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1. Resumo Executivo 

Este Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS – foi elaborado 
pela equipe da Fundação Getúlio Vargas (FGV), com apoio da Superintendência de 
Desenvolvimento do Turismo (SUINVEST), por solicitação da Secretaria de Cultura e Turismo 
(SCT) do Governo do Estado da Bahia. Este trabalho propõe um plano de desenvolvimento 
estratégico da atividade turística para os municípios contidos na zona turística Costa das 
Baleias, que compõe junto à zona turística Costa do Descobrimento o Pólo do 
Descobrimento. 

Este PDITS atende às exigências e recomendações do Termo de Referência elaborado pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), conforme regulamento operativo do 
Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste do Brasil, 2a etapa (PRODETUR NE 
II). 

O plano foi estruturado em sete tópicos: 

• Avaliação do PRODETUR NE I; 

• Diagnóstico da área de planejamento; 

• Matriz SWOT;  

• Estratégias de desenvolvimento turístico; 

• Quadros prospectivos; 

• Planos de ação e; 

• Participação da comunidade. 

Os itens apresentados a seguir ressaltam as principais conclusões de cada tópico. 

PRODETUR NE I 
Esta etapa teve como objetivo elaborar uma avaliação dos impactos das ações do PRODETUR 
NE I e de outros investimentos (públicos e privados) na zona turística da Costa das Baleias. O 
PRODETUR NE I não direcionou investimentos diretamente aos municípios dessa região. No 
entanto, a intensidade e envergadura com as quais o programa foi implementado na Costa 
do Descobrimento geraram para a Costa das Baleias impactos indiretos, fundamentais 
durante o desenvolvimento dessa zona turística na década de 90. Além desses impactos 
indiretos, serão analisados os investimentos do Governo do Estado na Costa das Baleias e os 
investimentos realizados pelo setor privado na região. 

Investimentos do PRODETUR NE I 

Após o resgate dos objetivos e do contexto do Programa em sua primeira etapa, são 
apresentados na Tabela 1.1 os investimentos realizados pelo PRODETUR na Costa do 
Descobrimento. 
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Tabela 1.1 – Investimentos do PRODETUR NE I no Pólo do Descobrimento* 

Investimento Valor (US$ mil) % do Total Benefício
Sistemas de Abastecimento de Água 14.846 15% 22.262 ligações
Sistemas de Esgotamento Sanitário 26.044 26% 6.323 ligações
Sistemas de disposição final de resíduos sólidos 507 1% 56.485 pessoas atendidas
Drenagem / Pavimentação 7.944 8% 29 km
Rodovias 30.760 30% 113,63 km
Atracadouros 639 1% 2 atracadouros
Aeroporto 11.295 11% Aeroporto reformado
Proteção Ambiental 1.013 1% 3 APA's
Patrimônio Histórico 3.284 3% N/D
Urbanização 5.058 5% N/D
TOTAL 101.390 100%  -  

Fonte: PDITS Costa do Descobrimento – Janeiro de 2002 
* Vale lembrar que os investimentos se concentraram na Costa do Descobrimento, não havendo investimentos na Costa das Baleias. 

Destaca-se a construção do aeroporto de Porto Seguro, que hoje é o principal portal de 
entrada da Costa das Baleias para os turistas que utilizam a via aérea, apesar da distância 
entre Porto Seguro e as destinações da Costa das Baleias. Os investimentos em rodovias 
também são importantes indutores de fluxo turístico dentro do próprio pólo. Somando mais 
de 40% sobre o montante investido, as obras de saneamento, abastecimento de água e 
disposição final de resíduos sólidos garantem melhores condições de conservação do meio 
ambiente e melhores condições de saúde e qualidade de vida à população local. 

Investimentos do Governo na Costa das Baleias 

A maior parte dos recursos foi aplicada a transportes, principalmente rodovias. Com isto está 
reconhecida a importância estratégica deste meio de acesso ao Pólo e de circulação interna. 
Houve também esforço na área de saneamento e um grande investimento no setor elétrico, 
que hoje já não é mais atribuição do Governo do Estado. A concentração de ações e 
investimentos nas áreas mais deficitárias do pólo gerou boas taxas de crescimento em vários 
indicadores. 
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Tabela 1.2 – Investimentos concluídos do Governo do Estado na Costa das Baleias – 
1991-2001 

Setor
Valor 

Investido 
(US$ mil)

% do Total

Saúde 29 0%
Saneamento 1.590 4%
Transportes 32.941 73%
Energia 10.435 23%
TOTAL 44.995 100%  

Fonte: SUINVEST – Agosto de 2002 

Resultados 

Os resultados gerados com estes investimentos podem ser verificados nas sinopses 
subseqüentes. Ressaltamos, para esta verificação, a importância dos seguintes dados: 

• Evolução no número de UHs – Capítulo 3.9; 

• Evolução do número de empregados em atividades turísticas – Capítulo 3.10.2 e; 

• Investimentos privados – Capítulos 3.7 e 3.13 

Conclusão 

A avaliação das ações de intervenção no turismo Costa das Baleias, considerando as 
financiadas pelo PRODETUR NE I (ainda que indiretamente) e por outras fontes captadas do 
Governo do Estado, geraram um desenvolvimento real da atividade turística na região. Para 
que este crescimento continue de maneira efetiva e sustentável há uma urgente necessidade 
de (a) promover um turismo que focalize a diferenciação, auferindo maior receita por turistas 
em detrimento do número total de visitantes; (b) aumentar o associativismo entre os agentes 
econômicos ligados às atividades turísticas, para evitar que essa situação (aumento de fluxo 
maior que aumento de receita) se repita. 

A continuidade das ações deve ocorrer, percebendo-se especial atenção à implementação de 
ações em diferentes localidades, permitindo a descentralização do fluxo para um maior 
número de localidades. A participação da comunidade (sociedade civil, empresariado e 
poder público local) na discussão dos planos e da implementação das ações deve continuar 
sendo estimulada, permitindo maior envolvimentos desses setores no processo de 
desenvolvimento turístico, garantindo a valorização e o crescimento do destino. 

Diagnóstico 

Definição da Área de Planejamento 

A zona turística da Costa das Baleias juntamente com a Costa do Descobrimento formam o 
Pólo Costa do Descobrimento. A Costa das Baleias, objeto deste plano, é composta por cinco 
municípios: 

• Alcobaça 

• Caravelas 

• Mucuri 
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• Nova Viçosa 

• Prado 

Situado no extremo sul da Bahia, a Costa das Baleias possui uma diversidade de atrativos, 
abrangendo grandes extensões de praias, rios, manguezais, restingas e vegetação exuberante 
e nativa. Além disso, a região é conhecida internacionalmente por ser formada por parques 
nacionais marinhos que são o refúgio e berçário das baleias jubartes. 

Dinâmica Socioeconômica 

Este capítulo apresenta o resultado da construção dos indicadores síntese para o Estado da 
Bahia e para a Costa das Baleias. Estes indicadores fornecem uma visão geral acerca da 
situação sócio-econômica em que se encontram os municípios da costa, assim como o Estado 
da Bahia, servindo como uma introdução ao diagnóstico socioeconômico e contextualizando 
os municípios na região e no Estado da Bahia. Esses indicadores abordam quatro dimensões: 

• Dimensão Econômica – analisa os padrões de produtividade; 

• Dimensão Social – avalia as condições de qualidade de vida; 

• Dimensão Demográfica – capta o ritmo de crescimento da população e; 

• Dimensão Ambiental – capta a intensidade do uso de recursos naturais e as 
condições de saneamento. 

A partir dos indicadores criados para cada dimensão, construiu-se uma tipologia de 
municípios, ou casos tipos municipais para o conjunto de municípios brasileiros. Esses casos 
tipos formam uma escala a nível nacional, que varia para cada dimensão, do caso tipo I, a 
pior situação, até o último caso tipo, melhor situação. 

Também são analisadas informações acerca da “rede urbana” regional, permitindo 
reconhecer a hierarquia dos municípios no que diz respeito à polarização e à oferta de bens e 
serviços. A seguir são sumarizadas as conclusões de cada uma das quatro dimensões: 

Dimensão Econômica 

Apresenta 9 casos tipos, que são formados pela Receita Tributária Per Capita e pelo IDE 
(Indicador de Desempenho das Economias Locais), que por sua vez é formado por um 
conjunto de variáveis. 

Mucuri foi o único município da Costa a ser classificado no caso tipo 6 - “Economias com 
Produtividade Razoável e Boa Arrecadação”. Já Caravelas e Nova Viçosa foram classificadas 
como “Economias Pouco Produtivas, com bom Esforço Arrecadador” (caso tipo 4), em um 
nível abaixo aparece Prado, “Economias pouco Produtivas com Arrecadação Precária”. Por 
fim, aparece Alcobaça, no caso tipo 2 “Sem Oportunidade e Sabendo Arrecadar”. 

Em relação ao entorno mais próximo ao Pólo, não se verificam mudanças expressivas nesta 
dimensão. 

Dimensão Social 

A dimensão social trabalha com 3 indicadores e sua escala possui 9 casos tipos. Com exceção 
do município de Mucuri, que foi classificado como “Péssimas Condições Sociais” (municípios 
com alta mortalidade e analfabetismo médio ou baixo), todos os outros municípios ficaram 
situados no caso tipo “Oportunidade Zero”(municípios com alta mortalidade e analfabetismo 
alto ou muito alto). 
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O entorno mais próximo ao Pólo apresenta mudanças da dimensão social apenas no Estado 
de Minas, quando há uma notória mudança nos padrões, o mesmo acontecendo na região 
baiana que abrange os municípios nas proximidades de Vitória da Conquista. 

Dimensão Demográfica 

A Dimensão Demográfica trabalha com 10 casos tipos. Identificou-se que os municípios da 
Costa das Baleias estão distribuídos em 3 casos tipos. 

Mucuri foi classificado como “Pequeno Explosivo” (municípios com contribuição ao 
crescimento nacional da população na década de 90 baixa e taxa de crescimento anual da 
população alta ou muito alta) apresentou um crescimento de 5,32% ao ano entre 1991 e o ano 
de 2000. Prado, Alcobaça e Nova Viçosa foram enquadrados na categoria “massa crescente” 
(municípios com contribuição ao crescimento nacional da população na década de 90 baixa e 
taxa de crescimento anual da população média). Caravelas foi o único município da Costa a 
apresentar um baixo crescimento (‘Maioria Silenciosa”). 

A dinâmica populacional da região onde se situa a Costa das Baleias é bem heterogênea, 
caracterizada por municípios pertencentes a várias categorias. Para oeste, no sentido do 
interior, verifica-se vários municípios que perderam população na década em intensidades 
variáveis (“os terminais” e “a massa declinante”). Ao norte, deve-se ressaltar Porto Seguro, 
que teve forte expansão populacional e ao sul, já no Espírito Santo, os municípios nas 
proximidades tiveram baixo ou médio crescimento. 

Dimensão Ambiental 

Para a Dimensão Ambiental foi elaborada uma escala de 14 casos tipos. Os municípios da 
Costa das Baleias foram divididos em 3 casos tipos listados abaixo do pior para o melhor caso 
tipo: 

• Caso tipo I - Municípios com Pressão Antrópica extremamente Alta, com Degradação 
Urbana e dos Recursos Hídricos (Prado, Alcobaça e Nova Viçosa); 

• Caso tipo II - Municípios com Pressão Antrópica extremamente Alta, Reduzindo a 
Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos (Mucuri); 

• Caso tipo IV - Municípios com Pressão Antrópica muito alta, com degradação urbana 
e dos Recursos Hídricos (Caravelas). 

Em relação ao entorno do Pólo, não há uma mudança acentuada nesta dimensão, 
principalmente no Estado da Bahia, mas na região nordeste de Minas Gerais, observa-se uma 
forte queda dos níveis de antropização. 

Análise da Dinâmica Econômica 

Este capítulo analisa a economia do Estado da Bahia e dos municípios que constituem a 
Costa das Baleias. Para tanto, primeiramente é feita uma caracterização econômica do Estado 
da Bahia, analisando-se sua evolução econômica recente e seu perfil econômico setorial. A 
seguir é feita uma análise das economias municipais, neste item analisa-se o porte econômico 
e a composição dos setores produtivos locais. Conclui-se o capítulo fazendo uma análise das 
interfaces do turismo com a economia local, identificando as oportunidades e avaliando os 
possíveis impactos que o turismo pode causar na região. 

Caracterização Econômica da Bahia 

A análise da evolução das economias do Nordeste desde 1994 demonstra que a economia 
baiana é a maior da região. O Produto Interno Bruto (PIB) do Estado da Bahia cresceu 187% 
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em reais no período de 1994 e 1999, alcançando R$ 43 bilhões nesse ano. No ano de 2000 o 
PIB baiano chegou a quase R$ 50 bilhões, segundo estimativas da SEI1, representando um 
terço da economia Nordestina. No contexto nacional, ocupa a sexta posição entre os Estados 
Brasileiros, com 4,5% do PIB. 

Atualmente, o setor terciário é o predominante no Estado, responsável por 48,7% do valor 
total. O setor secundário também é representativo, com 41,2%. O setor primário, que em 1975 
respondia por quase um terço do PIB baiano, em 2000 representava apenas 10,1% do PIB. 
Individualmente, cinco setores específicos são os mais importantes, cobrindo quase 70% do 
PIB baiano: indústria de transformação (25,8%); administração pública (12%); aluguel de 
imóveis (10,6%); construção (10,1%) e agropecuária (10,0%). 

Os municípios da Costa das Baleias estão inseridos dentro de uma macro-região 
economicamente homogênea. Essa macro-região foi definida pela Bahia, dentro de um 
enfoque estratégico, prevendo ações coordenadas a serem implementadas pelas várias 
secretarias de Estado. Os municípios da Costa foram alocados na seguinte macro-região: 

• Eixo Extremo Sul: possui apenas 5% da população baiana, e apresenta uma 
representativa produção de papel e celulose desenvolvida por dois grandes 
empreendimentos. A agropecuária é a outra grande atividade econômica da região, 
com destaque para mamão, cacau, café, coco, abacaxi e melancia. A região escoa sua 
produção principalmente através da BR-101. 

Neste estudo são analisados apenas alguns municípios do eixo Extremo Sul, onde se 
localizam os municípios da Costa das Baleias. 

O turismo foi identificado como prioritário para o desenvolvimento do Estado. Em 1991 
estabeleceu-se um novo plano estratégico com horizonte de planejamento de 15 anos. Os 
investimentos estaduais em infra-estrutura, da ordem de US$ 2,2 bilhões, estão gerando 
investimentos privados de US$ 4,9 bilhões para o período de 1991 a 2012. 

Caracterização Econômica dos Municípios 

Os municípios da Costa das Baleias obtiveram um PIB da ordem de R$316 milhões no ano 
2000, o que corresponde a 0,73% do PIB estadual baiano, sendo Mucuri o município que 
concentra o maior PIB da zona turística, alcançando R$ 129,72 milhões no ano 2000 (ou 41,1% 
do PIB da Costa das Baleias). Prado aparece com o menor PIB, R$27,63 milhões. 

A Costa das Baleias é composta por municípios de pequeno porte econômico e apresentam 
uma composição produtiva bastante variada.  

A Bahia Sul, empresa de papel e celulose, situada em Mucuri, possui uma função importante 
para a economia de toda a região. Além de ser uma grande geradora de empregos e de 
demanda por serviços indiretos, a Bahia Sul compra o eucalipto que utiliza em sua produção 
de fazendeiros da região ou arrenda suas terras para o cultivo. A empresa também exerce 
importante papel para a carteira de exportações da Bahia e do Brasil, comercializando sua 
produção no mercado interno, na América do Norte e na Europa. Devido à presença da 
Bahia Sul, Mucuri é o único município da região com grande arrecadação de impostos. 

Além da empresa Bahia Sul Celulose, responsável pelas maiores receitas tributárias da região, 
a Costa das Baleias desenvolve atividades relacionadas ao turismo e a agropecuária. Como 
regra geral, são estas as principais atividades econômicas da região. 

Dotada de recursos naturais exuberantes, a região apresenta vários ícones naturais e 
históricos do Brasil (Arquipélago de Abrolhos, Parque Nacional do Monte Pascoal, Costa 
                                                 
1 SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 
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Norte de Prado – um dos primeiros lugares em que a fragata de Pedro Álvares Cabral 
aproximou-se do solo brasileiro, indo desembarcar, por conta dos recifes, mais ao norte). 

Impacto do Turismo na Economia Local 

A análise da dinâmica econômica identificou que os municípios componentes da zona 
turística apresentam certa uniformidade em seu perfil produtivo, baseado em grande parte 
no setor primário. A agropecuária é uma atividade de grande relevância especialmente nas 
economias dos municípios de Alcobaça e Caravelas. A indústria de transformação mostra-se 
expressiva em Nova Viçosa e Mucuri e o setor da construção (atividade industrial) aparece 
com enorme destaque em Mucuri. Essa importância do setor de construção civil pode ser 
creditada ao crescimento recente da economia desse município, baseada principalmente no 
setor de papel e celulose. O turismo vem apresentando importância crescente na economia 
regional, mas para que seus impactos sejam realmente significativos, faz-se necessária a 
integração da cadeia produtiva da atividade, já que a aquisição de certos insumos, 
especialmente os de origem industrial, não é feita localmente, reduzindo o potencial efeito 
multiplicador do turismo e, em última análise, o potencial do setor de dinamizar a economia 
local. 

O turismo poderá se desenvolver aproveitando as características singulares da região, 
beneficiando as atividades já instaladas ao expandir o mercado consumidor dos produtos da 
região, acrescentando renda e emprego para seus habitantes e melhorando as condições de 
acesso aos municípios e a preservação de seus atrativos naturais e culturais. 

Análise Social 

Este capítulo caracteriza o cenário social da Costa das Baleias, para isso são analisadas quatro 
áreas principais: população; condições de vida (emprego, renda, indicadores sociais e 
cobertura de serviços básicos); saúde; e educação. 

A seguir são resumidas as conclusões de cada uma das áreas. 

População 

No ano de 2000 a população da Costa das Baleias somou um total de 127.636 pessoas, 
representando 1% do total do Estado. Deste total 59% reside na área urbana, porém esta 
porcentagem varia bastante de um município para outro (Nova Viçosa apresenta 77% de sua 
população concentrada na área urbana, enquanto no outro extremo aparece Alcobaça, com 
apenas 36% de sua população residente na zona urbana). A população rural da Costa das 
Baleias teve uma queda significante no período de 1980-2000, passando de 114.096 habitantes 
para 52.371. 

O crescimento da taxa de urbanização na zona turística, provavelmente está associado aos 
movimentos migratórios internos do Estado (migração campo-cidade) externos (Nordeste-
Sudeste) que se inicia já nas décadas de 1950/1960, período marcado pela expansão da rede 
rodoviária, aos longos períodos de seca, recursos insuficientes nas áreas de saneamento, 
educação e má distribuição e uso das terras2. 

Condições de Vida 

Com relação ao emprego formal, a Costa das Baleias apresentou um pequeno incremento do 
número de empregos do ano de 1999 para o ano de 2000. Os municípios de Mucuri e 
Caravelas foram os que apresentaram melhores taxas de emprego formal (empregos formais 

                                                 
2 IBGE. Geografia do Brasil. Região Nordeste. Rio de Janeiro, SERGRAF/IBGE, 1977. 
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/ população ativa) no ano de 2000. Em contrapartida, Prado apresentou a pior taxa, cerca de 
10%. 

A região apresenta péssimos índices de renda média mensal dos chefes de família dos 
domicílios particulares permanentes. Segundo dados do IBGE para o ano de 2000, 
aproximadamente 40% dos chefes de família apresentam renda média entre 0 e 1 salário 
mínimo, e em torno de 14% foram classificados como sem rendimento 

Os Índices de Desenvolvimento Humano e os Índices de Desenvolvimento Social 
apresentam melhoras significativas durante o período de 1980 a 2000. Os indicadores sociais 
de Mucuri são levemente melhores que dos demais municípios. Essa situação reflete a maior 
capacidade de investimento público em função dos impostos arrecadados pela existência de 
um grande empreendimento de papel e celulose. 

Em relação aos índices de saneamento básico nota-se uma melhora significativa durante o 
período de 1991 e 2000, no entanto a Costa das Baleias ainda se situa abaixo da média do 
Estado. 

Educação 

As taxas de alfabetização dos municípios da Costa apresentam taxas homogêneas e 
discretamente inferiores a da média baiana. A taxa média de alfabetização da Costa das 
Baleias (75,7%) é inferior a do Brasil (87,2%) e discretamente superior a da região Nordeste 
(75,4%). A maior rede de ensino infantil é a de Mucuri que conta com uma rede de ensino 
médio mais ampla do que os outros municípios da Costa das Baleias e seu grande diferencial 
é a rede particular que atende, principalmente, os funcionários da Bahia Sul. 

A Costa das Baleias não possui estabelecimentos de ensino superior públicos ou privados. 

Saúde 

O quarto item do capítulo avalia as condições de saúde dos municípios. Apesar de todos os 
municípios possuírem rede de atendimento médico, nota-se que de um modo geral essa não 
é suficiente para atender as necessidades da população. No entanto, assim como na 
educação, a área de saúde vem apresentando consideráveis avanços ao longo dos últimos 
anos. Os indicadores de expectativa de vida ao nascer demonstram as melhorias. São 
resultado de melhores condições de saneamento, alimentação e atendimento médico 
(preventivo e curativo). 

Conclusão 

Em função da posição relativamente isolada da Costa das Baleias na economia do Estado da 
Bahia, a análise social efetuada verificou que os indicadores das condições de vida da 
população ainda indicam necessidades de intervenção. A condição geral dos municípios é 
similar, com certa vantagem para Mucuri, que por causa de seu maior dinamismo econômico, 
apresenta maiores condições de investir na área social. Os municípios de Mucuri e Nova 
Viçosa são os que apresentam maior caráter urbano dentre os cinco analisados, sendo que em 
toda a extensão da zona turística as maiores concentrações urbanas localizam-se ao longo da 
faixa litorânea e nas proximidades da BR-101. Com relação à taxa de alfabetização da 
população, a região apresenta um índice médio ligeiramente menor que a média da Bahia, 
mas se nota uma grande evolução das condições de educação nos últimos anos. Também na 
saúde nota-se uma grande evolução recente. No entanto, há necessidades de intervenções, já 
que não há estrutura para atendimento de casos mais graves.  
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Infra-estrutura 

A infra-estrutura instalada nos municípios da Costa das Baleias ainda é precária para o 
desenvolvimento de atividades turísticas de maneira sustentável, sendo necessárias 
intervenções imediatas e ao longo dos próximos anos para que o crescimento do fluxo 
turístico aconteça de maneira ordenada e em sintonia com os aspectos sociais e ambientais 
dos municípios que compõem a zona turística. 

Saneamento Básico 

A Funasa (Fundação Nacional de Saúde), em seu “Manual de Saneamento”, considera como 
saneamento ambiental “o conjunto de ações socioeconômicas que têm por objetivo alcançar 
níveis de salubridade ambiental, por meio de abastecimento de água potável, coleta e 
disposição sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, promoção da disciplina sanitária 
de uso do solo, drenagem urbana, controle de doenças transmissíveis e demais serviços e 
obras especializadas, com a finalidade de proteger e melhorar as condições de vida urbana e 
rural”. 

Os problemas de saneamento causam impactos diretos nas comunidades locais. Em alguns 
casos, somente a instalação de um sistema de abastecimento de água pode reduzir a 
mortalidade infantil por diarréia em até 50%, além de aumentar a expectativa de vida e 
produtividade de uma população. Além da comunidade local, as condições de saneamento 
também afetam os projetos de desenvolvimento do turismo. Cursos hídricos contaminados 
por esgotos não tratados alteram o conjunto cênico de uma destinação e comprometem as 
condições de banho em praias procuradas pelos turistas. Esses problemas são menores postos 
em comparação aos riscos de saúde aos quais os turistas se expõem com a ingestão de água e 
alimentos contaminados. 

Dos municípios que compõem a Costa das Baleias, Nova Viçosa foi o que mais recebeu 
investimentos no período analisado (1997-2002). Mucuri também recebeu investimentos 
significativos. No total, foram R$ 1.149.700,00 destinados à melhoria das condições de 
saneamento na área de planejamento. Os demais municípios não foram contemplados 
diretamente no período em análise, mas sofreram influência positiva em função das ações de 
fortalecimento institucional de órgãos estaduais previstas no Programa Bahia Azul, mesmo 
que as intervenções diretas desse programa tenham contemplado apenas a região de 
Salvador e cidades do entorno da Baía de Todos os Santos. Todos os municípios da Costa das 
Baleias possuem pelo menos um sistema de abastecimento de água em operação satisfatória, 
nos quesitos quantidade, qualidade e segurança. Ainda não foram instalados sistemas de 
esgotamento sanitário, com exceção de Mucuri, onde apenas um distrito possui SES em 
operação. 

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA é o órgão responsável pela 
execução, fiscalização, operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário no Estado da Bahia. O órgão demonstra boa capacidade técnica para 
gerenciamento e execução de obras. No entanto, constatam-se algumas deficiências no 
processo de implantação de novos sistemas no que tange ao gerenciamento dos impactos 
ambientais. 

A Tabela 1.3 identifica a evolução do número de ligações (abastecimento de água) e da 
população residente nas áreas atendidas: 
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Tabela 1.3 – Evolução no Abastecimento de Água na Costa das Baleias 

Município
População Total de 

ligações
Pessoas 
/ligação

População Total de 
ligações

Pessoas 
/ligação

População Total de 
ligações

Pessoas 
/ligação

Prado 25.069 3.938 6,4 26.498 4.076 6,5 26.810 5.121 5,2
Alcobaça 16.587 2.195 7,6 20.900 2.372 8,8 21.470 2.804 7,7
Caravelas 16.534 2.631 6,3 20.103 2.751 7,3 20.246 3.250 6,2
Nova Viçosa 28.398 3.766 7,5 32.076 3.928 8,2 32.857 5.565 5,9
Mucuri 26.177 2.344 11,2 28.062 2.525 11,1 29.291 3.892 7,5

1998 2000 2001

 

Fonte: EMBASA 2002 

Todos os municípios apresentaram avanços no número de ligações por habitante, indicando 
que os sistemas de abastecimento de água contemplam uma parcela cada vez maior da 
população. A maioria dessas ligações é residencial. Há poucas ligações industriais, 
representando menos de uma em cada mil. 

Atualmente não há previsão de novos projetos para ampliação da cobertura dos sistemas de 
abastecimento de água na Costa das Baleias. Novos projetos serão necessários em caso de 
grande ampliação da população flutuante, em função do turismo. 

É também de grande importância para a comunidade e para os visitantes de uma região que 
o esgoto tenha uma destinação adequada. Os dejetos humanos podem ser veículos de 
germes patogênicos de várias doenças, por isso torna-se indispensável que sejam afastados 
do contato com o homem. Não houve nenhum investimento público em sistemas de 
esgotamento sanitário com recursos do PRODETUR I na Costa das Baleias. Há uma parcela 
da população que tem seu esgoto coletado por rede geral ou pluvial. A fossa rudimentar é, 
no entanto, o tipo de solução mais comum, podendo originar sérios problemas ambientais e 
para a saúde pública. Somente uma localidade no município de Mucuri apresenta sistema de 
esgotamento sanitário em operação. Assim, o esgoto coletado nos domicílios não é tratado 
nas localidades de importância turística da área de planejamento. 

Atualmente não há previsão de projetos de sistemas de esgotamento sanitário na Costa das 
Baleias. Para que qualquer projeto de turismo sustentável seja viabilizado na região, fazem-se 
necessárias intervenções nessa área. 

A destinação final adequada dos resíduos sólidos é de fundamental importância para a 
salubridade ambiental e mostra-se como um dos itens de maior deficiência estrutural na 
Costa das Baleias atualmente, gerando pressões ambientais que podem se tornar 
insustentáveis com o crescimento do fluxo turístico. Há problemas nos sistemas de coleta e 
especialmente na destinação final dos resíduos. Essa se dá atualmente nos chamados lixões, 
áreas onde se verifica a inexistência de qualquer cuidado em termos de conservação 
ambiental e controle da saúde pública, contribuindo para a degradação paisagística, 
ambiental e social desses lugares. Os problemas tendem a se agravar em função do 
desenvolvimento do turismo, já que a população flutuante gera uma quantidade adicional de 
resíduos. 

Os projetos de aterros sanitários são de responsabilidade da CONDER (Companhia de 
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia), sendo sua atribuição também gerenciar e 
acompanhar o funcionamento dos aterros sanitários. A CONDER está providenciando a 
construção de um aterro para atender aos municípios de Prado, Alcobaça e Caravelas. O 
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processo está na fase de escolha de área para a implantação3. Um tipo de solução viável para 
o problema de escassez de recursos é a implantação de Aterros Sanitários Simplificados 
(ASS). Os ASS são uma alternativa mais barata para municípios com populações inferiores a 
40.000 habitantes ou com produção de até 20 toneladas diárias de resíduos. 

Transportes 

O DERBA (Departamento de Infra-estrutura de Transportes da Bahia) é responsável pelo 
sistema de transportes no Estado da Bahia. O órgão é responsável pela construção, 
manutenção e supervisão de estradas, e terminais rodoviários e marítimos, além de alguns 
aeroportos regionais. Constata-se que o órgão possui capacidade técnica e administrativa 
para executar, fiscalizar e manter os serviços sob sua responsabilidade, pois conta com 
estrutura adequada. O componente de fortalecimento institucional do Programa de 
Corredores Rodoviários do Estado da Bahia, objeto de acordo firmado entre o Estado e o 
BID, ajudou muito a consolidar a capacidade técnica do DERBA, que já possuía um 
reconhecido padrão de eficiência no campo da engenharia civil. 

O sistema rodoviário baiano é composto por rodovias estaduais, federais e municipais. A 
rede total é de quase 20 mil quilômetros. Os terminais rodoviários também são 
implementados pelo DERBA, havendo, no entanto, algumas disputas com as prefeituras em 
função dos terrenos cedidos para a construção, geralmente fora das especificações técnicas 
desejáveis. A fiscalização e regulação do gerenciamento dos terminais estão sob 
responsabilidade da AGERBA (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de 
Energia, Transportes e Comunicações da Bahia). Apenas três (Alcobaça, Caravelas e Prado) 
dos cinco municípios da área de planejamento possuem atualmente terminais rodoviários. A 
ausência desses terminais em Mucuri e Nova Viçosa é um fator que inibe o deslocamento 
dentro da zona turística, considerando que os turistas que atualmente visitam a região 
utilizam quase que exclusivamente o transporte rodoviário. 

A Costa das Baleias é servida por dois trechos, não interligados, da rodovia BA-001. Esses 
trechos são acessados pela BR-101 através de duas rodovias estaduais e uma rodovia federal. 
A falta de uma interligação direta entre os municípios é um claro fator que dificulta a 
integração turística da região. Não há tampouco interligação direta entre o norte da Costa 
das Baleias e o sul da Costa do Descobrimento, evidenciando o isolamento da área de 
planejamento em relação aos destinos turísticos existentes ao norte. O acesso às praias do 
norte de Prado e às praias ao sul de Mucuri também é difícil. 

Apesar da existência de pistas de pouso, não há nenhum aeroporto com operação regular na 
zona turística. As opções de aeroportos com vôos regulares mais próximas são Vitória (ES) e 
Porto Seguro. Essas duas opções, entretanto, ficam a várias horas de distância e inviabilizam 
qualquer fluxo significativo de turistas. O aeroporto de Caravelas, atualmente de uso 
exclusivo militar, apresenta excelente estrutura e poderia eventualmente ser utilizado para 
vôos fretados, caso fosse adaptado também para esse uso. 

Todas as sedes de municípios da Costa das Baleias estão situadas à margem de rios. 
Entretanto, há poucos terminais hidroviários em operação. A partida para Abrolhos, o 
principal atrativo da região, era tradicionalmente realizada a partir de Alcobaça, mas grande 
parte das viagens foi transferida para Caravelas. A navegação turística é mais importante 
atualmente nesse município e em Nova Viçosa, atuais pontos de partida para o arquipélago 
de Abrolhos e outros recifes de interesse turístico. A navegação pelos canais e manguezais 
que interligam os municípios ainda não é significativa, ficando restrita aos pescadores e 
algumas embarcações esporadicamente alugadas por turistas. De maneira geral, não há 

                                                 
3 Fonte: CONDER – Aterros Sanitários / Situação Atual – 2001 
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outras estruturas hidroviárias significativas na Costa das Baleias. Em função das 
características dos atrativos apresentados pela região, a estruturação do sistema hidroviário é 
de importância estratégica para a consolidação do turismo voltado a segmentos de demanda 
com maior propensão a gastos. 

Patrimônio Histórico e Cultural 

A Costa das Baleias conta com um número significativo de monumentos de grande 
importância histórico-artístico-cultural. Entretanto, nenhum deles está tombado, seja no 
nível federal, estadual ou municipal. Isto indica uma urgente necessidade de inspeção, 
restauro e revitalização e tombamento destes monumentos. 

Não houve investimentos do PRODETUR NE I ou do Governo do Estado no Patrimônio 
Histórico-Cultural na Costa das Baleias. Isso indica uma ameaça à manutenção dos 
monumentos e ao desenvolvimento da atividade turística, mesmo que os turistas que 
atualmente visitam a Costa das Baleias não se interessem primordialmente pelos atrativos 
histórico-culturais da região. 

As evoluções mundiais do fenômeno turístico indicam, entretanto uma diversificação das 
motivações dos turistas. Assim, passam a ter interesses multifacetados quando viajam. Por 
isso, mesmo os destinos que possuem seus atrativos naturais como diferenciais competitivos 
não podem deixar de valorizar seus atrativos histórico-culturais. 

Detectou-se, além do PRODETUR NE, um programa de revitalização, viabilizado pela 
prefeitura de Caravelas, para restauro e recuperação do centro histórico. Atualmente, há um 
programa de levantamento das características dos imóveis em andamento, com a finalidade 
de tombamento. Não foi relatado programa semelhante em nenhuma outra localidade da 
Costa das Baleias. 

Recomendam-se ações emergenciais de revitalização de patrimônio, já que alguns dos 
monumentos na Costa das Baleias estão em condições de conservação que põem em risco 
sua existência. A inclusão das comunidades locais no processo de preservação e conservação 
do patrimônio é uma das soluções recomendadas. Os órgãos mantenedores seriam 
responsáveis pela coordenação, pelo gerenciamento de informações e projetos de 
recuperação, deixando a gestão do patrimônio nas mãos da prefeitura e da comunidade. 

Em adendo, recomenda-se que os estudos sobre patrimônio histórico como atrativos sejam 
intensificados, descobrindo novos usos e meios de revitalizá-lo. A capacidade de atuação dos 
órgãos responsáveis pelo patrimônio (IPHAN e IPAC) deve, portanto, ser alavancada. Assim, 
os principais monumentos da Costa das Baleias precisam passar pelo processo de 
tombamento e mais informações precisam ser levantadas, garantindo, com isso, a 
conservação de uma parte maior do patrimônio. 

Aspectos Sócio-ambientais 

A análise das características sócio-ambientais da Costa das Baleias é o objetivo deste capítulo. 
A análise é feita em três partes: Impactos do PRODETUR I; Quadro Ambiental e; 
Recomendações e Conclusões. As principais conclusões estão resumidas a seguir: 

A avaliação dos aspectos sócio-ambientais levou em conta informações acerca dos 
investimentos do Governo do Estado na área de planejamento. Não havendo intervenções 
do PRODETUR NE I na Costa das Baleias, os investimentos estaduais e os impactos indiretos 
do programa (implementado na Costa do Descobrimento) foram a principal referência de 
análise. Além destes investimentos, foram levantadas as ações e atitudes do poder público e 
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de Organizações Não-Governamentais em prol da preservação e do uso sustentável do meio 
ambiente (por exemplo, implantação de APAs, projetos de educação ambiental etc). 

A análise do quadro ambiental da Costa das Baleias mostra, em geral, uma região com 
enorme variedade biótica e de ecossistemas que ainda possui muitas áreas com alto nível de 
conservação, no entanto, nota-se em muitos ambientes a descaracterização, como resultado 
da ação humana. Ressalta-se aqui a necessidade da criação de órgãos e instrumentos capazes 
de planejar e controlar o uso e ocupação do solo e do uso dos recursos naturais.  

A análise termina ressaltando a importância do ordenamento dos espaços urbanos e 
litorâneos, através de uma rigorosa ação ordenadora desses espaços, com severas restrições a 
novos loteamentos de alta densidade, ações de saneamento básico, coleta seletiva de lixo, 
aterros sanitários e integridade paisagística dos centros urbanos de valor histórico. Além 
disso, destaca-se a importância das ações realizadas pelo terceiro setor, capaz de agir de 
forma interdependente do poder público municipal, e integrado às políticas estadual de 
turismo e ambiental no nível federal. 

Capacidade Institucional Municipal 

Este capítulo tem o objetivo de avaliar a capacidade de gestão dos municípios e suas 
capacidades administrativas. Para tanto, são analisadas: (i) a capacidade de planejamento e 
implementação de políticas; (ii) a capacidade de administração/gestão dos municípios e; (iii) a 
capacidade de gestão das atividades turísticas. A seguir são apresentadas de maneira 
resumida as principais conclusões do capítulo. 

Capacidade de Planejamento e Implementação de Políticas 

Para esta análise foram levantadas as situações em que se encontram os municípios da Costa 
das Baleias, no que tange aos instrumentos de gestão e a participação nos programas federais 
de modernização administrativa. 

Instrumentos de Gestão 

A análise da Base Normativa Legal contou com análise de dois instrumentos de gestão: a Lei 
Orgânica e a Lei de Uso do Solo e Meio Ambiente. A Lei Orgânica Municipal (conjunto de 
leis básicas de cada município) é instrumento legal presente em todos os municípios da zona 
turística Costa das Baleias. Já a Lei de Uso do Solo e Meio Ambiente está presente somente 
nos municípios de Caravelas e Mucuri. Em Nova Viçosa a lei se encontra em fase de 
elaboração, enquanto que os municípios de Alcobaça e Prado ainda não iniciaram o processo 
de elaboração da lei. 

Já a análise do Sistema de Planejamento, o instrumento escolhido foi o Plano Diretor 
Municipal. A tabela abaixo apresenta a situação dos Planos Diretores Municipais nos 
municípios da Costa das Baleias. 
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Tabela 1.4 – Situação dos Planos Diretores Municipais nos Municípios da Costa das Baleias 

CAR Prodetur II Outros
Prado Sem PDM X
Alcobaça PDM em licitação X
Caravelas Sem PDM X
Nova Viçosa Em execução (precisa de complementação par ao PDM) X
Mucuri Possui PDU (precisa complementação para o PDM) X

PRODETUR NE II - Elaboração Prevista nos PDITS
PDU  - Plano Diretor Urbano
PDM - Plano Diretor Municipal

Recursos PrevistosMunicípio Situação

CAR - Companhia de Ação Regional - Programa PRODUR (BIRD)

 

Fonte: SUINVEST 

É importante ressaltar que a existência do Plano Diretor Municipal, aquele que alcança toda a 
extensão do território municipal como prevê o estatuto das cidades é um condicionante 
prévio para a participação dos municípios no PRODETUR NE II. Sendo assim, o Plano 
Diretor Municipal de cada município da Costa das Baleias deverá ser providenciado para ter 
acesso ao PRODETUR NE II. 

A Planta de Valores Imobiliários foi utilizada para a análise do Sistema Tributável do 
município. Nesse quesito, todos os municípios da Costa das Baleias contam com o 
instrumento que datam da década de 90. 

Para a análise dos instrumentos de gestão, controle e fiscalização os instrumentos escolhidos 
foram: conselhos de turismo e meio ambiente; código de obras e; código de posturas. 

A Costa das Baleias conta com Conselhos Municipais de Turismo em três municípios: Prado, 
Alcobaça e Caravelas. Em geral, esses conselhos estão presentes no processo de 
planejamento, na deliberação e viabilização de ações que concorram para o desenvolvimento 
do turismo local. 

Já os Conselhos Municipais de Meio Ambiente têm por finalidade assessorar, estudar e 
propor as diretrizes políticas governamentais para o meio ambiente, deliberar no âmbito de 
sua competência sobre os recursos em processos administrativos, normas e padrões relativos 
ao meio ambiente. Somente o município de Nova Viçosa não apresenta esse instrumento.  

Os códigos de obra e de posturas estão presentes na totalidade dos municípios do Pólo Costa 
das Baleias. É importante ressaltar que a existência de código de obras é condicionante para a 
participação do município no PRODETUR NE II. 

Programas Federais de Modernização da Administração Municipal 

Todos municípios da Costa das Baleias estão cadastrados no Programa Nacional de Apoio à 
Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAF-M – demonstrando que 
estão em busca de soluções e apoio técnico para uma melhor capacitação e gestão municipal. 

Vale destacar que a participação dos municípios da Costa das Baleias nos programas federais 
é condicionante para a participação no PRODETUR NE II 

Capacidade de Administração / Gestão dos Municípios 

A análise deste item mostrou que a gestão financeira dos municípios está se dando de 
maneira mais adequada e os recursos estão sendo mais bem administrados – com correta 
adequação entre gastos e receitas.  
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A avaliação da composição das receitas dos municípios da Costa das Baleias aponta 
nitidamente para uma situação de forte dependência de recursos advindos de transferências 
constitucionais (FPM e ICMS - cota parte municipal). As receitas advindas de transferências 
correntes do Governo Estadual e da União representam, no ano de 1999, mais de 80% das 
receitas totais dos municípios (com exceção de Prado). 

Capacidade de Gestão da Atividade Turística 

Neste item são analisadas as estruturas administrativas específicas do setor turístico, a 
participação da comunidade no processo decisório e a estrutura de fiscalização nos 
municípios da Costa das Baleias. 

A avaliação das estruturas administrativas específicas do setor turístico mostrou que todos os 
municípios da Costa das Baleias possuem Secretaria de Turismo e/ou de Meio Ambiente, 
sendo que metade dessas secretarias funcionam de forma autônoma, mostrando a 
importância da atividade turística para a Costa das Baleias. No entanto, a incidência de 
Planos de Ação Setorial ainda é muito pequena nos municípios, estando presente apenas em 
Alcobaça. 

No que se refere à participação da comunidade no processo decisório, notou-se que apesar da 
maioria dos municípios afirmarem que terem a comunidade participando dos processos 
decisórios, apenas os municípios de Alcobaça e Mucuri contam com legislação que obriga a 
participação da comunidade na definição dos investimentos. E nenhum município afirmou 
possuir processos de planejamento participativo implementados. 

A análise das estruturas de fiscalização demonstrou que embora, muitos dos municípios 
possuírem legislações para a defesa sócio-ambiental, não contam com fiscalização suficiente. 
O fato é mais evidente em Mucuri, na região da Costa Dourada, dada a dificuldade de 
acesso. O resultado é, entre outros, um ambiente constantemente degradado por 
construções, queimadas e desmatamentos. 

Conclusão 

Para que a atividade turística seja gerida de forma a trazer benefícios para a população, ao 
mesmo tempo em que são garantidos os aspectos sociais e ambientais dos destinos, a 
capacidade institucional dos municípios precisa ser alavancada, já que os gestores da 
atividade precisam ser tecnicamente capacitados e dotados de instrumentos para que possam 
intervir nos rumos do desenvolvimento do turismo em seu município. Constata-se que os 
municípios da Costa das Baleias não apresentam atualmente capacidade institucional 
suficiente para a condução do processo de desenvolvimento sustentável do turismo. Destaca-
se especialmente a ausência de instrumentos de gestão como os Planos Diretores e os 
Conselhos Municipais de Turismo e Meio Ambiente. Verifica-se também carência nos 
programas de treinamento dos funcionários das prefeituras. Quanto à capacidade 
administrativa dessas prefeituras, nota-se que a gestão dos recursos é eficiente, mas há 
necessidade de aprimoramento do processo de fiscalização fiscal e ambiental. Por fim, o 
processo decisório poderia ser melhorado com maior abertura à participação comunitária na 
determinação de linhas de ação. 

Capacitação do Setor Privado 

No Estado da Bahia como um todo, de acordo com estudo realizado pela Monitor Group, se 
observou uma competição acirrada baseada em preços. Esta perspectiva tende a ser um 
grande impedimento ao desenvolvimento do turismo, já que continuamente diminui o valor 
agregado dos produtos e serviços turísticos. Na Costa das Baleias, ainda não se observa esta 
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competição em tamanhas proporções, mas pode-se prever que, com o desenvolvimento da 
atividade turística ela se instale na região. 

Assim, faz-se necessário, neste ponto, preparar o empresariado local para uma gestão mais 
profissional e eficiente do turismo. Esta preparação teria foco na formação de associações de 
representação e execução de ações conjuntas para os empresários da região. 

No que concerne ao abastecimento, fica claro que a cadeia produtiva da Costa das Baleias 
encontra-se desestruturada. Os empresários freqüentemente dependem de fornecedores de 
fora da região e do estado para a prestação do serviço turístico. Com isso, aumentam os 
vazamentos da receita turística na região, diminuindo-se os benefícios distribuídos pela 
atividade. 

Nas reuniões de elaboração do PDITS os empresários se mostraram dispostos e flexíveis 
durante a apresentação de propostas e contra-propostas. Isto resultou numa visão comum 
entre os participantes sobre o futuro da região. 

A implementação do Conselho de Turismo do Pólo é um fator de grande importância para o 
desenvolvimento da Costa das Baleias, já que reunirá representantes do poder público, do 
setor privado e da comunidade para a discussão e tomada de decisões estratégicas para o 
pólo como um todo. A eleição dos conselheiros já foi realizada, como também a discussão e 
validação do PDITS. 

Produtos Turísticos e Atrativos 

Os atrativos turísticos da Costa das Baleias ainda apresentam grandes possibilidades de 
desenvolvimento, considerando o grande número deles que ainda não apresenta infra-
estrutura de receptivo turístico. O grande destaque são os atrativos naturais, como o Parque 
Nacional Marinho de Abrolhos e a observação de Baleias Jubarte entre os meses de julho e 
novembro. As manifestações culturais e os atrativos histórico-culturais podem ser 
incrementados como complemento da experiência turística, visto que o turista procura 
experiências multifacetadas, baseadas em um conjunto diversificado de atividades, mesmo 
que haja um atrativo ou conjunto de atrativos naturais, por exemplo, que inicialmente 
motive sua escolha da destinação. 

Os produtos turísticos e atrativos foram identificados e classificados segundo uma 
metodologia formulada especialmente para esse fim. A base conceitual utilizada foi a da 
EMBRATUR, em sua “Metodologia do Inventário da Oferta Turística”. Classifica-se atrativo 
turístico todo o lugar, objeto ou acontecimento de interesse turístico que motiva o 
deslocamento de grupos humanos para conhecê-lo. Esses atrativos podem ser classificados 
em cinco categorias, de acordo com seu caráter predominante: naturais, histórico-culturais, 
manifestações e usos tradicionais e populares, realizações técnicas e científicas 
contemporâneas e acontecimentos programados. 

A primeira classificação realizada criou o grupo dos atrativos potencias e efetivos. Foi 
observado que muitos atrativos não tinham estrutura adequada para a recepção do turista. 
Definiu-se, portanto que os atrativos efetivos e potenciais fossem divididos da seguinte 
maneira: 

• Atrativos Turísticos Efetivos: são os produtos turísticos, ou seja, atrativos formatados 
comercialmente, com distribuição estruturada, meios de divulgação, infra-estrutura 
mínima de recepção dos turistas e algum de grau de visitação sistemática. 

• Atrativos Turísticos Potenciais: não possuem infra-estrutura para receber o turista, 
nem meios de divulgação estruturados, que permitam sua inserção no mercado, 
embora possuam certo grau de atratividade. 
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Feita a primeira classificação, os atrativos foram analisados segundo oito critérios 
(acessibilidade, infra-estrutura, procedência da demanda, beleza, características culturais / 
históricas / sociais / ambientais, apoio do poder público e importância para a comunidade, 
sazonalidade, e condições de preservação), considerados como essenciais na determinação 
da atratividade relativa de cada um. As notas dadas aos atrativos para cada item variaram de 
zero a cinco. A soma das notas ponderadas, considerando o peso relativo de cada critério, 
deu origem à pontuação final do atrativo. Enquanto os atrativos efetivos foram avaliados 
com relação a todos os quesitos, os potenciais foram avaliados somente com relação aos 
quesitos de acessibilidade, beleza e características culturais / históricas / sociais / ambientais. 

O Gráfico 1.1 identifica a distribuição de atrativos potencias e efetivos em cada categoria, 
para o Costa das Baleias como um todo: 

Gráfico 1.1 - Atrativos Potenciais e Efetivos por Categoria (Total) – Costa das Baleias 
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Fonte: FGV 2002 

Situação Atual 

Dentre os atrativos histórico-culturais, destaca-se o centro histórico de Caravelas, um 
conjunto ainda bem conservado composto por casas coloniais, a Igreja Matriz de Santo 
Antônio, a Igreja de Santa Ifigênia, com imagens sacras dos séculos XVII e XVIII, e os 
casarões da Rua Barão de Rio Branco, da época do auge econômico da cidade. Em Prado, 
destacam-se o Beco das Garrafas, o casario colonial e a Igreja Matriz. 

Na categoria de manifestações culturais, destacam-se a gastronomia típica de Caravelas e as 
diversas manifestações de artesanato presentes na região. Em Caravelas, por exemplo, são 
produzidas bijuterias em conchas e madeira com motivos marinhos, dentre os quais a baleia 
jubarte, importante símbolo da região. 
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Os atrativos naturais constituem o grande diferencial da Costa das Baleias, e, dentre eles, o 
Parque Nacional Marinho de Abrolhos é certamente o maior destaque. Criado em 1983, foi o 
primeiro parque nacional marinho do Brasil. A região possui o maior banco de corais do 
Atlântico Sul. As baleias Jubarte migram entre os meses de junho a novembro para 
reprodução no litoral sul do Estado da Bahia, fugindo do inverno antártico. Como a 
temporada de observação de baleias não coincide com o verão, os meios de hospedagem e 
outros prestadores de serviços turísticos sofrem menos os efeitos da sazonalidade. As praias 
também merecem destaque dentre os atrativos naturais, especialmente as localizadas na 
costa norte do município de Prado, onde se verifica a formação de falésias e barras de rios. 

Prado e Alcobaça destacam-se dentre os municípios analisados na questão dos produtos 
turísticos que são atualmente ofertados para a região. Os pacotes turísticos atualmente 
encontrados no mercado incluem praticamente com exclusividade esses dois municípios, já 
que neles se encontra a base de serviços de apoio à visitação ao Parque de Abrolhos e às 
atividades de mergulho que são praticadas pelos turistas. Dentre os destinos concorrentes, 
em função do produto turístico oferecido e localização em relação aos principais emissores, 
podem ser citados Fernando de Noronha (PE), Praia do Rosa (SC) e Bonito (MS). 

Situação Futura 

Dentre os atrativos potencias de caráter histórico-cultural, destacam-se a Navegação da Rota 
do Descobrimento em Prado e o Sítio Natura e Museu Frans Kracjberg em Nova Viçosa. A 
região da Barra do Cahy, em Prado, foi o local da costa brasileira onde a esquadra de Pedro 
Álvares Cabral aproximou-se do continente americano pela primeira vez, tendo aportado 
mais ao norte em Porto Seguro devido a condições mais favoráveis.  

Na categoria de manifestações culturais potenciais, são destaques da Costa das Baleias a 
Corridas das Canoas em Prado e sua gastronomia. Também em Prado são destaques a Festa 
das Pastorinhas e a Festa de Iemanjá. Em Alcobaça, o grande potencial nesta categoria é a 
Dança Afro-Indígena. Em Nova Viçosa, as festas do Divino e de São Sebastião podem ser 
desenvolvidas como atrativos, assim como a gastronomia local. O Centro Cultural Golfinho é 
o destaque de Mucuri. 

O Parque Nacional do Descobrimento é o principal atrativo potencial natural da Costa das 
Baleias. O parque localiza-se em Prado e ainda não possui estrutura de visitação para 
recepção dos turistas de maneira adequada. 

Além do grande potencial ainda inexplorado em cada categoria, a Costa das Baleias também 
pode se beneficiar da complementação entre os atrativos e atividades. Essa possibilidade de 
sinergia entre as diferentes categorias de atrativos permite a captação de turistas com perfis 
de maior propensão a gastos. Também permite uma diversidade de alternativas de visitação, 
podendo gerar maior permanência média. Todos esses fatores contribuem para que os 
impactos positivos da atividade sejam maximizados e a comunidade local obtenha mais 
benefícios a partir do desenvolvimento do turismo. 

Qualidade da Oferta Turística 

A oferta turística técnica, composta pelos serviços que dotam os municípios de capacidade 
para receber fluxos turísticos, encontra-se relativamente bem estruturada na Costa das 
Baleias. 

Meios de hospedagem 

Ainda não se verifica a presença de cadeias hoteleiras nacionais ou internacionais na região. 
A maioria dos empreendimentos que oferecem hospedagem é composta por pousadas e 
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hotéis de médio porte, que oferecem um serviço personalizado. Existe apenas um 
empreendimento de grande porte do tipo resort na Costa das Baleias, localizado no 
município de Prado. Uma das características marcantes é a grande presença de residências 
secundárias, de propriedade especialmente de mineiros, brasilienses e goianos. 

O total de meios de hospedagem (MHs) identificados pela Bahiatursa em 2001 foi de 195. Já o 
número total de unidades habitacionais (UHs) era de 3.048, perfazendo 9.527 leitos 
disponíveis em meios de hospedagem comerciais, concentrados especialmente no município 
de Prado. Os maiores índices de crescimento foram observados a partir de 1997, como uma 
taxa média anual de crescimento de 8,8%. O crescimento no número de UHs foi ainda maior 
(11,5%). Também houve evolução na relação UH/MH, revelando que os novos 
empreendimentos são de porte maior que os anteriores. 

A taxa de ocupação dos empreendimentos apresentou uma queda entre 2000 e 2001. Esse 
fato se deve, principalmente, à queda apresentada por Prado, o município com maior oferta 
de UHs. Para o último ano registrado (2001), a taxa média de ocupação foi de apenas 31,7%. 

A maior parte dos turistas que freqüenta a região é motivada por atividades de lazer, 
claramente vinculadas às praias que existem na região. Esse segmento concentra-se 
sazonalmente nos meses de férias escolares. No entanto, existe um nicho da demanda 
composto pelos turistas de maior poder aquisitivo que vão à região em função do Parque 
Nacional Marinho de Abrolhos, das atividades de mergulho e observação de baleias, 
freqüentando a região entre os meses de julho e novembro e reduzindo o efeito da 
sazonalidade. 

Verifica-se que os turistas que permanecem por mais tempo na Costa das Baleias são aqueles 
que se utilizam de meios de hospedagem não comercialmente estabelecidos, como 
residências próprias, alugadas e de parentes, ficando muitas vezes por mais de dez dias na 
região. Entre os hotéis, flats, pousadas e pensões, a permanência é similar, em torno de 5 a 8 
dias na Costa das Baleias como um todo. 

Poucos hotéis situados na Costa das Baleias utilizam sistemas de reservas informatizados. 
Poucos hotéis possuem forças de vendas estruturadas, mas o uso da Internet como canal de 
promoção e distribuição é bem difundido. 

A análise dos concorrentes de Caravelas e Nova Viçosa indicou preços substancialmente mais 
altos que os praticados nos municípios baianos em análise. No caso da Costa Norte de Prado, 
também se verifica que as tarifas são mais baixas no município da Costa das Baleias, em todas 
as faixas de acomodação. Ao contrário de Caravelas / Nova Viçosa, Prado apresenta opções 
de meios de hospedagem mais sofisticados e não é tão prejudicado com a perda de nichos de 
demanda mais exigentes, como acontece claramente no caso dos turistas que vão à Costa das 
Baleias com a intenção de praticar mergulho e observação de cetáceos. 

Restaurantes Turísticos 

Todos os municípios que compõem a Costa das Baleias possuem restaurantes turísticos. Em 
quase todos os municípios foram encontradas boas opções, em que a refeição, simples ou 
mais sofisticada, era fornecida acompanhada de atendimento atencioso e prestativo. A 
situação da Costa das Baleias é visivelmente mais apropriada que no restante do litoral 
baiano. O único município que não apresenta opções adequadas aos turistas é Nova Viçosa. 
Nenhuma opção existente merece destaque em relação às instalações ou à qualidade da 
refeição. 
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Agências de Turismo 

Com relação às agências de turismo que oferecem serviços de receptivo, verifica-se maior 
concentração delas nos municípios de Caravelas e Prado. Grande parte delas baseia-se na 
oferta de passeios para o Parque Nacional Marinho de Abrolhos e muitas delas possuem 
embarcações próprias. Mesmo apresentando serviços de boa qualidade, a variedade de 
passeios é restrita e não explora toda a potencialidade de roteiros dentro da zona turística. 

Com o objetivo de traçar um perfil das agências que oferecem serviços de receptivo na Costa 
das Baleias, foi realizada uma pesquisa com sete empresas que declararam prestar serviços de 
receptivo não terceirizados. Dentre as agências que foram analisadas, apenas uma é de 
propriedade de alguém natural de algum dos municípios componentes da Costa das Baleias. 

As agências da Costa das Baleias não apresentam um porte uniforme. Algumas delas (43%) 
são de tamanho pequeno, com menos de cinco funcionários na alta temporada e estrutura 
reduzida. No entanto, três delas declararam possuir mais de quinze funcionários na alta 
temporada. 

Percebe-se que a maioria das agências (71%) vende seus serviços diretamente aos clientes, 
mas algumas utilizam intermediários como hotéis da região e agências e operadoras dos 
principais mercados emissores. Com relação aos guias que são contratados pelas agências 
para liderarem os passeios, percebeu-se uma deficiência na Costa das Baleias, já que apenas 
29% das agências exigem qualificação específica através de curso. 

Foi sondado com as agências o número médio de turistas atendidos nos meses de alta 
temporada, totalizando cerca de 6.360 turistas / mês para todas as sete agências pesquisadas. 
Nos meses de baixa, esse número cai para cerca de 1.620. Considerando o total de onze 
agências cadastradas pela Embratur, pode-se estimar que cerca de 10.000 turistas / mês são 
atendidos nos meses de alta temporada na Costa das Baleias e cerca de 2.540 / mês na baixa 
temporada. 

Locadoras de Veículos 

Não há atualmente empresas de locação de automóveis nos municípios em análise. 

Transportadoras 

As opções de transportes são limitadas quase que totalmente ao modal rodoviário. Há poucas 
opções de ligações rodoviárias diretas com os grandes centros urbanos. O acesso aéreo 
também é insuficiente. Muitos pacotes turísticos aéreos que são oferecidos para a região 
atualmente utilizam o aeroporto de Porto Seguro, o que não é uma solução satisfatória, 
considerando a distância em relações aos municípios da Costa das Baleias. As opções de 
transporte para os passeios marítimos, entretanto, são diversificadas e adequadas. 

Artesanato e Compras 

Os locais para compra de artesanato são restritos. Em Cumuruxatiba e Caravelas, há uma boa 
variedade de lojas de artesanato. Em Nova Viçosa há uma praça de artesanato, mas se 
encontra em mal estado de conservação. Em geral, se percebe que ainda há espaço para a 
valorização das características locais e aprimoramento das técnicas, materiais e canais de 
distribuição. 
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Animação e Entretenimento 

A estrutura de entretenimento está concentrada em Prado e Nova Viçosa, com amplos 
espaços projetados para essa finalidade, além de uma grande variedade de atividades. Nos 
demais destinos, há poucas opções nessa área. 

Educação da Comunidade para o Turismo 

A educação e o preparo de uma comunidade para o turismo são temas complexos, 
envolvendo diversos aspectos da cultura e dos hábitos locais. Algumas considerações podem 
ser feitas a partir de certos indicadores, mas existem diversos aspectos de natureza mais 
subjetiva que devem ser considerados na análise.  

Duas características marcantes podem ser verificadas na Costa das Baleias: a população da 
zona turística apresenta pouca consciência em relação ao tema da limpeza pública, o que gera 
desagrado aos turistas. Ao processo de educação da comunidade para o turismo deve ser 
incorporada a abordagem do tema, mostrando a importância da conservação dos 
logradouros públicos para o bem estar da própria população e dos turistas. O destaque 
positivo diz respeito à hospitalidade da população da Costa das Baleias. Essa característica da 
comunidade baiana é um fator de sucesso para o turismo na região, podendo ser comparada 
em importância às praias e outros atrativos naturais. Observa-se, no entanto, que a 
hospitalidade do povo, fator chave de diferenciação dos destinos turísticos, não vem sendo 
divulgada satisfatoriamente. 

Os índices educacionais fornecem as primeiras indicações sobre a capacidade de uma 
comunidade receber turistas. Percebe-se que as taxas de alfabetização nos municípios que 
compõem a área de planejamento são semelhantes à média baiana (78,4%). A Costa das 
Baleias como um todo apresenta um índice de alfabetização (75,7%) ligeiramente inferior à 
média baiana. A taxa média para o Brasil é de 87,2% de alfabetizados, contra 75,4% para o 
Nordeste. A Bahia demonstra indicadores melhores que os do Nordeste, mas inferiores à 
média nacional. 

Entre os itens que menos agradaram aos turistas em pesquisas realizadas pela Bahiatursa 
junto aos turistas, destaca-se a limpeza pública, com índices consideravelmente superiores 
aos dos outros itens em Nova Viçosa e Mucuri. No caso de Prado, Alcobaça e Caravelas, o 
item limpeza pública ficou atrás das diversões noturnas e da infra-estrutura, mas mesmo 
assim constituiu um importante fator de desagrado. 

A hospitalidade é o item com maiores índices de “ótimo” e “bom” nas pesquisas. 
Especificamente para Prado, Alcobaça e Caravelas, a média chegou a praticamente 96%. A 
hospitalidade é o segundo item mais bem avaliado, ficando atrás somente das praias. A ótima 
impressão que os turistas fazem desse item é não só um diferencial, mas um fator chave de 
sucesso, equiparando-se aos principais motivadores de viagens. 

Tomando como referência a percepção da comunidade, as maiores carências em relação à 
conscientização para o turismo são as questões relacionadas ao lixo (limpeza pública). Em 
segundo lugar está a conscientização em relação à higiene. Como ponto positivo, destaca-se a 
cortesia aos turistas. Os resultados mostram que há certa sintonia entre as constatações da 
comunidade e a percepção dos turistas em relação aos itens analisados. 

Existe uma incidência maior na Costa das Baleias de programas de conscientização para 
Policiais, Servidores Públicos e Fiscais. No entanto, os programas são ineficientes, não sendo 
referência para uma análise da conscientização da comunidade. Além dos programas de 
conscientização citados, destacam-se o Programa Nacional de Municipalização do Turismo 
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(PNMT) e a implantação da Agenda 21 como responsáveis pelo despertar do senso de 
cidadania na comunidade local.  

O planejamento de ações que visem à sensibilização da comunidade com relação à cidadania 
e ao turismo deve considerar que o processo de transformação de mentalidade é constante e 
incremental. Seus frutos são realmente colhidos em médio e longo prazo, nem por isso 
deixando de constituir uma necessidade urgente na definição de intervenções. 

Capacitação Profissional para o Turismo 

Em relação à capacitação da comunidade para o turismo, verifica-se que a oferta de cursos de 
capacitação encontra-se inadequada às necessidades da zona turística. São necessários cursos 
especialmente em nível técnico e secundário, assim como cursos de idiomas que capacitem a 
população local a receberem turistas estrangeiros. A processo de educação, além de 
considerar os aspectos técnicos necessários à configuração de serviços de receptivo de 
qualidade, deve abordar temas relacionados às características regionais e às relações pessoais, 
igualmente essenciais no processo de recepção do turista. 

O setor turístico é composto pelos seguintes segmentos: Hotelaria e Alojamento; 
Restaurantes e Similares; Lazer e Entretenimento; Agências e Operadoras de Viagem e 
Turismo; Transportes e Outros Serviços. O número de empregados no setor turístico de cada 
pólo pode ser estimado de acordo com o fluxo turístico e a permanência média dos turistas 
em cada zona turística. Desta maneira, calculou-se o número de empregos gerados na Costa 
das Baleias de acordo com sua participação no turismo baiano (9%), baseada no número de 
Turistas Dias. Estimou-se um total de 27.305 empregados no setor turístico na Costa das 
Baleias como um todo. 

Hotéis e Outras Empresas de Hospedagem 

O setor de hospedagem representa 8,8% dos empregos gerados no turismo do Estado da 
Bahia. Com relação ao número de pessoas ocupadas, os destaques da área de hospedagem 
são os cargos de recepcionista, arrumadeira e camareira. Os trabalhadores do segmento com 
4 a 11 anos de estudo totalizam 65% do total, enquanto para o Brasil o índice é 75%. A 
remuneração dos empregados em atividades de hospedagem também é inferior na Bahia em 
relação à média nacional. Perto de 80% da mão de obra da hotelaria recebe mensalmente de 0 
a 2 salários mínimos. O número de empregos apresentou um crescimento estável desde 1993. 
De 92 a 99, o setor de turismo teve um crescimento global em número de empregos gerados 
de 31%, enquanto a atividade de hospedagem teve 43% de incremento. 

Bares e Restaurantes 

O setor de alimentação é o que mais gera empregos no contexto da atividade turística da 
Bahia. Os empregos do setor representam 52% de todos os gerados no setor. Grande parte 
das pessoas ocupadas no setor de alimentação é proprietária do negócio (34,6%). Em 
segundo lugar, aparecem os copeiros, balconistas e atendentes. Aproximadamente 39% das 
pessoas que trabalham no setor de bares e restaurantes possuem de 4 a 7 anos de estudo, 
estando pouco abaixo do índice brasileiro, que é de 39,6%. Somente 2,3% dos trabalhadores 
estão na faixa de mais de 12 anos de estudo. O setor de alimentação é bastante conhecido 
pelos altos índices de rotatividade da mão de obra. Parte desse fenômeno pode ser explicado 
pelas baixas exigências de qualificação e remuneração baixa. No Estado da Bahia, a maioria 
(58%) dos trabalhadores do setor de alimentação recebe entre 0 e 2 salários mínimos mensais. 
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Lazer e Entretenimento 

O setor de Lazer e Entretenimento representa um total de 6,9% da geração de empregos do 
setor turístico da Bahia. Os cargos e funções mais comuns do setor de Lazer e 
Entretenimento são os Músicos/Artistas/Atores/Cantores, que obtêm 31,9% do total de 
empregos. Os trabalhadores das atividades de Lazer e Entretenimento possuem uma média 
7,6 anos de estudo. Dentre as cinco categorias estudadas na pesquisa, esta apresenta a 
segunda melhor média. Com relação à remuneração, existe uma grande concentração de 
trabalhadores ganhando menos de 2 salários mínimos. Eles representam 65,3% do total da 
mão de obra do setor. Entre o ano de 93 e 95 ocorreu um acréscimo de 78% na oferta de 
empregos no segmento, enquanto no turismo como um todo o acréscimo foi bem menor, 
37%. Nota-se, então, que as atividades de Lazer têm baixa correlação com o turismo como um 
todo no que tange ao número de empregos gerados. 

Agências e Operadoras de Viagens e Turismo 

As Agências e Operadoras de Viagens e Turismo representam apenas 21,5% do total de 
empregos do setor turístico da Bahia. As ocupações mais significativas neste ramo são, em 
primeiro lugar, os Agentes de venda de passagens / Agente de Turismo que possuem 13,4% 
do total de empregos. Quase a metade (46,5%) dos trabalhadores possui entre 8 e 11 anos de 
estudo. As remunerações são as mais altas e melhor distribuídas do setor turístico, tanto na 
Bahia como no Brasil. O setor de Agências obteve, durante o período 92-99, um crescimento 
de empregos de 88% na Bahia. Esse é o maior crescimento no número de empregos das 
atividades turísticas. Apesar de apresentar grande acréscimo no número de empregos 
durante o período como um todo, o setor de agências e operadoras de viagem apresentou 
grandes oscilações. 

Transportes 

As atividades relacionadas a transportes representam hoje cerca de 30% dos profissionais que 
atuam na área de turismo na Bahia. As funções que possuem maior representatividade são as 
de motorista e taxista. Esses empregados representam mais da metade das ocupações, 55,2%. 
A escolaridade dos trabalhadores que atuam no segmento no Estado da Bahia é muito 
semelhante à do Brasil, tendo, porém, uma média de anos de estudo ligeiramente maior em 
relação à média nacional. A parcela de trabalhadores que recebem entre 2 e 5 salários 
mínimos é de 54,7%. O movimento da geração de empregos no segmento de transportes 
oscilou entre 92 e 99 de maneira semelhante ao movimento da geração de empregos do 
turismo. 

Instituições de Capacitação e Treinamento 

Segundo a pesquisa do IH, dois terços das empresas encontram dificuldades para a 
contratação de pessoal. Dentre as dificuldades, as empresas apontam com destaque a falta de 
treinamento e falta de experiência. Há grande demanda por treinamento e capacitação 
profissional, demonstrando que os cursos disponíveis atualmente não são suficientes. 
Destaca-se a falta de conhecimento de línguas estrangeiras. 

Na intenção de amenizar estas carências, as empresas oferecem aos seus funcionários algum 
tipo de treinamento. A grande maioria delas oferece o treinamento na execução diária das 
tarefas. As empresas têm, em geral disposição de aumentar a carga de treinamento para 
todos os níveis de funcionários. 

O sistema S, como são chamados o SENAI, SENAC e SEBRAE, mais representado na 
capacitação para o turismo através do SENAC, é um dos maiores formadores de mão de obra 
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para o turismo na Costa das Baleias. São ministrados cursos técnicos de garçom, cozinheiro, 
camareira, recepcionista, além de oficinas diversas. O SEBRAE se concentra mais na 
assessoria e formação de empreendedores. 

O "Fórum de Estudos Avançados para o Turismo" (FEAT), criado em 1999, realiza reuniões 
sistemáticas onde se discutem questões relacionadas ao turismo na Bahia, contando com a 
participação de empresas públicas, ONGs e setor privado. No que concerne à capacitação, o 
FEAT tem como objetivos “aproximar os currículos das instituições de ensino às necessidades 
do trade turístico” e “desenvolver programas para o turismo relativos à mobilização / 
conscientização, educação fundamental e profissional e desenvolvimento de comunidades”. 4 

A única instituição capacitada para certificar mão de obra para o setor turístico em todo Brasil 
é o Instituto de Hospitalidade. O instituto dispõe de uma metodologia para a certificação de 
profissionais em parceria com diversas empresas representativas do setor.  

Perfil do Turista 

Este capítulo tem como objetivo compreender as características dos turistas que viajam para 
os municípios da Costa das Baleias. Procura compreender quem são, como viajam e o que os 
motiva. Para tanto, utilizou as pesquisas de demanda turística (PDT) elaboradas pela 
Bahiatursa. Essas pesquisas apresentam dados dos visitantes do conjunto formado por 
Alcobaça/Caravelas/Prado e para Nova Viçosa/Mucuri. Em sua primeira parte, registra as 
características dos visitantes e da visitação. A segunda parte, por sua vez, avalia a satisfação 
desses turistas em relação a uma série de atributos dos destinos. 

Características do Turista e da Visitação 

O fluxo turístico, medido pela Bahiatursa, apresentou crescimento de 7,5% entre os anos de 
2000 e 2001, atingindo o total de 496 mil turistas. A grande maioria (mais de 98%) é 
representada por turistas brasileiros, com destaque para Minas Gerais (mais de 52% do total 
em todas as pesquisas). Espírito Santo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo são 
os demais estados emissores relevantes. 

A composição dos turistas por origem é resultado de uma importante característica da 
visitação, o meio de transporte utilizado. A grande maioria dos visitantes utiliza as rodovias, 
chegando aos destinos de automóvel ou ônibus. Esses municípios são os que oferecem as 
praias mais próximas para mineiros, brasilienses e goianos. São, ainda, o portão de entrada 
do Nordeste para paulistas, capixabas e cariocas. 

A proximidade em relação aos principais estados emissores identifica outra característica 
importante acerca da visitação, a porcentagem de visitantes que se hospedam em casas 
próprias, de aluguel ou de parentes. Entre 51% e 73% dos turistas utilizam esses meios de 
hospedagem, onde há uma maior propensão à fidelidade e ao retorno. Essa informação pode 
ser confirmada pelo índice de experimentação: entre 65% e 74% dos visitantes já conhecia o 
local que visitava. Outra característica decorrente dessa proximidade geográfica em relação 
aos emissores é o fato de a grande maioria dos visitantes viajavam em família (entre 75% e 
87% do total). 

As faixas de renda dos turistas evidencia uma diferença significativa entre os visitantes do 
conjunto Alcobaça/Caravelas/Prado e de Nova Viçosa/Mucuri. No primeiro grupo, a maior 
parte dos visitantes possuía renda acima de US$ 2.000,00. No segundo, o grupo mais 
representativo era formado pelos que detinham renda entre US$ 300,00 e US$ 600,00. 

                                                 
4 FEAT, 2001 
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Pelas pesquisas de demanda, ainda, a maioria dos visitantes vinham aos destinos a passeio. 
Em Alcobaça/Caravelas/Prado, a visita a amigos e parentes também representa um 
importante motivo (em torno de 23%). Os atrativos naturais são a motivação de viagem mais 
relevante para os turistas de ambos os grupos de municípios, com valores acima de 90%. 

Satisfação dos Visitantes 

A grande maioria dos visitantes apontou uma intenção de retornar ao destino visitado (mais 
de 95% em todas as pesquisas). Os equipamentos e serviços turísticos melhor avaliados em 
Nova Viçosa/Mucuri foram bares/restaurantes, comércio/compras, meios de hospedagem e 
hospitalidade do povo. Resultados semelhantes foram identificados em 
Alcobaça/Caravelas/Prado. 

Em relação à infra-estrutura urbana, a segurança pública foi bem avaliada nos dois grupos. A 
limpeza pública também foi bem avaliada em Alcobaça/Caravelas/Prado. Os destaques 
negativos ficaram por conta do terminal rodoviário, comunicações e limpeza pública (para 
Nova Viçosa/Mucuri). Comunicações e sinalização urbana foram os itens pior avaliados para 
Alcobaça/Caravelas/Prado. 

Os atrativos naturais foram avaliados positivamente pela grande maioria dos visitantes. Em 
todas as pesquisas os resultados de ótimo e bom superaram os 83%. Os demais atrativos 
pesquisados (manifestações populares e patrimônio histórico-cultural), apesar de não terem 
sido avaliados pela maioria dos visitantes, receberam muito mais avaliações positivas que 
negativas. 

Finalizando, o preço dos produtos e serviços não foi identificado como abusivo. Nas 
pesquisas, poucos turistas apontaram essa variável como o item que menos agradou. 

Gastos Turísticos 

O objetivo deste capítulo é avaliar as características e o volume dos gastos dos turistas da 
Costa das Baleias, estimando o impacto nos PIBs municipais e na renda. 

Fluxo e Receita Turística 

As informações necessárias para essa avaliação foram consultadas no relatório denominado 
“Levantamento dos Indicadores Turísticos dos Meios de Hospedagem da Costa das Baleias – 
2002”, elaborado pela Bahiatursa. Essa zona turística não é atendida pelo relatório anual 
denominado “Desempenho do Turismo Baiano”, de onde foram utilizadas informações sobre 
os demais pólos turísticos. A metodologia utilizada para os cálculos aqui apresentados, 
entretanto, foi a mesma. A próxima tabela demonstra os resultados obtidos por cada um dos 
municípios: 
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Tabela 1.5 – Gastos e Receitas Turísticas –Municípios da Costa das Baleias 2000 

 

Municípios Receita (US$) Turistas Receita/Turista (US$)
Alcobaça 1.170.380 20.802 56,26 
Caravelas 560.979 13.786 40,69 
Mucuri 3.781.752 242.420 15,60 
Nova Viçosa 2.108.064 44.503 47,37 
Prado 8.261.153 140.217 58,92 
Baleias Total 15.882.329 461.728 34,40  

Fonte: Relatório dos Indicadores Turísticos dos MHs da Costa das Baleias – Bahiatursa 2002 

Note-se que, apesar do maior fluxo turístico de Mucuri, sua receita por turista foi a menor 
entre todos os municípios. Esse fato está relacionado com a baixa permanência média dos 
turistas que visitam o município. Alcobaça e Prado, por sua vez, apresentaram os melhores 
valores. 

Permanência Média e Gasto Médio Diário Individual 

A receita por turista apresentada anteriormente decorre do produto da permanência média 
(PM) pelo gasto médio diário individual (GMDI) observado em cada município. A próxima 
tabela apresenta os valores obtidos para o ano de 2000: 

Tabela 1.6 – PM e GMDI – Principais Destinos da Costa das Baleias 

PM* GMDI** Receita/Turista
Alcobaça 4,0 14,0 56,26
Caravelas 2,9 14,0 40,69
Mucuri 1,5 10,4 15,60
Nova Viçosa 4,6 10,4 47,37
Prado 4,2 14,0 58,92
Baleias 2,8 12,41 34,40

* Permanência Média

** Gasto Médio Diário Individual  

Fonte: PDTs 2000 e Levantamento dos Indicadores de Turismo dos MHS da Costa das Baleias 2002 

Impacto nos PIBs e Renda 

Os gastos turísticos realizados em um município impactam o PIB local através da produção e 
comercialização de bens e serviços. Essa riqueza é gerada através do efeito direto desses 
gastos, mas também pelos efeitos indiretos e induzidos. Esses últimos são tão maiores quanto 
maior for o efeito multiplicador desses gastos. Esse efeito, por sua vez, depende da estrutura 
de gastos dos turistas e da taxa de captura de cada setor econômico. Na Bahia como um todo, 
o impacto do turismo no PIB foi de 6,8% do valor total. 

Segundo dados da FIPE para os PIBs municipais, o valor total para a Costa das Baleias em 
2000 foi de R$ 316 milhões. A contribuição do turismo, por sua vez, foi de R$ 65,3 milhões, 
representando aproximadamente 20,7% do total. Estima-se que esse impacto gerou uma 
renda de US$ 10 milhões para a população residente. 
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Investimentos Futuros do Setor Privado 

O acompanhamento dos investimentos que o setor privado vem realizando é uma parte 
importante do planejamento turístico. Esses investimentos são um termômetro do potencial 
turístico da região, pois permitem avaliar a resposta de empreendedores aos estímulos de 
desenvolvimento oferecidos pelas políticas públicas. De acordo com o sistema desenvolvido 
pela SUINVEST para acompanhamento dos investimentos privados no Estado, os 
investimentos podem se encontrar em situações: em projeto; em execução e concluídos. 

Investimentos Concluídos 

Percebe-se que os totais investidos durante o período de 1991-1994 e 1999-2001 são muito 
semelhantes, no entanto o número de UHs desenvolvido no último período é menos de 10% 
do número de UHs desenvolvido durante os anos de 1991-1994. Tal fato é positivo, já que 
reflete um aumento no nível e na sofisticação dos empreendimentos mais recentes. Prado foi 
o município que conseguiu captar a maior quantidade de recursos, atraindo quase 70% do 
total investido na Costa das Baleias e 54% do total das UHs construídas. 

Investimentos Previstos 

O município de Prado novamente destaca-se por atrair os maiores investimentos previstos. 
Um deles, por exemplo, tem um montante de 56 milhões de dólares, para 480 UHs. Os 
prováveis fatores que influem na decisão de investir na Costa das Baleias provavelmente 
estão concentrados nos atrativos naturais de alto potencial que podemos encontrar na área, 
pois não houve investimentos significativos para o desenvolvimento do turismo na região 
nos últimos anos. 

O valor investido por UH está diretamente relacionado à sofisticação e qualidade dos meios 
de hospedagem. Os valores dos investimentos hoteleiros por UH para a Costa das Baleias, 
para os empreendimentos em execução e em projeto estão na Tabela 1.7. 

Tabela 1.7 - Porte e Valor Médio dos Investimentos Hoteleiros - Costa das Baleias 

Concluído 1.899 47.338.600 24.928
Em Execução  -  -  - 
Em Projeto 592 58.740.000 99.223
Total 2.491 106.078.600 42.585

 Valor/UH 
(US$) 

Costa das Baleias

Zona Turística Situação UHs Valor (US$)

 

Fonte: SUINVEST Abril/2003 
Elaboração: FGV 2003 

Os investimentos em projeto apresentam maior valor por UH do que os concluídos. Pode-se 
considerar, portanto, que existe uma tendência de aumento de valor agregado nos 
empreendimentos da Costa das Baleias. 

É urgente um maior acesso dos pequenos e médios investidores ao crédito, já que fica 
evidente a escassez de financiamentos para este segmento de investidores. Com mais crédito 
disponível, a população local (geralmente sem recursos próprios disponíveis para 
financiamento) teria oportunidade de empreender e haveria um volume ainda maior de 
investimentos no setor turístico. 
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Demanda Atual e Potencial 

Esse capítulo identifica a evolução e o comportamento atual da demanda turística existente 
na Costa das Baleias. Utilizando essas informações, são elaboradas projeções que permitam 
identificar as características da demanda futura. Os dados foram obtidos junto às Pesquisas 
de Demanda Turística (PDT) e ao Levantamento dos Indicadores Turísticos dos Meios de 
Hospedagem da Costa das Baleias. 

Demanda Atual 

A seguir são listados os principais pontos relativos à situação atual dos meios de 
hospedagem: 

• Meios de Hospedagem: 195 empreendimentos (destaque para Prado, com 88); 

• Unidades Habitacionais: havia 3.048 UHs (1.313 em Prado); 

• Taxa de Ocupação: anual em torno de 32% (39% em Prado); 

• Sazonalidade alta: muitos MHs fecham durante a baixa temporada, os demais 
operam com taxas que oscilam entre 5% e 30%. 

Há de considerar, ainda, a forte presença de casas de veraneio e de casas de aluguel, 
responsável pelo alojamento de inúmeros turistas, principalmente durante a alta temporada. 

A pesquisa sobre fluxo na Costa das baleias conta com dados recente apenas, identificando o 
valor total em 2000 e 2001. O gráfico abaixo ilustra a evolução do fluxo total por município: 

Gráfico 1.2 – Evolução do Fluxo Turístico 
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Fonte: Levantamento dos Indicadores Turísticos dos MHs da Costa das Baleias - Bahiatursa 2002 

O fluxo total em 2001 foi de 496 mil turistas, um acréscimo de 7,5% sobre o ano anterior. Uma 
característica importante desse fluxo é o fato de que mais de 80% dos turistas viajam em 
família. 

Demanda Potencial 

Neste item foram apresentadas as projeções elaboradas para o fluxo, a receita, a receita por 
turista, a permanência média e o gasto médio diário individual. Essas projeções foram 
elaboradas a partir de dados das PDTs e de taxas de crescimento utilizadas pela Bahiatursa, 
considerando os efeitos das ações previstas neste PDITS. A seguir são apresentadas as taxas 
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de crescimento previstas durante os diferentes períodos de tempos, além dos três cenários 
previstos. Na seqüência, estão os resumos dos resultados obtidos nas projeções: 

Tabela 1.8 – Cenários e Taxas de Crescimento 

Cenário Indicador 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020
Fluxo 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%
Receita 6,0% 7,5% 9,0% 10,5%
Fluxo 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
Receita 4,0% 4,8% 5,5% 6,3%
Fluxo 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Receita 2,0% 2,3% 2,6% 3,0%

Otimista

Moderado

Conservador
 

Fonte: Bahiatursa 
Elaboração: FGV 

Tabela 1.9 – Resumo das Projeções 

Indicadores 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020
Demanda (mil turistas)

Total 838,7 1.122,4 1.502,0 706,6 859,7 1.045,9 593,3 655,0 723,2

Receita (US$ mi)
Total 30,95 47,62 78,45 25,25 33,01 44,80 20,71 23,55 27,30

Receita por turista (US$)
Total 36,90 42,43 52,23 35,74 38,39 42,83 34,91 35,95 37,74

GMDI (US$)
Total 12,85 13,79 15,31 12,65 13,11 13,85 12,50 12,68 13,00

PM (dias)
Total 2,87 3,08 3,42 2,83 2,93 3,10 2,79 2,83 2,90

CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO MODERADO CENÁRIO CONSERVADOR

 

Fonte: Bahiatursa 
Elaboração: FGV 

Essa demanda potencial deverá repercutir no número de empregos existentes na Costa das 
Baleias. Atualmente, estimativas baseadas em indicadores de empregos por unidades 
habitacionais (UHs) identificaram para 2001, em torno de 25 mil empregados no turismo na 
Costa das Baleias. Uma segunda metodologia, baseada na proporção de empregos em 
turismo na Bahia, avaliou que esse número era da ordem de 27,3 mil pessoas em 1999. Esses 
números indicam que aproximadamente uma em cada quatro pessoas em idade 
economicamente ativa (PIA) na Costa das Baleias está empregada em turismo. 

Matriz SWOT 
A partir do diagnóstico realizado no capítulo 3, foi elaborada uma Matriz SWOT, que 
significa: 

• S: “Strenghts”  - Pontos fortes – são os elementos internos ao ambiente do sistema 
turístico, que propiciam vantagens a esse sistema e que são passíveis de intervenção 
direta pelos envolvidos; 
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• W: “Weaknesses” - Pontos fracos - são os elementos internos ao ambiente do sistema 
turístico, que acarretam desvantagens a esse sistema e que são passíveis de 
intervenção direta pelos envolvidos; 

• O: “Opportunitties” - Oportunidades - são os elementos externos ao ambiente do 
sistema turístico, que podem ser utilizados para gerar vantagens a esse sistema desde 
que haja capacidade ou vontade de usufruir deles; 

• T: “Threats” - Ameaças - são os elementos externos ao ambiente do sistema turístico, 
que podem diminuir ou eliminar vantagens existentes. 

A Matriz SWOT está configurada distribuindo os temas na estrutura proposta da seguinte 
forma: 

• Dinâmica Econômica – Cadeia produtiva local do turismo; Principais atividades 
econômicas; 

• Dinâmica Social – Associativismo social; Crédito para a comunidade; Inserção da 
comunidade; 

• Infra-estrutura – Saneamento básico, Resíduos sólidos; Segurança; Políticas de 
transporte aéreo; Meios de transporte e vias de acesso; 

• Patrimônio Histórico – Gestão do patrimônio histórico; Condições de Conservação; 
Situação do patrimônio; 

• Aspectos Sócio-ambientais – Condições de conservação; Condições de gestão do 
patrimônio natural; Potencial natural; 

• Capacidade Institucional dos Municípios – Situação dos Conselhos Municipais; 
Ferramentas de gestão; Situação tributária e fiscal; Capacitação do pessoal do setor 
público; 

• Capacitação do Setor Privado do Turismo – Associativismo empresarial; Cluster do 
entretenimento; Diálogo entre setor público e privado; 

• Atrativos e Produtos Turísticos – Atrativos; Preços; Promoção; Roteiros e circuitos 
turísticos; 

• Oferta Turística – Acompanhamento e gestão do turismo e do PRODETUR NE II; 
Situação do receptivo turístico; 

• Educação da Comunidade para o Turismo – Conscientização sobre importância do 
turismo; Conscientização sobre importância do meio ambiente; Conscientização sobre 
importância do patrimônio histórico cultural; Demandas das empresas turísticas; 
Oferta de cursos e treinamentos; Perfil de capacitação dos profissionais; 

• Perfil do Turista – Situação da permanência média; Situação do gasto turístico; 
Segmentos de Mercado; 

• Gastos Turísticos – Situação dos gastos; 

• Investimentos Previstos do Setor Privado – Capacidade de investimentos pelo 
empresariado; 

• Demanda Atual e Potencial – Demanda atual; Mercados Emergentes. 
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Estratégias de Desenvolvimento Turístico 
Considerando as conclusões do diagnóstico, resumidas através da Matriz SWOT, percebeu-se 
a importância de elaborar ações correlatas que servissem de base para o desenvolvimento 
turístico sustentável. Essas ações foram agrupadas em Macro Estratégias, a denominação 
utilizada para os grandes campos de atuação coordenada. Cada Macro-estratégia possui uma 
série de iniciativas próprias, correlacionadas e com um objetivo em comum. As Macro-
estratégias e os objetivos que devem atingir são: 

• Estrutura Pública – agrupa iniciativas para garantir o acesso, saneamento básico, 
recuperação de patrimônio e planejamento e informações do setor turístico; 

• Gestão Municipal – garantir que o poder público municipal administre de maneira 
eficiente a atividade turística do município, de acordo com a estratégia do Estado da 
Bahia. Esta Macro-estratégia envolve iniciativas como: modernização administrativa; 
implementação de ferramentas de gestão; capacitação técnica de equipes; fiscalização; 
e manutenção de patrimônio histórico e natural; 

• Sócio-educação – agrupa as iniciativas que visam o aprimoramento da participação 
da comunidade no desenvolvimento da atividade turística, e se relaciona com os 
processos de sócio-educação da comunidade e capacitação profissional; 

• Integração – Esta Macro-estratégia objetiva que os envolvidos com o turismo possam 
ser adequadamente integrados à atividade, fomentando o associativismo comunitário 
e empresarial; a participação de residentes locais no desenvolvimento do turismo; a 
integração da cadeia produtiva local da atividade; e o compartilhamento da oferta 
através da distribuição regional do fluxo; 

• Produto Turístico – agrupa as iniciativas necessárias para a geração de uma oferta 
turística competitiva, inovadora e criativa. Prioriza a qualidade e a segmentação dos 
produtos oferecidos ao mercado. 

O foco das Macro-estratégias apresentadas é a adequação estrutural para a geração de 
vantagens competitivas. Essas vantagens competitivas podem ser consolidadas com ações 
que reforcem os diferenciais (características únicas, peculiares e que podem gerar valor para 
o turismo) da Costa das Baleias. Essas ações foram alocadas na Macro-estratégia Produto 
Turístico, e foram identificadas para cada sub-região da seguinte maneira: 

• Alcobaça: ênfases estratégicas no turismo de lazer, com foco na manutenção e 
monitoramento, e turismo marítimo (mergulho, observação de baleias). O município 
de Alcobaça já apresenta um fluxo turístico, motivado especialmente por atividades 
de lazer ao longo da orla. Já se notam problemas decorrentes da existência desse 
fluxo, o que indica a necessidade de monitoramento, prevendo-se ações de mitigação 
dos impactos sociais e ambientais e consolidação da cadeia produtiva. Além disso, 
mesmo que a âncora para o ecoturismo baseado em atividades marinhas tenha como 
âncora o município de Caravelas, Alcobaça também oferece serviços de apoio à 
atividade e deve desenvolver esta vertente. 

• Caravelas: ênfases estratégicas em ecoturismo, com especial atenção para as 
atividades marinhas baseadas na visitação ao Parque Nacional Marinho de Abrolhos, 
nas atividades de mergulho e observação de baleias. Essas atividades constituem o 
grande diferencial competitivo da zona turística e compõem sua identidade de marca. 
O ecoturismo na Ilha de Cassumba e em outros pontos do município também deve 
ser desenvolvido como complemento, assim como a visitação aos atrativos histórico-
culturais, que encontram sua maior expressividade na Costa das Baleias no centro 
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histórico de Caravelas. Os serviços de apoio à atividade devem ser consolidados, bem 
como a cadeia produtiva do turismo, com a integração dos agentes. 

• Mucuri: ênfases estratégicas em turismo de lazer, com especial consideração à 
manutenção e monitoramento da atividade. Assim como em Alcobaça e Nova Viçosa, 
já se percebe um fluxo turístico significativo em Mucuri, havendo necessidade do 
delineamento de ações que promovam a melhoria da qualidade do produto turístico, 
a atração de nichos de mercado com gastos maiores, o aumento da participação das 
hospedagens comerciais, o fomento ao empreendedorismo comunitário e a mitigação 
dos efeitos negativos já percebidos. Adicionalmente, deve haver o planejamento da 
ocupação da orla sul (Costa Dourada), uma área ainda pouco explorada para o 
turismo e que apresenta grande potencial em função da beleza de suas praias. Como 
complemento ao produto turístico, deve ser programado o apoio secundário nos 
diferenciais competitivos centrados na âncora Caravelas, ou seja, as atividades 
marinhas já citadas. 

• Nova Viçosa: assim como em Mucuri e Alcobaça, as ênfases estratégicas são voltadas 
para o turismo de lazer, com especial consideração à manutenção e monitoramento 
da atividade. As considerações quanto à mitigação dos efeitos negativos já 
constatados e consolidação dos impactos econômicos trazidos pela atividade também 
se aplicam ao município. Em função da proximidade em relação a Caravelas, âncora 
do ecoturismo na Costa das Baleias, Nova Viçosa também deverá apoiar seu produto 
turístico nas atividades de visitação ao Parque Nacional Marinho de Abrolhos e outras 
atividades marinhas e de ecoturismo. 

• Prado: ênfases no turismo de lazer e no turismo histórico, complementado por 
atividades de ecoturismo. O município de Prado apresenta-se, em função de seus 
diferenciais naturais e históricos, como a principal região de desenvolvimento do 
turismo de lazer de alto nível na Costa das Baleias. O PARNA do Descobrimento e a 
região da Barra do Cahy oferecem grande possibilidade para o desenvolvimento da 
vertente histórica e integração com a Costa do Descobrimento. O turismo de lazer 
deve ser desenvolvido com base em meios de hospedagem de médio porte, 
integrados com o meio. 

Quadros Prospectivos 
Esse capítulo aprofunda as projeções apresentadas no capítulo 3.14 (Demanda Atual e 
Potencial), identificando outros impactos do aumento do fluxo e receita turística, 
quantitativos e qualitativos. Também apresenta uma caracterização futura da demanda, 
estimativa elaborada através das escolhas estratégicas apresentadas no capítulo 4.2 
(Estratégias de Desenvolvimento Turístico). 

Impacto Quantitativo 

Para os diferentes cenários anteriormente apresentados, as estimativas de impactos 
quantitativos foram elaboradas para outros indicadores: 

• O impacto no PIB foi calculado com base nas projeções de fluxo e receita turística; 

• O impacto fiscal previsto é uma fração desse impacto no PIB. Segundo estimativas do 
Governo da Bahia é da ordem de 6,6% desse montante; 

• A cobertura sobre empréstimo indica a fração que o montante de empréstimo 
contratado representa sobre o impacto fiscal; 
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• O número de empregos gerados é calculado com base no montante de unidades 
habitacionais (UHs) incrementadas pelo aumento no fluxo turístico; 

• O incremento de UHs com o aumento do fluxo. 

Esses dados estão resumidos na tabela abaixo, para os anos selecionados: 

Tabela 1.10 – Quadros-Resumo 

Indicadores 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020
Investimentos PRODETUR II (US$ mi) 52,4 20,4 20,4 52,4 20,4 20,4 52,4 20,4 20,4

Impacto no PIB (US$ bi) 2,57 3,78 5,55 2,17 2,90 3,88 1,82 2,21 2,69

Impacto fiscal (US$ mi) 169,6 249,5 366,6 143,2 191,4 256,1 120,1 145,9 177,5

Cobertura empréstimo 30,9% 8,2% 5,6% 36,6% 10,7% 8,0% 43,6% 14,0% 11,5%

Empregos (Incremento total) 753 962 1.946 238 391 838 -197 56 282

UHs (Incremento total) 391 499 1.010 123 203 435 -102 29 146

CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO MODERADO CENÁRIO CONSERVADOR

 

Fonte: Bahiatursa 
Elaboração: FGV 

As escolhas estratégicas definem a priorização de segmentos específicos. Segundo essas 
escolhas, a caracterização da demanda futura é distinta da atual. Trabalhando com um 
horizonte de 20 anos, as principais conseqüências das ações propostas nesse plano devem 
ser: 

• Aumento da participação dos turistas internacionais, de praticamente zero para 15%; 

• Redistribuição da participação por renda familiar, prevalecendo as faixas de renda 
superiores (acima de US$ 1.500,00); 

• Aumento substancial dos turistas com motivação relacionada a ecoturismo (45%); 

• Aumento no número de visitantes viajando em excursão; 

• Incremento no número de turistas viajando com a organização de agências. 

Outra decisão estratégica está relacionada com a diminuição da sazonalidade do fluxo. 
Atualmente, 60% do fluxo está concentrada durante os meses de dezembro a abril. Espera-se, 
ao longo dos próximos anos, que haja um declínio dessa proporção para algo como 46%. Essa 
expectativa advém, principalmente, da melhoria do fluxo durante os meses de presença das 
baleias no litoral dos municípios. 

A melhor distribuição do fluxo ao longo dos meses será acompanhada por um efetivo 
aumento do fluxo total. Uma das conseqüências será o aumento na demanda por 
hospedagem segundo a tabela abaixo: 
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Tabela 1.11 – Projeção de Demanda de UHs (Costa das Baleias) 

Variável 2000 2010 2015 2020
Máximo turistas em um mesmo período 7.248 7.998 9.236 11.888
Turistas em hotéis e pousadas 31% 31% 31% 31%
Ocupação Múltipla 2,9 2,9 2,9 2,9
Demanda por UHs 772 852 984 1.267  

Fonte: Relatório do Levantamento dos Indicadores Turísticos dos Meios de Hospedagem da Costa das Baleias – BT 
2002 

Elaboração: FGV 2002 

Impacto Qualitativo 

Segundo as estratégias de desenvolvimento turístico, dois segmentos serão priorizados na 
Costa das Baleias: ecoturismo e turismo de lazer.  

O primeiro segmento define um uso substancialmente mais acentuado dos recursos naturais. 
Esse uso, se não regulamentado e monitorado, poderá trazer pressões sobre os ecossistemas 
da região, sendo necessária a implantação das medidas de sensibilização, conservação e 
regulamentação previstas nesse plano. O impacto econômico, por sua vez, poderá ser muito 
restrito caso não haja esforços para a estruturação da cadeia produtiva local, procurando 
aumentar a taxa de captura dos recursos gastos no local. 

Em relação ao segundo segmento, o de lazer, pode-se afirmar que pretende-se aprimorar a 
oferta de produtos e serviços turísticos existentes atualmente. Essa melhoria da oferta 
permitirá aumentar a satisfação dos turistas, além de incrementar a permanência e o gasto 
por turista. Essas alterações deverão captar mais receita por turista, mas deve gerar maiores 
pressões sobre o ambiente urbano e os serviços públicos. Pode-se prever um incremento na 
demanda por esses serviços, que deverá ser acompanhada por um conseqüente aumento da 
oferta. 

Em ambos os casos, há os possíveis efeitos sociais indesejados, relacionados com drogas, 
prostituição, crimes, degeneração da cultura e das relações sociais atuais, entre outras. 
Acredita-se, no entanto, que esses efeitos estão intrinsecamente relacionados com a falta de 
oportunidades, perspectivas e preparação da comunidade para receber a atividade turística. 
Os benefícios esperados pelo desenvolvimento sustentável do turismo, como proposto neste 
PDITS, só serão alcançados, sem esses efeitos negativos, através da implantação da série de 
ações coordenadas propostas. 

Plano de Ação 
O plano de ação identificou mais de 150 ações necessárias para implantar o turismo 
sustentável na Costa das Baleias. Essas ações foram distribuídas através dos diferentes 
componentes financiáveis pelo PRODETUR NE II ou identificadas como não financiáveis 
pelo Programa. 

As ações financiáveis pelo PRODETUR NE II deveriam estar relacionadas com algum dos 
seguintes componentes: 

• Componente 1 – Fortalecimento da Gestão Municipal para a Gestão do Turismo; 

• Componente 2 – Planejamento Estratégico, Treinamento e Infra-estrutura para o 
Desenvolvimento Sustentável do Turismo; 

• Componente 3 – Promoção de Investimentos do Setor Privado 
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Essas ações financiáveis pelo PRODETUR NE II, por sua vez, poderiam ser ações globais (a 
serem desenvolvidas em todos os municípios da zona turística) ou ações específicas 
(pontuais, relacionadas com um município especificamente). 

Foram identificadas sete ações globais necessárias ao desenvolvimento sustentável do 
turismo, totalizando investimentos da ordem de US$ 1.770.000,00: 

• Complementação ou implantação de Plano Diretor Municipal e Lei de Ordenamento 
e Uso do Solo (US$ 130.000,00); 

• Projeto de Modernização Municipal (US$ 120.000,00); 

• Projeto de Capacitação Profissional (US$ 500.000,00); 

• Projeto de Sinalização Turística (US$ 150.000,00); 

• Sistema de monitoramento da evolução do turismo (US$ 100.000,00); 

• Plano de Marketing e Promoção (US$ 500.000,00); 

• Projeto de Capacitação Empresarial (US$ 100.000,00); 

• Projeto de Desenvolvimento do Artesanato – Apoio à Geração de Emprego e Renda 
(US$ 50.000,00); 

• Estudo para identificação e implantação de trilhas e produtos ecoturísticos (US$ 
20.000,00); 

• Resgate e valorização das manifestações culturais do Pólo (US$ 50.000,00); 

• Zoneamento Ecológico-Econômico para o Pólo do Descobrimento (US$ 50.000,00). 

Além dessas ações que abrangem toda a zona turística, mais de sessenta ações específicas 
foram identificadas como financiáveis, responsáveis por investimentos adicionais de US$ 
91.442.000,00. 

Foi necessária priorização das ações, identificando o fato de algumas delas eram de maior 
urgência. O processo de priorização apontou os seguintes resultados: 

Tabela 1.12 – Montante de Recursos por Componentes e Prioridade 

Componente A B Total Global
1 15.777.000,00 570.000,00 16.347.000,00
2 35.970.000,00 40.245.000,00 76.215.000,00
3 650.000,00 0,00 650.000,00

Total Global 52.397.000,00 40.815.000,00 93.212.000,00

Prioridade

 

Fonte: FGV e SUINVEST 2003 

Essas ações, distribuídas por município, resultaram nos seguintes valores: 
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Tabela 1.13 – Ações por Município - Valor Total por Prioridade 

Município A B Total Global
Ação Global 1.770.000,00 0,00 1.770.000,00
Alcobaça 4.362.000,00 200.000,00 4.562.000,00
Caravelas 6.400.000,00 11.440.000,00 17.840.000,00
Mucuri 9.085.000,00 0,00 9.085.000,00
Nova Viçosa 6.580.000,00 14.865.000,00 21.445.000,00
Prado 24.200.000,00 14.310.000,00 38.510.000,00
Total Global 52.397.000,00 40.815.000,00 93.212.000,00

Prioridade

 

Fonte: FGV e SUINVEST 2003 

Participação da Comunidade 
A participação da comunidade residente nos municípios da Costa das Baleias foi um dos 
aspectos valorizados ao longo de todo o processo de elaboração do PDITS, partindo da 
abordagem do turismo como uma ferramenta de promoção socioeconômica. Além disso, a 
implementação do plano depende da ação dos diversos agentes envolvidos com a atividade 
turística na região. A participação desses agentes no processo de elaboração das estratégias e 
determinação do plano de ação garante que os objetivos do Programa serão cumpridos. 

Dessa maneira, foram realizadas nove reuniões para a participação da comunidade dos 
municípios da Costa das Baleias no processo de planejamento. A primeira etapa dessa 
participação, com o objetivo de apresentação do PRODETUR NE II e das expectativas da 
equipe responsável, contou com a presença de 73 pessoas, em duas localidades diferentes 
(Prado e Nova Viçosa). Esses locais mantiveram-se para realização das reuniões das duas 
etapas seguintes. A segunda rodada tinha o objetivo de apresentar os resultados dos 
diagnósticos e identificar as ações recomendadas pela comunidade para resolver os 
problemas de cada região e induzir o desenvolvimento sustentável do turismo. Contou-se 
com a presença de 106 participantes. As reuniões da terceira e última rodada, para a 
apresentação das estratégias e priorização das ações, tiveram a presença de 103 pessoas. 

A representação das diversas categorias interessadas foi bastante equilibrada. O setor público 
(municipal, estadual e federal) foi responsável por 30% dos participantes. A maior 
participação foi de representantes do setor privado, com 41% dos presentes. Os outros 29% 
eram representantes de ONGs, sociedade civil organizada e universidades. 

As reuniões da quarta e quinta e sexta etapa foram organizadas pelo Banco do Nordeste. A 
reunião de Instalação do Conselho ocorreu no mês de março de 2003 no município de Porto 
Seguro, nessa reunião o Conselho de Turismo do Pólo do Descobrimento foi oficialmente 
formado com a eleição dos conselheiros. A reunião de Apresentação do PDITS ocorreu no 
início de mês de abril e teve o intuito de apresentar os principais pontos do plano. Ao final 
dessa reunião, os conselheiros receberam uma cópia do plano para uma análise mais 
profunda. A última reunião ocorreu em Prado durante os dias 7 e 8 de julho. Essa reunião de 
conselho teve como objetivo avaliar as sugestões propostas e convalidar o PDITS. 
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2. Avaliação do PRODETUR NE I 

Introdução 
Este capítulo tem como objetivo elaborar uma avaliação dos impactos das ações do 
PRODETUR NE I e de outros investimentos na zona turística da Costa das Baleias. O 
PRODETUR não direcionou investimentos diretos aos municípios da Costa das Baleias. No 
entanto, a intensidade e envergadura com as quais o programa foi implementado na Costa 
do Descobrimento geraram para a Costa das Baleias impactos indiretos, porém fundamentais 
durante o desenvolvimento desta zona turística na década de 90. 

Enquanto na primeira fase do PRODETUR as estratégias do Governo do Estado para o 
desenvolvimento do turismo basearam-se no foco aos destinos já consolidados (o que 
resultou em grandes investimentos concentrados em Salvador, Porto Seguro e Praia do 
Forte), atualmente, na segunda fase, a conjuntura estratégica do turismo na Bahia é um 
pouco diferente. Segundo o Plano Plurianual do Estado para o período 2000-2003, “a Bahia 
será (...) um Estado menos desigual entre suas regiões, a partir de políticas de desenvolvimento espacial 
integrado e de desconcentração das bases produtivas.”5 

Portanto, faz sentido aproveitar fontes de recursos como o PRODETUR NE II para atingir 
esta visão de futuro do Estado da Bahia. Por isso, áreas detentoras de potencial para o 
desenvolvimento turístico tais como a Costa das Baleias estão sendo incluídas na área de 
planejamento desta segunda etapa do Programa. 

Para um melhor entendimento do PRODETUR NE II, foram retomados os objetivos originais 
do Programa, compreendendo o contexto no qual estava inserido. Também foram 
identificadas as principais intervenções realizadas no Pólo do Descobrimento (concentradas 
na Costa do Descobrimento), além dos resultados em termos de indicadores. 

Sabe-se que não é possível isolar os efeitos exclusivos do Programa, dadas as inúmeras 
variáveis que também influenciaram o desenvolvimento da economia e do turismo nos 
últimos anos. Portanto, considerou-se válido recuperar os demais investimentos públicos na 
região. Acredita-se, sob esse enfoque, que os resultados obtidos foram, principalmente, 
oriundos de ações múltiplas e conseqüência de condições macroeconômicas favoráveis. Não 
se desconsidera, entretanto, a inestimável colaboração que exerceu o programa para se 
alcançar esses resultados, mesmo na Costa das Baleias, onde não houve investimentos 
diretos. 

PRODETUR NE I 

Contexto 

“O Contrato de Empréstimo para o Programa de Desenvolvimento do Turismo no 
Nordeste foi firmado entre o BID e o Banco do Nordeste no dia 12 de dezembro de 1994. 
Este contrato foi pioneiro, caracterizando-se como um Programa Global de Investimentos 
Múltiplos de iniciativa regional, com execução descentralizada, sem participação da União. 

                                                 
5 Plano Plurianual do Estado da Bahia 
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(...) O Programa, até o primeiro semestre de 1996, vinha encontrando dificuldades de 
ordem financeira para apresentação de projetos técnicos por parte dos estados. A partir de 
Agosto de 1996, quando se integrou ao elenco de projetos prioritários do Governo Federal, 
ganha novo dinamismo, impulsionado também pela participação do BNDES, aportando 

recursos para a contrapartida dos estados e municípios. 

O Programa sofreu ainda alterações importantes que possibilitam maior agilidade nas 
operações de crédito, como a criação de categorias para o financiamento de projetos. 

Estas ações foram eficazes para a performance do PRODETUR que conseguiu superar 
obstáculos, financiando o equivalente a 200 projetos concluídos até o momento 

[agosto/2001], estando atualmente na sua fase de conclusão”6 

Objetivos 

“O objetivo do Programa foi reforçar a capacidade da Região Nordeste em sustentar o 
crescimento do setor turístico, contribuindo para o desenvolvimento sócio-econômico da 
região. Para atingir tal objetivo, o programa deveria proporcionar infra-estrutura básica e 
serviços públicos em áreas onde já existia uma atividade turística crescente, onde o setor 

público não conseguisse acompanhar o incremento da demanda. Esperava-se que tais 
investimentos beneficiassem amplamente a população de baixa renda, além de alavancar 

investimentos de grupos privados no setor turismo. 

O PRODETUR Nordeste teve, sem dúvida, um relevante impacto na melhoria da infra-
estrutura básica dos estados, notadamente quanto às condições de saneamento básico e 

transportes, este último rodoviário e aéreo.”7 

Investimentos 

Os investimentos realizados no Pólo do Descobrimento com recursos do PRODETUR NE I 
estão listados na Tabela 2.1. O montante investido pelo programa, entre os recursos do BID e 
a contrapartida estadual, soma pouco mais de US$ 82,5 milhões. Notam-se os esforços nas 
áreas de rodovias, abastecimento de água e saneamento básico, que juntos representam mais 
de 80% dos recursos totais. 

                                                 
6 WHITTING, Sandra S. e FARIA, Diomira Maria Cicci P. “Avaliação dos Aspectos Ambientais e Sócio-Econômicos do 
PRODETUR I”. BID, agosto de 2001. 
7 WHITTING, Sandra S. e FARIA, Diomira Maria Cicci P. “Avaliação dos Aspectos Ambientais e Sócio-Econômicos do 
PRODETUR I”. BID, agosto de 2001. 



PRODETUR NE -II PDITS – Costa das Baleias 2. Avaliação do PRODETUR NE I 39 

Tabela 2.1 – Investimentos do PRODETUR NE I no Pólo do Descobrimento* 

Investimento Valor (US$ mil) % do Total
Sistemas de Abastecimento de Água 20.209 24%
Sistemas de Esgotamento Sanitário 17.778 22%
Drenagem / Pavimentação 5.719 7%
Rodovias 29.752 36%
Atracadouros 639 1%
Aeroporto 5.480 7%
Proteção Ambiental 632 1%
Patrimônio Histórico 2.041 2%
Urbanização 337 0%
TOTAL 82.587 100%  

Fonte: SUINVEST – Abril/2003 
* Vale lembrar que os investimentos se concentraram na Costa do Descobrimento 

Impactos na Costa das Baleias 

No que concerne aos impactos destes investimentos na Costa das Baleias, deve-se destacar a 
construção do aeroporto de Porto Seguro, que hoje é o principal portal de entrada para os 
turistas que utilizam a via aérea, apesar da distância entre Porto Seguro e as destinações da 
zona turística em estudo. 

Os investimentos em rodovias também impactam o turismo na Costa das Baleias, na medida 
em que a maioria dos turistas desta zona turística chega aos destinos por via rodoviária. A 
existência de rodovias novas entre os municípios e localidades da Costa do Descobrimento e 
ligando estes municípios a estradas de maior fluxo induz uma maior movimentação de 
turistas dentro do pólo como um todo. 

Somando 46% sobre o montante investido, as obras de saneamento e abastecimento de água 
garantem melhores condições de conservação do meio ambiente e melhores condições de 
saúde e qualidade de vida à população local. 

Investimentos diretos do Governo do Estado na Costa das Baleias 
O montante de investimentos públicos realizados pelo Governo do Estado da Bahia na Costa 
das Baleias entre 1991 e 2001 somou quase 45 milhões de dólares. Os recursos destes 
investimentos tiveram diversas fontes, entre elas recursos próprios do Estado.  
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Tabela 2.2 – Investimentos concluídos do Governo do Estado na Costa das Baleias – 
1991-2001 

Setor
Valor 

Investido 
(US$ Mil)

% Total

Transportes 72.711 77,5%
Energia Elétrica 10.825 11,5%
Saneamento 3.874 4,1%
Urbanização 2.650 2,8%
Preservação Ambiental 2.470 2,6%
Outros 1.029 1,1%
Aeroportos 220 0,2%
Total Baleias 93.779 100,0%  

Fonte: SUINVEST – Abril/2003 

Durante este período, na Costa das Baleias, a maior parte dos recursos foi aplicada a 
transportes, principalmente rodovias8, assim como se deu, na Costa do Descobrimento, com 
os recursos do PRODETUR NE I. Com isto, está reconhecida a importância estratégica deste 
meio de acesso ao Pólo e de circulação interna. Houve também esforço na área de 
saneamento e um grande investimento no setor elétrico, que hoje tem a sua operação 
privatizada, embora os investimentos em ampliação da oferta e distribuição continuem 
dependendo, em grande parte, dos recursos públicos. 

A concentração de ações e investimentos nas áreas mais deficitárias do pólo gerou boas taxas 
de crescimento em vários indicadores, como demonstrado no próximo item. 

Resultados 
A seguir são recuperadas tabelas de outros capítulos, sintetizando os avanços identificados 
no setor turístico da Costa das Baleias. 

Evolução do Número de UHs – Costa das Baleias 

Outro importante indicador do crescimento da atividade é o incremento no número de 
meios de hospedagem em uma dada região. De acordo com pesquisa da Bahiatursa, na Costa 
das Baleias o número de meios de hospedagem cresceu quase 9% ao ano desde 1996. A tabela 
a seguir apresenta a evolução do número de UHs: 

                                                 
8 Vide capítulo 3.5 – Aspectos Sócio-Ambientais 
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Tabela 2.3 - Evolução do Número de UHs na Costa das Baleias – 1997 / 1999 / 2001 

1997 1999 2001

Crescimento 
anual (%)

MHs 139 188 195 8,8%
UHs 1.969 2.681 3.048 11,5%
Leitos 5.948 7.998 9.527 12,5%
UH/MH 14,2 14,3 15,6 -  

Fonte: Bahiatursa 1997, 1999 e 2001 
Elaboração: FGV 2003 

Percebe-se que houve um crescimento anual do número de UHs maior do que o crescimento 
do número de MHs, indicando meios de hospedagem de maior porte. Isto pode indicar uma 
maior capacidade de investimento por parte dos empreendedores hoteleiros (que buscam 
maximizar a produtividade e o desempenho de seus MHs) e uma maior profissionalização 
dos mesmos, já que entendem que empreendimentos com mais UHs podem gerar ganhos de 
escala. 

Evolução do Número de Empregados em Atividades Turísticas 

A seguir são apresentados dados que identificam o crescimento do pessoal empregado em 
atividades turísticas no Estado da Bahia. Após o pico de empregos em 1997, houve sensível 
diminuição em 1998, repetindo-se o fato em 1999. Entretanto, acredita-se que atualmente 
5,2% da mão de obra da Bahia esteja relacionada diretamente com a atividade turística, algo 
como 300 mil empregados. 

Avaliando-se o período de 1992 a 1999 nota-se que a evolução dos empregos gerados pelo 
turismo cresceu a taxas superiores que o total de empregos da Bahia. No período em estudo 
o número de empregos gerados pela atividade turística cresceu 25,8%, enquanto o total de 
empregos da Bahia cresceu somente 13,7% durante o mesmo período.  

As estimativas realizadas para este estudo indicam que, na Costa das Baleias, o número de 
empregos representa aproximadamente 9% desse valor, conforme apresentado na Tabela 2.6. 
Este valor é dado pela pesquisa do Instituto de Hospitalidade, por isso se mantém constante 
em todas as atividades. Através do número total de empregados em turismo na Bahia e da 
representatividade da Costa das Baleias (9%), se estimou o número de empregados em 
turismo na Costa, conforme as diversas atividades. 
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Tabela 2.4 – Evolução dos Empregos Gerados pela Atividade Turística 92/99 

Ano
Empregos 

Gerados Pelo 
Turismo

Total de 
Empregos da 

Bahia

% Turismo 
no Total de 
empregos

92 241.136 5.130.553 4,7%
93 233.809 5.313.841 4,4%
95 282.831 5.545.706 5,1%
96 289.065 5.161.875 5,6%
97 343.242 5.536.161 6,2%
98 335.173 5.680.898 5,9%
99 303.393 5.834.481 5,2%

Média 5,3%  

Fonte: IH 2001 
Elaboração: FGV 2003 

Tabela 2.5 - Evolução do Número de Empregados na Bahia 
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Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991-2001 

Tabela 2.6 - Empregos Relacionados a Atividades Turísticas na Bahia e na Costa das 
Baleias 

Ramos de Atividade Bahia
Costa das 

Baleias

Hospedagem 26.818 2.414
Alimentação 157.882 14.209
Lazer e Entretenimento 21.055 1.895
Agências/Operadoras 7.673 691
Tranportes 89.965 8.097
Total Turismo 303.393 27.305  

Fonte: IH 2001 
Elaboração: FGV 2003 
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Investimentos Privados 

A implementação do Programa Estadual de Desenvolvimento Turístico – PRODETUR BA 
teve início em 1991, atingindo o maior volume de investimentos entre 1995 e 1998 com o 
ingresso dos recursos do empréstimo contratado no âmbito do PRODETUR NE I. As tabelas 
3.13.1 e 3.13.29 apresentam a evolução dos investimentos privados realizados no período de 
1991-2001, no setor turístico e estes investimentos por município, conforme o número de 
UHs. 

A partir dos dados apresentados nota-se um crescimento no investimento por UH, refletindo 
um aumento na sofisticação e na qualidade dos empreendimentos viabilizados na região. 
Destaca-se o município de Prado que além de concentrar quase 70% dos investimentos na 
Costa das Baleias durante o período de 1991-2000, também apresenta o maior investimento 
por UH (R$ 32.004,87). 

A tabela 3.13.310 lista os investimentos previstos do setor privado em empreendimentos 
turísticos, a partir de 2002. Nota-se aqui que o município de Prado, nos empreendimentos em 
projeto, aumentou muito o valor investido por UH, assim como se deu (em menor grau) para 
Alcobaça. Isto indica que os produtos turísticos da região têm um valor agregado crescente, 
resultado de um crescimento sólido e indicador de uma estratégia próspera de 
desenvolvimento turístico. 

Conclusão 
A avaliação das ações de intervenção no turismo Costa das Baleias, considerando as 
financiadas pelo PRODETUR NE I (ainda que indiretamente) e por outras fontes captadas do 
Governo do Estado, geraram um desenvolvimento real da atividade turística na região. Este 
crescimento pode ser identificado com o aumento de valor agregado dos empreendimentos 
turísticos e com o crescimento incessante de MHs na Costa das Baleias a taxas de 8 a 9% aa.  

Para que este crescimento continue de maneira efetiva e sustentável há uma urgente 
necessidade de promover um turismo que focalize a diferenciação, auferindo maior receita 
por turistas em detrimento do número total de visitantes. É preciso também criar 
associativismo entre os agentes econômicos ligados às atividades turísticas, para evitar que se 
repita a situação de aumento de fluxo maior que aumento de receita. 

A continuidade das ações deve ocorrer, percebendo-se especial atenção à implementação de 
ações em diferentes localidades, permitindo a descentralização do fluxo para um maior 
número de localidades. Os investimentos do PRODETUR I, no Pólo do Descobrimento, 
foram destinados em sua maioria para a Costa do Descobrimento (Porto Seguro, Santa Cruz 
Cabrália e Belmonte). Os municípios da Costa das Baleias, nesta segunda etapa, também 
devem receber esses investimentos, inclusive na questão ambiental. Essa descentralização 
das ações deve ser coordenada, preparando as comunidades para o advento do aumento do 
fluxo em termos de capacitação, conservação ambiental, recuperação urbanística e 
saneamento. A participação da comunidade (sociedade civil, empresariado e poder público 
local) na discussão dos planos e da implementação das ações deve continuar sendo 
estimulada, permitindo maior envolvimentos desses setores no processo de desenvolvimento 
turístico, garantindo a valorização e o crescimento do destino. 

Espera-se ainda que a integração das zonas turísticas Costa do Descobrimento e Costa das 
Baleias, no denominado Pólo do Descobrimento, que tem como instância de aproximação o 
Conselho do Pólo, possa promover intercâmbio de experiências e ampliação do espaço 
                                                 
9 Vide Capítulo 3.13 – Investimentos Futuros do Setor Privado. 
10 Idem. 
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turístico regional, capazes de fortalecer a região e ampliar a competitividade do ponto de 
vista turístico. 
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3. Diagnóstico da Área de Planejamento 

O Planejamento Estratégico de uma região turística requer uma análise das condições atuais 
da área em relação a uma série de variáveis que interferem no desenvolvimento da atividade 
turística. Dessa maneira, tem-se um diagnóstico da atual situação da área de planejamento, 
permitindo a elaboração de cenários, a proposição de objetivos e metas a serem alcançados, 
identificando caminhos e necessidades para cumprir essas proposições. 

Esta parte do PDITS, composta por 14 capítulos, analisa a situação atual da área de 
planejamento. Trata-se de um diagnóstico completo baseado em dados da pesquisa realizada 
em campo, em contribuições agregadas pelas comunidades locais, em dados e estimativas de 
órgãos oficiais. 

Foram avaliados os seguintes temas: 

• Ambiente econômico recente e atual; 

• Caracterização social recente e atual; 

• Infra-estrutura básica e de transportes; 

• Patrimônio histórico e sua gestão; 

• Aspectos sócio-ambientais; 

• Poder público municipal e sua capacidade institucional; 

• Setor privado do turismo e investimentos privados futuros; 

• Produtos e atrativos turísticos; 

• Oferta turística; 

• Educação e capacitação profissional da comunidade; 

• Turista atual e seus gastos; 

• Demanda atual e potencial. 

O diagnóstico aqui apresentado segue as exigências e recomendações do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a elaboração do Plano de Desenvolvimento 
Integrado do Turismo Sustentável (PDITS), e precede a elaboração das estratégias e do plano 
de ação. Essas duas etapas serão subsidiadas pelas informações constantes neste diagnóstico. 
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3.1. Definição da Área de Planejamento 

A Costa das Baleias, objeto deste plano, está inserida no Pólo do Descobrimento. Zona 
turística Costa das Baleias é a denominação geoturística elaborada pelo Estado da Bahia para 
suas ações de planejamento e no PRODETUR NE II. A Costa das Baleias se integra à zona 
turística Costa do Descobrimento (Porto Seguro, Belmonte e Santa Cruz Cabrália), e engloba 
os seguintes municípios: 

• Alcobaça 

• Caravelas 

• Mucuri 

• Nova Viçosa 

• Prado 

Figura 3.1.1 – Espacialização dos Municípios Contidos na Área de Planejamento 
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A homogeneidade turística, decorrente da similaridade das características dos principais 
atrativos, é evidente entre os municípios de cada uma dessas zonas. O tema principal do 
Pólo, o descobrimento do Brasil pelos portugueses, serve como elemento de integração. Essa 
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característica serve como justificativa para a definição de zonas interdenpendentes, o que 
requer uma abordagem conjunta. 

No âmbito da Costa das Baleias, esta temática é reforçada pela visitação assídua dos cetáceos 
aos parques naturais marinhos, sobretudo durante o segundo semestre de cada ano. Essa 
característica, particular e de relevante interesse, é o pano de fundo para o desenvolvimento 
da atividade turística na região, repleta de outros tantos diferenciais e peculiaridades. 

De tal modo, as informações e propostas que são apresentadas neste Plano de 
Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável contemplam o conjunto dos municípios 
da Costa das Baleias, acreditando na necessidade de uma abordagem coesa e complementar.  
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3.2 Dinâmica Socioeconômica 

Uma Visão Geral por meio de Indicadores-Síntese 
Antes de adentrar aos itens do diagnóstico, considerou-se importante e útil à condução da 
análise socioeconômica, apresentar para o Estado da Bahia e para a Costa das Baleias, os 
resultados da construção de determinados indicadores, denominados “indicadores síntese11“. 
Estes indicadores buscam revelar as condições dos municípios brasileiros na dimensão social, 
no sentido da qualidade de vida; na dimensão econômica, basicamente no que se refere aos 
padrões de produtividade; na dimensão ambiental, buscando captar a intensidade do uso 
dos recursos naturais e as condições de saneamento; e, na dimensão demográfica, para 
captar os ritmos de crescimento das populações municipais na década de 90. 

A utilização desses indicadores permite a obtenção de uma visão geral das condições 
sócioeconômicas do Estado da Bahia e dos municípios da Costa das Baleias, servindo neste 
sentido, como uma introdução ao diagnóstico socioeconômico e, prestando-se também para 
contextualizar a Costa das Baleias na região em que está inserida e no Estado da Bahia. Para 
tanto, adicionou-se também um mapa relativo à denominada “Rede Urbana”,12 trabalho de 
economia regional que resulta numa hierarquia de cidades de acordo com suas funções e 
graus de polarização, mostrando o perfil da rede urbana do Brasil. Um sumário de sua 
metodologia se encontra em anexo (Anexo I). 

A necessidade de identificação de indicadores que possam apontar para a sustentabilidade 
das trajetórias sociais, econômicas e ambientais tem tido importância crescente para auxiliar a 
tomada de decisão em todos os níveis, regional, nacional e global. 

O IBGE elaborou os “Indicadores de Desenvolvimento Sustentável para o Brasil” a partir de 
trabalhos desenvolvidos com os mesmos propósitos pela Comissão para o Desenvolvimento 
Sustentável da ONU1 que resultou na identificação de 59 indicadores, distribuídos em quatro 
dimensões: social (19), ambiental (20), econômica (14) e institucional (6), que foram 
sintetizados no livro Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies.13 

O trabalho do IBGE apresenta 46 indicadores organizados para essas quatro dimensões e 
representa o primeiro esforço, em âmbito nacional, para dotar o País de instrumentos 
adequados para medir e avaliar as políticas públicas tendo em vista o desenvolvimento 
sustentável.  Entretanto, no estágio atual dos trabalhos do IBGE, eles abrangem apenas os 
Estados da federação, não sendo disponíveis para os  municípios, daí a necessidade de um 
esforço semelhante para gerar tais indicadores municipais, que resultaram nos indicadores 
acima apontados.  

Cabe destacar que os indicadores permitem fornecer um diagnóstico básico para cada 
município individualmente e também regionalmente, ou seja, importa também verificar a 
formação de regularidades espaciais de comportamento que possam sinalizar a formação de 
espaços regionais semelhantes em uma ou mais dimensões analisadas. 

                                                 
11. Trata-se de indicadores desenvolvidos para os exercícios de Avaliação Ambiental Estratégica – AAE, no âmbito dos trabalhos 
de revisão dos Estudos dos Eixos de Integração Nacional. 
12 Caracterização e Tendências da Rede Urbana do Brasil, organizado por IPEA/Unicamp. IE.Nesur/IBGE – Campinas – SP;1999 
(Coleção Pesquisas, 3) 
13 DDS, 2002. 
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Tal como consta no estudo do IBGE, o conceito de indicador traduz um expediente útil, pois: 
“Indicadores são constituídos por uma ou mais variáveis que, associadas, são capazes de 
revelar significados mais amplos sobre os fenômenos a que se refiram”. É, pois, com esse 
entendimento que são utilizados. 

Dois tipos de família de indicadores foram elaborados: 

• Indicadores de natureza estática - que buscam captar ou retratar uma dada situação, 
condição ou estado para o ano mais recente possível; 

• Indicadores dinâmicos - que captam variações entre dois períodos de tempo, no caso 
entre 1990 e 2000, calculando-se a taxa de crescimento médio anual neste período 
e/ou a taxa de contribuição de um dado município ao crescimento nacional. 

A base territorial da família dos indicadores estáticos foi construída para a Malha Municipal 
Digital de 1997, num total de 5.507 municípios, segundo três dimensões básicas: Dimensão 
Ambiental Municipal; Dimensão Econômica Municipal; e Dimensão Social Municipal. 

Para os indicadores dinâmicos, tem-se o conhecido problema da intensa criação de novos 
municípios ocorrida na década de noventa e as fortes distorções que provoca, quando se 
quer comparar os dois anos terminais da década, à medida que se tem não apenas novos 
municípios que não existiam, mas, principalmente porque os municípios desmembrados 
mantêm seus nomes, porém seus territórios são muito diferentes. Sendo assim, optou-se por 
trabalhar apenas com a população (Indicador da Dinâmica de crescimento populacional – 
Dimensão Demográfica), variável cujo comportamento tem o poder de sintetizar múltiplas 
ocorrências socioeconômicas e cujos dados fornecidos pelo IBGE já superam o problema 
mencionado. 

Uma explicação metodológica sucinta de como foram construídos os indicadores encontra-se 
após a apresentação das tabelas a seguir, que mostram os indicadores de cada dimensão para 
os municípios da Costa das Baleias. 

Dimensão Econômica Municipal 

Tabela 3.2.1 - Dimensão Econômica Municipal 

Município IDE (1 a 5)
Receita Tributária Per 

Capita (R$)
Prado 2 16,03
Alcobaça 1 12,73
Caravelas 2 20,23
Nova Viçosa 2 25,87
Mucuri 3 43,81  

IDE  - Indicador de desempenho das economias locais: 14 
Resulta da aplicação das técnicas estatísticas da análise multivariada, Cluster Analysis e 
Análise Discriminante, a partir das seguintes variáveis brutas: 

• Produção agrícola relacionada à área colhida para cada uma das culturas do 
município; 

• Número de efetivos por unidade de área de pastagem do município; 
                                                 
14 Fonte: Estudos dos Eixos Nacionais, MP e BNDES. As variáveis que compõem este índice se referem ao ano de 1996. 
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• Imposto de renda das pessoas físicas, retido na fonte em relação à população total; 

• Número de estabelecimentos industriais, de comércio e serviços; e 

• Emprego ofertado por esses estabelecimentos nesses mesmos setores.  

Sua escala vai 1, as economias com menores produtividades e oportunidades econômicas até 
5, a situação oposta.  

Receita Tributária Per capita: 15 

Indicador de esforço fiscal dos tesouros municipais, trabalha com a arrecadação de receita 
tributária municipal per capita.  

O indicador está em reais correntes de 1997.  

Dimensão Social Municipal 

Tabela 3.2.2 - Dimensão Social Municipal 

Município

Coeficiente de 
Mortalidade Infantil 

(casos/mil)

Indicador de 
Baixa Renda    

(%)

Analfabetismo 
Funcional         

(%)
Prado 60,57 23,67 28,41
Alcobaça 60,57 24,37 30,31
Caravelas 60,57 21,77 31,63
Nova Viçosa 60,57 20,54 28,4
Mucuri 60,57 16,67 25,61  

Coeficiente de Mortalidade Infantil: 16 
Indicador no campo da saúde pública. Adotou-se o coeficiente de mortalidade infantil de 
crianças até um ano de idade, número de óbitos por 1.000 nascidos vivos em 1998. 

Indicador de Baixa Renda: 17 

Indicador de incidência de baixa renda, trabalha com o percentual de domicílios com renda 
do chefe do domicílio situada entre 0 e 1 salário mínimo. 

Analfabetismo Funcional: 18 

Indicador no campo da educação, trabalha com o percentual de analfabetismo funcional de 
pessoas com mais de 15 anos. 

                                                 
15 Fonte: Ministério da Fazenda – Secretaria do Tesouro Nacional – Registros Administrativos 1997 e 2000 e IBGE – Censo 
Demográfico, 2000. 
16 Fonte: Datasus, 2000. 
17 Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000. 
18 Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000. 
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Dimensão Ambiental Municipal 

Tabela 3.2.3 - Dimensão Ambiental Municipal 

Município
Índice de Esgoto   

(-1 a 3)
Índice de Lixo          

(-1 a 3) IPA (0 a 10)

Prado -0,468 -0,147 7,5
Alcobaça -0,399 -0,203 7,3
Caravelas -0,415 -0,160 7,0
Nova Viçosa -0,494 0,447 8,0
Mucuri 0,696 0,067 7,8  

Indicador de Esgoto - Indicador tendencial de pressão sobre a ambiência urbana e bacias 
hidrográficas subjacentes: 19 

Trata-se de um indicador que reflete diretamente a disponibilidade de infra-estrutura de 
coleta e tratamento de esgotos, mas que pode evidenciar as condições ambientais urbanas e 
de seu entorno no que se refere a bacias hidrográficas. É construído por meio de um índice 
composto pelo: 

• Percentual de domicílios com coleta e/ou com fossa séptica e; 

• O percentual de volume de esgoto tratado sobre o volume coletado de esgoto.  

Sua escala vai de –1, as piores condições sanitárias até 3, as melhores.  

Índice de Lixo - Indicador tendencial de pressão sobre a ambiência urbana e bacias 
hidrográficas subjacentes: 20 
Do mesmo modo que o anterior, só que abordando a coleta e destinação do lixo. Compõe-se 
dos seguintes índices: 

• Índice de percentual de domicílios com coleta de lixo e; 

• Índice que capta, em termos percentuais, a quantidade de lixo com destinação 
considerada adequada em relação à quantidade total coletada.  

Sua escala vai de –1, as piores condições sanitárias até 3, as melhores.  

IPA - Índice de Pressão Antrópica: 21 

Reúne variáveis que captam indiretamente a apropriação dos recursos naturais, medindo o 
avanço da agricultura, da pecuária e a dinâmica populacional urbana e rural, trabalhando 
com resultados de estoque e de fluxos de 1996.  

Sua escala vai de 1, a mais baixa pressão até 10, a mais elevada.  

                                                 
19 Fonte IBGE – Censo Demográfico 2000 e Pesquisa de Saneamento Básico, 2000. 
20 Fonte IBGE – Censo Demográfico 2000 e Pesquisa de Saneamento Básico, 2000. 
21 Fonte: Instituto Sociedade População e Natureza – ISPN, 1996. 
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Dimensão Demográfica Municipal 

Tabela 3.2.4 - Dimensão Demográfica Municipal 

Município
População Crescimento 

(%)
População 

Contribuição (%)
Prado 1,77 0,0168
Alcobaça 2,89 0,0206
Caravelas 0,70 0,0053
Nova Viçosa 2,55 0,0283
Mucuri 5,32 0,0455  

População Crescimento: 22 
Taxa de crescimento anual média da população total residente entre os anos de 1991 e 2000. 

População Contribuição: 23 

Taxa de contribuição ao crescimento de um dado município para o País no mesmo período. 

Casos tipos 
Com base nessas famílias de indicadores apresentadas para cada dimensão, construiu-se uma 
tipologia de municípios ou casos tipos municipais para o conjunto dos municípios brasileiros, 
que são mostrados nos mapas a seguir, sendo que os casos tipos resultantes aparecem nas 
legendas dos mapas.  

Esses casos tipos são estabelecidos para cada uma das dimensões e parte do caso tipo I, a pior 
condição até o último caso tipo, a melhor condição. Assim tem-se: 

• Dimensão econômica: 9 casos tipos; 

• Dimensão social: 9 casos tipos ; 

• Dimensão ambiental: 14 casos tipos e; 

• Dimensão demográfica: 10 casos tipos. 

Deve-se considerar que eles não indicam propriamente os municípios que estão em boas ou 
más condições, a rigor, trata-se da construção de uma escala nacional, de uma régua 
fornecida pelos indicadores.  

Assim, dadas as posições que os municípios ocupam em cada escala, aplicando-se os 
algoritmos, pôde-se selecionar e agrupar aqueles que estão em determinadas posições em 
cada indicador, por exemplo: estar simultaneamente no mais alto grupo da mortalidade e do 
analfabetismo e da incidência de chefes de domicílio com baixíssima renda, sem dúvida  situa 
o município no extremo inferior das condições sociais. O outro extremo é a situação oposta e, 
variando-se, no caso a mortalidade infantil, vai se gerando os grupos intermediários. 

Para uma adequada interpretação dos casos tipos em cada dimensão, deve-se considerar que 
os indicadores da dimensão social e econômica embutem uma variação da pior condição 
(caso tipo I, para a melhor, caso tipo IX). Para as dimensões ambiental e demográfica, tem-se 

                                                 
22 IBGE - Censos Demográficos, 1991 e 2000. 
23 IBGE - Censos Demográficos, 1991 e 2000. 
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uma mudança de situação de antropização (14 casos tipos) e ou de ritmo de expansão urbana 
(10 casos tipos). 

A elaboração de mapas usando-se um sistema de gradação de cores permite visualizar a sua 
distribuição espacial no Estado da Bahia e identificar as regularidades espaciais mais notórias.  
São apresentados os mapas para o Estado da Bahia e também, para facilitar a visualização 
dos municípios do Pólo, os mesmos mapas são apresentados em uma escala menor.  
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Fonte: BDG Tetraplan, 2002
Base Cartográfica: Malha Municipal Digital do Brasil 1997 IBGE/DGC/DECAR
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Nota: Malha Municipal digitalizada com nível de supressão de pon tos compatível com as escalas de 1:500.000 e 1:2.500.000, contemplando apenas a área de abrangência do limite municipal, sem o detalhamento de ilhas, lagos e rios

I - Economias Ineficientes sem Oportunidades e Sem 
Arrecadação - Municípios com IDE  Muito Baixo e Receita Tributária 
Per Capita Muito Baixa.
II Economias Ineficientes Sem Oportunidades sabendo 
Arrecadar - Municípios com IDE Muito Baixo e Receita Tributária Per
Capita  Baixa ou Média ou Alta.
III Economias Pouco Produtivas com Arrecadação Precária -
Municípios com IDE Baixo e Receita Tributária Per Capita Baixa ou 
Muito Baixa.
IV - Economias Pouco Produtivas mas com bom Esforço 
Arrecadador - Municípios com Baixo IDE e Receita Tributária Per
Capita Média, Alta ou Muito Alta.
V - Economias Produtivas  mas com Arrecadação Precária -
Municípios com IDE Médio  e Receita Tributária Per Capita Baixa ou 
Muito Baixo.
VI - Economias  com produtividade razoável  e Boa  
Arrecadação - Municípios Com Médio IDE e Receita Tributária per
Capita Média ou Alta ou Muito Alta.
VII - Produtivos e Maus Arrecadadores - Municípios com Alto IDE 
e Receita Tributária Baixa Baixa ou Muito Baixa
VIII  - Economias Produtivas com Boa Arrecadação Local  -
Municípios Com Alto IDE e Receita Tributária Per Capita Alta ou Muito 
Alta.
IX - Economias Muito Produtivas com Boa Arrecadação Local  
- Municípios com IDE Muito Alto e Receita Tributária Per Capita Muito 
Alta ou Alta ou Média. 
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Legenda
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Limite da Área de Planejamento

$ Sede Municipal
Grau de Situação Econômica

I - Sem Oportunidade e Sem Arrecadação
II - Sem Oportunidade e Sabendo Arrecadar
III - Economias Pouco Produtivas c/ Arrecadação Precária
IV - Economias Pouco Produtivas c/ bom Esforço Arrecadador
V - Economias Produtivas  c/ Arrecadação Precária
VI - Economias  c/ Produtividade Razoável  e Boa  Arrecadação
VII - Produtivos e Maus Arrecadadores 
VIII - Economias Produtivas com Boa Arrecadação Local
IX - Economias Muito Produtivas c/ Boa Arrecadação Local
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Fonte: BDG Tetraplan, 2002
Base Cartográfica: Malha Municipal Digital do Brasil 1997 IBGE/DGC/DECAR

Mapa do Brasil Político - IBGE, 1995
BDG Tetraplan, 2002

Nota: Malha Municipal digitalizada com nível de supressão de pontos compatível com as escalas de 1:500.000 e 1:2.500.000, contemplando apenas a área de abrangência do limite municipal, sem o detalhamento 
de ilhas, lagos e rios

I - Economias Ineficientes sem Oportunidades e Sem 
Arrecadação - Municípios com IDE  Muito Baixo e Receita Tributária 
Per Capita Muito Baixa.
II Economias Ineficientes Sem Oportunidades sabendo 
Arrecadar - Municípios com IDE Muito Baixo e Receita Tributária Per
Capita  Baixa ou Média ou Alta.
III Economias Pouco Produtivas com Arrecadação Precária -
Municípios com IDE Baixo e Receita Tributária Per Capita Baixa ou 
Muito Baixa.
IV - Economias Pouco Produtivas mas com bom Esforço 
Arrecadador - Municípios com Baixo IDE e Receita Tributária Per
Capita Média, Alta ou Muito Alta.
V - Economias Produtivas  mas com Arrecadação Precária -
Municípios com IDE Médio  e Receita Tributária Per Capita Baixa ou 
Muito Baixo.
VI - Economias  com produtividade razoável  e Boa  
Arrecadação - Municípios Com Médio IDE e Receita Tributária per
Capita Média ou Alta ou Muito Alta.
VII Produtivos e Maus Arrecadadores - Municípios com Alto IDE e 
Receita Tributária Baixa Baixa ou Muito Baixa.
VIII  - Economias Produtivas com Boa Arrecadação Local  -
Municípios Com Alto IDE e Receita Tributária Per Capita Alta ou Muito 
Alta.
IX - Economias Muito Produtivas com Boa Arrecadação Local  -
Municípios com IDE Muito Alto e Receita Tributária Per Capita Muito 
Alta ou Alta ou Média.
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Grau de Situação Econômica

I - Sem Oportunidade e Sem Arrecadação
II - Sem Oportunidade e Sabendo Arrecadar
III - Economias Pouco Produtivas c/ Arrecadação Precária
IV - Economias Pouco Produtivas c/ bom Esforço Arrecadador
V - Economias Produtivas  c/ Arrecadação Precária
VI - Economias  c/ Produtividade Razoável  e Boa  Arrecadação
VII - Produtivos e Maus Arrecadadores 
VIII - Economias Produtivas com Boa Arrecadação Local
IX - Economias Muito Produtivas c/ Boa Arrecadação Local
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Fonte: BDG Tetraplan, 2002
Base Cartográfica: Malha Municipal Digital do Brasil 1997 IBGE/DGC/DECAR

Mapa do Brasil Político - IBGE, 1995
BDG Tetraplan, 2002

Nota: Malha Municipal digitalizada com nível de supressão de pontos compatível com as escalas de 1:500.000 e 1:2.500.000, contemplando apenas a área de abrangência do limite municipal, sem o 
detalhamento de ilhas, lagos e rios

I - As Piores Condições Sociais no Contexto Brasileiro -
Municípios com Mortalidade Muito Alta e Analfabetismo Muito 
Alto.
II - Condições Sociais Pervesas - Municípios com Mortalidade 
Infantil Muito Alta e Analfabetismo Alto ou Médio.
III - – Oportunidade Zero - Municípios com Alta Mortalidade  e 
Analfabetismo Muito Alto ou Alto.
IV - Péssimas Condições Sociais - Municípios com Alta 
Mortalidade e Analfabetismo Médio ou Baixo.
V - Condições Sociais Ruins - Municípios Com Média 
Mortalidade Infantil e Analfabetismo Muito Alto ou Alto.
VI - Condições Sociais Regulares - Municípios com Média 
Mortalidade Infantil e Analfabetismo  Médio ou Baixo.
VII - Educação a Resolver - Municípios com Baixa Mortalidade 
Infantil e Analfabetismo Muito Alto ou Alto.
VIII - Boas Condições Sociais - Municípios  com Baixa 
Mortalidade e Analfabetismo Médio ou Baixo.
IX - Os Melhores no Contexto Brasileiro - Municípios com 
Baixa Mortalidade, Baixo Analfabetismo, Baixa Incidência de 
Chefes de Domicílio  com Renda até 1 Salário Mínimo .
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III - Oportunidade Zero
IV - Péssimas Condições Sociais
V - Condições Sociais Ruins
VI - Condições Sociais Regulares
VII - Educação a Resolver
VIII - Boas Condições Sociais
IX - Os Melhores no Contexto Brasileiro
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Fonte: BDG Tetraplan, 2002
Base Cartográfica: Malha Municipal Digital do Brasil 1997 IBGE/DGC/DECAR

Mapa do Brasil Político - IBGE, 1995
BDG Tetraplan, 2002

Nota: Malha Municipal digitalizada com nível de supressão de pontos compatível com as escalas de 1:500.000 e 1:2.500.000, contemplando apenas a área de abrangência do limite municipal, sem 
o detalhamento de ilhas, lagos e rios

I - As Piores Condições Sociais no Contexto Brasileiro -
Municípios com Mortalidade Muito Alta e Analfabetismo Muito 
Alto.
II - Condições Sociais Pervesas - Municípios com 
Mortalidade Infantil Muito Alta e Analfabetismo Alto ou Médio.
III - – Oportunidade Zero - Municípios com Alta Mortalidade  
e Analfabetismo Muito Alto ou Alto.
IV - Péssimas Condições Sociais - Municípios com Alta 
Mortalidade e Analfabetismo Médio ou Baixo.
V - Condições Sociais Ruins - Municípios Com Média 
Mortalidade Infantil e Analfabetismo Muito Alto ou Alto.
VI - Condições Sociais Regulares - Municípios com Média 
Mortalidade Infantil e Analfabetismo  Médio ou Baixo.
VII - Educação a Resolver - Municípios com Baixa
Mortalidade Infantil e Analfabetismo Muito Alto ou Alto.
VIII - Boas Condições Sociais - Municípios  com Baixa 
Mortalidade e Analfabetismo Médio ou Baixo.
IX - Os Melhores no Contexto Brasileiro - Municípios com 
Baixa Mortalidade, Baixo Analfabetismo, Baixa Incidência de 
Chefes de Domicílio  com Renda até 1 Salário Mínimo.
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I - Os Piores no Contexto Brasileiro
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III - Oportunidade Zero
IV - Péssimas Condições Sociais
V - Condições Sociais Ruins
VI - Condições Sociais Regulares
VII - Educação a Resolver
VIII - Boas Condições Sociais
IX - Os Melhores no Contexto Brasileiro
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Fonte: BDG Tetraplan, 2002
Base Cartográfica: Malha Municipal Digital do Brasil 1997 IBGE/DGC/DECAR

Mapa do Brasil Político - IBGE, 1995
BDG Tetraplan, 2002

Nota: Malha Municipal digitalizada com nível de supressão de pontos compatível com as escalas de 1:500.000 e 1:2.500.000, contemplando apenas a área de abrangência do limite 
municipal, sem o detalhamento de ilhas, lagos e rios
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$ Sede Municipal

Grau de Situação Ambiental
I - PAnt Extremamente Alta, Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
II - PAnt Extremamente Alta Reduzindo a Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
III - PAnt Extremamente Alta, Coleta/Disposição de Lixo e Esgoto Coletado/Tratado em Equacionamento
IV - PAnt Muito Alta, Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
V - PAnt Muito Alta Reduzindo a Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos
VI - PAnt Muito Alta, Coleta/Disposição de Lixo e Esgoto Coletado/Tratado em Equacionamento
VII - PAnt Alta, Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
VIII - PAnt  Alta Reduzindo a Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
IX - PAnt Alta com Coleta/Disposição de Lixo e Esgoto Coletado/Tratado em Equacionamento
X -  PAnt Média com Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
XI - PAnt Média Reduzindo a Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
XII - PAnt Média com Coleta/Disposição de Lixo e Esgoto Coletado/Tratado em Equacionamento
XIII - PAnt  Baixa, Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
XIV  PAnt Baixa Reduzindo a Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
XV - PAnt Baixa, Coleta/Disposição de Lixo e Esgoto Coletado/Tratado em Equacionamento
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$ Sede Municipal

Grau de Situação Ambiental
I - PAnt Extremamente Alta, Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
II - PAnt Extremamente Alta Reduzindo a Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
III - PAnt Extremamente Alta, Coleta/Disposição de Lixo e Esgoto Coletado/Tratado em Equacionamento
IV - PAnt Muito Alta, Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
V - PAnt Muito Alta Reduzindo a Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos
VI - PAnt Muito Alta, Coleta/Disposição de Lixo e Esgoto Coletado/Tratado em Equacionamento
VII - PAnt Alta, Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
VIII - PAnt  Alta Reduzindo a Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
IX - PAnt Alta com Coleta/Disposição de Lixo e Esgoto Coletado/Tratado em Equacionamento
X -  PAnt Média com Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
XI - PAnt Média Reduzindo a Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
XII - PAnt Média com Coleta/Disposição de Lixo e Esgoto Coletado/Tratado em Equacionamento
XIII - PAnt  Baixa, Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
XIV  PAnt Baixa Reduzindo a Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
XV - PAnt Baixa, Coleta/Disposição de Lixo e Esgoto Coletado/Tratado em Equacionamento

Fonte: BDG Tetraplan, 2002
Base Cartográfica: Malha Municipal Digital do Brasil 1997 IBGE/DGC/DECAR

Mapa do Brasil Político - IBGE, 1995
BDG Tetraplan, 2002

Nota: Malha Municipal digitalizada com nível de supressão de pontos compatível com as escalas de 1:500.000 e 1:2.500.000, contemplando apenas a área de abrangência do limite municipal, sem o 
detalhamento de ilhas, lagos e rios  
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Grupo V - Pequenos Explosivos - Municípios com Contribuição ao 
Crescimento Nacional da População na década de 90 Baixa e Taxa de 
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Contribuição ao Crescimento Nacional da População na década de 90 Alta e Taxa 
de Crescimento Anual  da População  Baixa.
Grupo X - Municípios de Grande Porte e Dinâmicos - Municípios com 
Contrib. ao Cresc. Nacional da Pop. na década de 90 Alta e Taxa de Cresc. Anual  
da População Média.
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A tabela a seguir reúne os casos-tipos em que os municípios foram enquadrados em cada 
dimensão. 

Tabela 3.2.5 - Casos Tipos 

MUNICÍPIO
CATEGORIA 
ECONÔMICO CATEGORIA AMBIENTAL CATEGORIA SOCIAL

CATEGORIA 
DINÂMICO

Prado
3 - Economias pouco 

Produtivas com 
Arrecadação Precária

1 - Municípios  com Pressão  
Antrópica Extremamente Alta, com 
Degradação Urbana e dos Recursos 

Hídricos

3 – Oportunidade Zero 4 – A Massa Crescente

Alcobaça
2 - Sem Oportunidade e 

Sabendo Arrecadar

1 - Municípios  com Pressão  
Antrópica Extremamente Alta, com 
Degradação Urbana e dos Recursos 

Hídricos

3 – Oportunidade Zero 4 – A Massa Crescente

Caravelas
4 - Economias Pouco 
Produtivas com bom 
Esforço Arrecadador

4 - Municípios com Pressão  Antrópica 
Muito Alta com Degradação Urbana e 

dos Recursos Hídricos
3 – Oportunidade Zero 3 – Maioria Silenciosa

Nova Viçosa
4 - Economias Pouco 
Produtivas com bom 
Esforço Arrecadador

1 - Municípios  com Pressão  
Antrópica Extremamente Alta, com 
Degradação Urbana e dos Recursos 

Hídricos 

3 – Oportunidade Zero 4 – A Massa Crescente

Mucuri
6 - Economias com 

Produtividade Razoável 
e Boa Arrecadação

2 - Municípios com Pressão Antrópica 
Extremamente Alta Reduzindo a 

Degradação Urbana e dos Recursos 
Hídricos

4 – Péssimas Condições 
Sociais

5 – Pequenos Explosivos

 

Por fim, cabe uma avaliação sumária dos indicadores. 

Econômica 

O município com IDE (Indicador de Desempenho da Economia) mais elevado é Mucuri 
(três). Em seguida aparecem Prado, Caravelas e Nova Viçosa com índice dois. O Município 
com o menor IDE é Alcobaça, apresentando um IDE de 1. 

Tendo em conta o IDE e o Indicador de Receita Tributária Per Capita, verifica-se que Alcobaça 
foi classificada no caso tipo “Sem Oportunidade e Sabendo Arrecadar”, Prado em “Economia 
Pouco Produtiva com Arrecadação Precária”, do mesmo modo Nova Viçosa e Caravelas, mas 
com “bom esforço arrecadador” e finalmente, Mucuri, o melhor do Pólo na dimensão 
econômica, “Economia com Produtividade Razoável e Boa Arrecadação”. 

Em relação ao entorno mais próximo ao Pólo, não se verificam mudanças expressivas nesta 
dimensão. 

Social 

Todos os municípios ficaram situados no caso tipo “oportunidade zero”. Com exceção de 
Mucuri, que apesar de apresentar o menor percentual de chefes de domicílio com baixa 
renda (16,67%) e menor incidência de analfabetismo funcional da população acima de 15 
anos (25,61%) ainda assim foi classificado no caso tipo “péssimas condições sociais”. 

O entorno mais próximo ao Pólo apresenta mudanças da dimensão social apenas no Estado 
de Minas, quando há uma notória mudança nos padrões, o mesmo acontecendo na região 
baiana que abrange os municípios nas proximidades de Vitória da Conquista. 
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Ambiental 

Três municípios do Pólo (Prado, Alcobaça e Nova Viçosa), foram classificados entre os 
municípios com nível de pressão antrópica extremamente alta (IPA acima de 7 ), associados 
com baixos índices de esgoto e de lixo. Tais indicadores resultaram no caso tipo “Municípios 
com Pressão Antrópica Extremamente Alta, com degradação urbana e dos recursos hídricos”. 

Especificamente em relação às condições do esgotamento/tratamento de esgoto e 
coleta/disposição do lixo, cabe retomar que a construção dos casos tipos ambientais resultou 
em três possibilidades: 

• “Municípios reduzindo a degradação urbana e dos recursos hídricos” – onde estão os 
municípios em melhores condições sanitárias; 

• “Municípios com Coleta/disposição de lixo em equacionamento” - grupo em 
condições intermediárias e; 

• “Municípios com degradação urbana e dos recursos hídricos” – grupo em piores 
condições. 

Assim, de acordo ainda com essa tipologia, Mucuri possui pressão antrópica extremamente 
alta, no entanto, diferentemente de todos demais municípios do Pólo, se encontra entre 
aqueles municípios que estão “reduzindo a degradação urbana e dos recursos hídricos”. 

Por fim, Caravelas se encontra em situação sanitária “em degradação”, mas com menor 
pressão antrópica que os demais. 

Em relação ao entorno do Pólo, não há uma mudança acentuada nesta dimensão, 
principalmente no Estado da Bahia, mas na região nordeste de Minas Gerais, observa-se uma 
forte queda dos níveis de antropização. 

Populacional 

Os municípios do Pólo apresentaram um crescimento populacional bastante expressivo, 
apenas Caravelas teve um baixo crescimento (“maioria silenciosa”). Prado, Alcobaça e Nova 
Viçosa situaram-se entre os municípios de pequeno porte brasileiros que tiveram taxas 
significativas de crescimento enquadrando-se na categoria “massa crescente”. Mucuri foi o 
município de destaque, cresceu 5,32% ao ano entre 1991 e o ano 2000, sendo classificado 
como “pequeno explosivo”. 

Considerando a sua posição de divisa estadual, a região onde se situa a Costa das Baleias é 
caracterizada por municípios pertencentes a várias categorias, ou dinâmicas populacionais. 
Para oeste, no sentido do interior, verifica-se vários municípios que perderam população na 
década em intensidades variáveis (“os terminais” e “a massa declinante”). Ao norte, deve-se 
ressaltar Porto Seguro, que teve forte expansão populacional e ao sul, já no Espírito Santo, os 
municípios nas proximidades tiveram baixo ou médio crescimento. 

Tais fenômenos populacionais certamente estão associados, considerando que os municípios 
que ganharam população o fizeram num processo de atração populacional. Neste processo 
de atração, possivelmente o turismo teve um importante papel enquanto atividade geradora 
de oportunidades de emprego e de geração de renda. Esta avaliação permanece no escopo 
deste trabalho, no entanto, apenas como uma hipótese.  
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3.2.1. Análise da Dinâmica Econômica 

Introdução 
Este capítulo tem como objetivo a análise da dinâmica econômica dos municípios que 
constituem a Costa das Baleias. A avaliação dos elementos básicos da economia desses 
municípios é fundamental para a compreensão do papel que o turismo pode ter nessa zona 
turística. 

O capítulo se inicia com uma caracterização da economia do Estado. Para tanto é feita uma 
análise da evolução econômica recente e do perfil econômico setorial do Estado da Bahia. 
Essa caracterização permite contextualizar o cenário regional, permitindo compreendê-lo 
com maior clareza. 

A parte seguinte apresenta uma caracterização da economia dos municípios que constituem a 
Costa das Baleias. A primeira parte deste item se dedica a avaliar o porte econômico dos 
municípios através do estudo dos PIBs municipais. Em seguida, analisa-se a composição dos 
setores produtivos das economias municipais, verificando-se a importância das diversas 
atividades internamente aos municípios, em relação as suas próprias economias. 

O terceiro item analisa as principais atividades desenvolvidas na região, ainda neste item é 
feita uma breve análise acerca das condições atuais de uso e propriedade da terra. 

Ao final do capítulo serão analisadas as interfaces do turismo com a economia local, 
identificando oportunidades e avaliando o possível impacto econômico da atividade turística 
na região. 

Caracterização Econômica da Bahia 
Com sua economia extremamente associada a atividades agrícolas tradicionais, a Bahia dá 
dois grandes saltos econômicos a partir da década de 50: o primeiro pela implantação de 
unidades de extração e refino de petróleo e o segundo a partir da implantação do Pólo 
Petroquímico de Camaçari, nos anos 70. Esses dois importantes passos, contudo, 
desenvolveram atividades intensivas em capital, com pouca capacidade de geração de 
empregos, e vulneráveis a oscilações internacionais de preços. 

Na década de 90, a Bahia revê sua estratégia de desenvolvimento econômico, priorizando 
um processo de descentralização geográfica dos investimentos, principalmente 
agropecuários e industriais. Este processo traz novas tecnologias, gera emprego e aumenta a 
renda em diversas cidades do interior. Procurou-se reverter o grande peso da Região 
Metropolitana de Salvador no PIB estadual (estimativas indicam uma oscilação em torno de 
40% ao longo da década de 1990) e solucionar os problemas sociais que usualmente decorrem 
da centralização econômica. 

Para apoiar estas mudanças foram definidos os Eixos de Desenvolvimento, levando em conta 
os corredores de circulação da produção no Estado. Esta nova divisão geoeconômica 
identifica oito eixos de desenvolvimento para a Bahia. São eles: São Francisco, Chapada, 
Extremo Sul, Mata Atlântica, Metropolitano, Grande Recôncavo, Planalto e Nordeste. Para 
esses eixos foram estabelecidas estratégias de desenvolvimento comuns. Neste estudo são 
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analisados apenas alguns municípios do eixo Extremo Sul, onde se localizam os municípios 
da Costa das Baleias. 

O Eixo Extremo Sul possui apenas 5% da população baiana, e apresenta uma representativa 
produção de papel e celulose desenvolvida por dois grandes empreendimentos. A 
agropecuária é a outra grande atividade econômica da região, com destaque para mamão, 
cacau, café, coco, abacaxi e melancia. A região escoa sua produção principalmente através da 
BR-101. 

Papel do Turismo 

O turismo foi identificado como prioritário para o desenvolvimento do Estado. A partir de 
1991 estabeleceu-se um novo plano estratégico com horizonte de planejamento de 15 anos 
(1991 – 2005). Criou-se uma nova geografia turística e os investimentos estaduais em infra-
estrutura, da ordem de US$ 2,2 bilhões, estão gerando investimentos privados de US$ 4,9 
bilhões para o período de 1991 a 2012. Houve, também, uma grande preocupação com o 
desenvolvimento das áreas de marketing, treinamento, meio ambiente, além da valorização 
da cultura como fator de diferenciação24. 

A seguir, serão avaliadas a evolução da economia baiana e nordestina ao longo dos últimos 
anos. Na seqüência, serão analisados os setores e indústrias mais importantes para o Estado, 
identificando a evolução dos valores produzidos. 

Evolução Econômica Recente 

A Tabela 3.2.1.1, com estimativas da SEI, mostra os valores absolutos para os estados 
nordestinos, seguidos da participação do PIB nordestino em relação ao brasileiro. A tabela 
seguinte, (Tabela 3.2.1.2), apresenta os mesmos dados, na forma de porcentagem, 
possibilitando assim uma melhor análise. 

Tabela 3.2.1.1 – Evolução dos PIBs dos Estados do Nordeste (em R$ mil) 

Ano Bahia Sergipe Alagoas Pernambuco Paraíba Rio G. do Norte Ceará Piaui Maranhão Total NE NE/BR
1994 14.972.465,00 2.040.678,21 2.386.784,42 9.039.215,59 2.836.273,02 2.611.528,72 6.589.502,76 1.613.664,05 2.858.747,45 44.948.859,20 12,9
1995 26.769.072,00 3.535.070,29 4.038.900,40 17.460.604,20 5.327.383,97 4.724.439,74 12.496.638,67 3.179.911,36 5.063.079,65 82.595.100,28 12,8
1996 32.989.503,00 4.309.670,69 5.068.993,62 21.394.436,63 6.546.595,00 5.879.622,15 15.648.209,04 3.899.225,86 6.874.950,86 102.611.206,84 13,2
1997 37.020.911,00 4.842.686,11 5.754.250,56 23.438.600,78 6.984.862,56 6.665.815,00 17.593.193,78 4.238.774,67 7.406.461,11 113.945.555,56 13,1
1998 38.738.618,00 5.033.157,88 6.142.360,92 24.796.055,06 7.263.490,88 6.846.048,87 18.820.670,94 4.412.958,33 7.215.783,22 119.269.144,09 13,1
1999 42.959.728,00 5.557.498,98 6.575.069,21 26.587.283,83 8.114.470,34 7.814.417,57 19.933.939,99 4.826.935,73 8.088.378,79 130.457.722,44 13,1  

Fonte: IBGE 
Elaboração: SEI 

 

                                                 
24 A Estratégia Turística da Bahia 1991 - 2005 
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Tabela 3.2.1.2 – Composição Percentual do PIB (Preço de Mercado Corrente) dos Estados do Nordeste e Relação 
NE/BR 

Ano Bahia Sergipe Alagoas Pernambuco Paraíba Rio G. do Norte Ceará Piaui Maranhão Total NE NE/BR
1994 33,3% 4,5% 5,3% 20,1% 6,3% 5,8% 14,7% 3,6% 6,4% 100,0% 12,9
1995 32,4% 4,3% 4,9% 21,1% 6,5% 5,7% 15,1% 3,9% 6,1% 100,0% 12,8
1996 32,2% 4,2% 4,9% 20,9% 6,4% 5,7% 15,3% 3,8% 6,7% 100,0% 13,2
1997 32,5% 4,3% 5,1% 20,6% 6,1% 5,9% 15,4% 3,7% 6,5% 100,0% 13,1
1998 32,5% 4,2% 5,2% 20,8% 6,1% 5,7% 15,8% 3,7% 6,1% 100,0% 13,1
1999 32,9% 4,3% 5,0% 20,4% 6,2% 6,0% 15,3% 3,7% 6,2% 100,0% 13,1

PARTICIPAÇÃO %

 

Fonte: IBGE 
Elaboração: SEI 

A evolução das economias estaduais do Nordeste desde 1994 demonstra que a economia 
baiana é a maior da região. Apesar de uma queda na participação em relação à economia 
nordestina entre os anos de 1994 e 1999, a Bahia continua a ser o Estado com maior 
representação total. 

Gráfico 3.2.1.1 – Evolução do PIB Baiano e Participação no PIB do Nordeste 
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Fonte: IBGE 
Elaboração: SEI 

Segundo estimativas da SEI para o ano 2000, o PIB baiano chegou a quase R$ 50 bilhões, um 
terço da economia do Nordeste. No contexto nacional, representa 4,5% do PIB, ocupando a 
sexta posição entre os Estados brasileiros. 

Perfil Econômico Setorial 

A economia baiana está fortemente apoiada no setor secundário e no terciário. O PIB desses 
dois setores corresponde a 90% do total do Estado. Uma análise da composição do PIB ao 
longo do período de 1975 a 2000, apresentada na Tabela 3.2.1.3, demonstra que há uma clara 
tendência de declínio da atividade primária em relação ao total e um aumento significativo 
do percentual referente ao setor secundário. 
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Tabela 3.2.1.3 – Composição do PIB - Bahia 

ANOS 1975 1985 1995 2000(*)
PRIMÁRIO 30,7 18,7 13,6 10,1
SECUNDÁRIO 27,5 42,3 35,1 41,2
TERCIÁRIO 41,8 39,0 51,3 48,7
(*) Dados sujeitos a retificação depois de consolidados os resultados de todas as Ufs 
(Projeto de Contas Regionais - SEI/IBGE).  

Fonte: SEI 

Esse declínio, porém, não significa que atividade primária não apresenta crescimento. O 
Gráfico 3.2.1.2 mostra a evolução da participação de cada setor no PIB baiano, já o gráfico 
seguinte (Gráfico 3.2.1.3) apresenta o crescimento dos setores, demonstrando que a atividade 
primária cresceu em termos absolutos. 

Gráfico 3.2.1.2 – Participação dos Setores na Composição do PIB – Bahia 
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Gráfico 3.2.1.3 – Evolução do PIB por Setores – Bahia (Ano 1975=100) 
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Fonte: SEI 

A principal razão para a queda da produção do setor primário na participação do PIB 
estadual é o crescimento acelerado de três outros setores – indústria de transformação, 
construção e comunicações. A Tabela 3.2.1.4 e o Gráfico 3.2.1.4 ilustram o desenvolvimento 
dos grandes setores da economia baiana. 

Tabela 3.2.1.4 – Evolução do PIB por Setores – Bahia (%) 

Ano Agropecuária
Ind.Extrativa 

Mineral
Ind.Trans-
formação

Serv.Indus-
triais/Util. 
Pública Construção

Alojamento 
Alimentação Comércio

Transportes  
Armazenagem Comunicações Financeiro

Aluguel 
Imóveis

Adm. 
Públ ica

Saúde / 
Educação

Serviços 
Domésticos

Outros 
Serviços

1994 13,4 2,4 21,6 4,4 8,5 2,9 9,6 2,2 1,8 9,1 7,0 12,2 2,7 0,4 1,8
1995 13,6 1,9 19,5 3,4 10,4 2,7 10,3 1,8 2,1 5,0 9,7 14,0 2,9 0,5 2,3
1996 12,4 1,5 20,1 3,5 9,8 2,5 8,8 2,0 2,8 4,2 12,2 14,0 3,3 0,4 2,5
1997 11,5 1,4 19,5 3,9 11,9 2,2 8,8 2,0 2,5 4,3 12,7 12,9 3,2 0,4 2,7
1998 9,7 1,3 20,6 3,9 12,1 2,4 8,5 2,3 2,8 4,7 11,9 13,4 3,1 0,4 2,8
1999 9,4 1,4 23,7 3,7 10,8 2,1 8,5 2,2 3,3 4,0 11,7 13,1 3,0 0,5 2,7

2000(*) 10,0 1,4 25,8 3,8 10,1 1,8 8,8 1,7 3,7 4,1 10,6 12,0 2,9 0,4 2,5
Fonte: SEI; (*) Dados sujeitos a retificação, depois de consolidados os resultados de todas as UF's (Projeto de Contas Regionais - SEI/IBGE)  

Fonte: SEI 

A agropecuária baiana tem apresentado desempenho oscilante, resultando em uma queda de 
participação em relação aos demais setores. No Estado como um todo, as principais razões 
para o desempenho mediano da agropecuária são: a adversidade climática, problemas 
fitossanitários e depressão dos preços de importantes produtos agrícolas. 

A estrutura do setor agropecuário baiano mostra que a agricultura é responsável por 67%25 
da produção, com importantes avanços de produtividade em grãos e na fruticultura. Em 
seguida aparece a pecuária com 24%26 sendo metade referente ao abate de gado bovino. 

Há evidências de modernização do setor, como o uso mais intensivo de cultura irrigada e 
melhor adequação de produtos ao clima e solo de cada região. Reforçando o argumento 
anterior, ainda se percebe a maior ênfase no planejamento e modernização dos 
empreendimentos agropecuários. 

                                                 
25 Fonte: SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, 1999. 
26 Fonte: SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, 1999. 
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Gráfico 3.2.1.4 – Evolução do PIB por Setores – Bahia 
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Fonte: SEI 

Na atividade secundária, os setores com maior participação são o químico, o metalúrgico, o 
de produtos alimentares, e o de papel e papelão, concentrando cerca de 80% do produto 
industrial da Bahia. O setor químico é o grande destaque, concentrando 56% da produção. 
Grande crescimento também foi observado em papel e celulose, através da atuação de 
grandes empresas na plantação de árvores e fabricação de celulose e papel. 

No setor terciário, houve uma forte queda no comércio no ano de 1998, reflexo da crise 
cambial brasileira. Nesse ano, as vendas foram 5,8% menores que no ano anterior. 
Comunicações, administração e serviços públicos, afetados pelas privatizações, foram os 
setores que garantiram um bom ritmo de crescimento para o setor de serviços. 

Caracterização Econômica dos Municípios 
A primeira parte deste item procura descrever o porte econômico recente dos municípios da 
Costa das Baleias por meio da avaliação de seus Produtos Internos Brutos, que aferem a 
capacidade de criação de bens e serviços finais, que suas estruturas produtivas são capazes 
de gerar a cada ano. 

Conhecidos os tamanhos econômicos dos municípios da Costa das Baleias, aprofunda-se o 
conhecimento de suas economias a partir da análise dos dados de PIB abertos setorialmente - 
atividades primárias, secundárias e terciárias. Para cada um desses grandes setores da 
economia, buscou-se verificar suas produções mais significativas. 

No entanto, não existe uma estatística de PIB municipal aberto por setores de atividade com 
informação para vários anos, compondo uma série temporal. Por outro lado, existem dados 
de três fontes distintas SEI (entidade do Governo da Bahia), IPEA (entidade do Governo 
Federal) e FIPE (entidade acadêmica pertencente à Universidade de São Paulo) que suprem 
parcialmente as necessidades da análise. 
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Optou-se por utilizar os dados da FIPE para análise dos portes econômicos municipais, 
considerando que eles possuem aberturas setoriais, o que não ocorre com os dados da SEI. 
Pretendeu-se fazer análises temporais usando-se os dados de PIB do IPEA, contudo, por se 
tratar de municípios de pequeno porte, verificou-se variações anormais em certos anos e uma 
grande instabilidade na série, de modo que se optou por não efetuar essa análise, além do 
fato de que a série temporal se encerra em 1996, não captando assim o período mais recente 
em que houve uma forte expansão do turismo na região, enquanto atividade econômica.  

Os municípios da Costa das Baleias estão dispersos ao longo da costa do extremo sul do 
Estado, desde a divisa com o Espírito Santo até o município de Porto Seguro. Estão 
distribuídos ao longo da BA-001, uma rodovia costeira estadual. A BA-001, por sua vez, é 
paralela à BR-101, o grande eixo de escoamento da produção e de tráfego de pessoas de 
grande parte dos municípios do norte do Espírito Santo e do sul da Bahia. Essa característica 
geográfica faz com que os maiores centros econômicos e de serviços estejam localizados ao 
longo desse eixo rodoviário. 

Nova Viçosa e Mucuri, cuja costa está separada dos demais municípios da Costa das Baleias 
pela falta de uma interligação rodoviária, estendem-se até o interior, chegando a cruzar a BR-
101. Caravelas, interligada a Prado e Alcobaça, apresenta a mesma característica. Nas 
proximidades dessa região, esses municípios possuem distritos com representativa atividade 
econômica, cujo nascimento e expansão estiveram relacionados com a estrada. 

Mucuri, pela existência de um grande empreendimento de papel e celulose (Bahia Sul, 
empresa controlada pela Cia. Suzano de Papel e Celulose), é o único município com grande 
arrecadação de impostos (ver capítulo 3.6 – Capacitação Institucional dos Municípios). Como 
regra geral, os demais municípios (e até mesmo Mucuri, se for desconsiderada a Bahia Sul) 
têm na agropecuária e no turismo as principais atividades econômicas. Ambas as atividades, 
entretanto, são incipientes. Geram poucas receitas para as administrações municipais e 
empregos para a comunidade, o que será melhor detalhado ao longo da análise econômica, 
social e institucional. 

Porte Econômico e PIBs municipais 

Para se avaliar o porte econômico dos municípios (capacidade de criação anual de nova 
riqueza econômica, ou bens e serviços finais) um bom indicador é o PIB para o ano mais 
recente disponível. Têm-se assim as estimativas de PIB municipal da FIPE para o ano 2000, 
que são úteis para se conhecer tais grandezas em termos absolutos e inclusive, de seus 
setores produtivos.  

Os municípios da Costa das Baleias obtiveram um PIB da ordem de R$316 milhões no ano 
2000, o que corresponde a 0,73% do PIB estadual baiano, sendo o município de Mucuri o que 
concentra o maior PIB da zona turística, alcançando R$ 129,72 milhões no ano 2000, ou seja, 
41,1% do PIB total da zona. Prado aparece com o menor PIB, R$27,63 milhões (8,7% do PIB 
total). 

A seguir são apresentados as Estimativas de PIB municipal para o ano de 2000 (Tabela 3.2.1.5), 
seguida de uma apresentação gráfica, em forma de mapa, dos números apresentados na 
tabela. 
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Tabela 3.2.1.5 - Estimativas de PIB municipal 2000 (milhões de R$ de 1999) 

Município
Agropecuária

% 
Total

Ind. de 
transformação

% 
Total

S.I.U.P.* % 
Total

Construção
% 

Total
Comércio

% 
Total

Instituições 
financeiras

% 
Total

Adm. 
pública

% 
Total

Outros 
serviços

% 
Total

Total

Prado 3,48 12,6% 1,77 6,4% 0,36 1,3% 5,39 19,5% 0,00 0,0% 1,63 5,9% 1,97 7,1% 13,04 47,2% 27,63

Alcobaca 34,60 74,7% 0,25 0,5% 0,36 0,8% 0,67 1,5% 3,46 7,5% 0,99 2,1% 1,31 2,8% 4,69 10,1% 46,33

Caravelas 23,97 61,6% 4,55 11,7% 0,24 0,6% 1,09 2,8% 3,51 9,0% 0,19 0,5% 0,87 2,2% 4,47 11,5% 38,90

Nova Vicosa 22,32 30,3% 25,53 34,6% 0,83 1,1% 9,43 12,8% 0,00 0,0% 1,47 2,0% 0,66 0,9% 13,54 18,4% 73,78

Mucuri 34,58 26,7% 31,09 24,0% 0,24 0,2% 40,76 31,4% 4,26 3,3% 2,08 1,6% 3,93 3,0% 12,78 9,9% 129,72

Total da Zona 118,96 37,6% 63,20 20,0% 2,02 0,6% 57,35 18,1% 11,22 3,5% 6,37 2,0% 8,73 2,8% 48,52 15,3% 316,36

Bahia 4.004,46 9,2% 10.981,99 25,4% 1.634,21 3,8% 4.668,39 10,8% 3.723,44 8,6% 1.717,70 4,0% 5.675,09 13,1% 32.405,27 74,8% 43.305,03

% Zona/Bahia 2,97% - 0,58% - 0,12% - 1,23% - 0,30% - 0,37% - 0,15% - 0,15% - 0,73%

(*) Serviço Industrial de Utilidade Pública  

Fonte: FIPE 
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Portanto, os municípios integrantes da zona turística são de pequeno porte econômico e, 
apresentam uma composição produtiva variada conforme evidenciam os percentuais de 
participação setorial na Tabela 3.2.1.5. 

Análise Setorial 

Na seqüência, analisa-se a composição dos setores produtivos das economias municipais. 
Essa análise permite verificar a importância das diversas atividades internamente aos 
municípios, em relação as suas próprias economias. 

A agropecuária é uma atividade de relevância expressiva nas economias dos municípios de 
Alcobaça e Caravelas. 

A indústria de transformação é importante em Nova Viçosa e Mucuri e o setor da Construção 
(atividade industrial) aparece com enorme destaque em Mucuri. 

Tais municípios são, portanto, os que têm uma base econômica primária ou secundária bem 
desenvolvida, tendo também um setor terciário que, em maior ou menor extensão, atende às 
suas necessidades. Recuperando a informação vista no mapa da Rede Urbana (Capítulo 3.2 – 
Análise Socioeconômica), Itamaraju e Teixeiras de Freitas são municípios com maior 
quantidade e diversidade de serviços, tornando-se instâncias procuradas quando esses bens 
e serviços não são encontrados localmente. 

Desse modo, as atividades turísticas existentes nesses municípios se acrescentam a tais 
atividades, fortalecendo e dinamizando suas economias, na proporção de seu volume e do 
quanto o município tem sido capaz de internalizar (produzir localmente) o conjunto de bens 
e serviços que elas demandam. Estes serviços incluem desde os serviços de alojamento 
(hotéis, pousadas e camping), de transporte e alimentação (restaurantes e bares) que são os 
mais básicos, até outros mais diferenciados demandados diretamente pelos turistas e/ou 
pelas empresas envolvidas com o turismo dos setores acima. 

Por exemplo, pode haver produção local de alimentos e bebidas voltadas ao fornecimento 
turístico, e o mesmo com uma série de serviços, como os de saúde, financeiros, informática, 
manutenção de equipamentos, oficina mecânica etc. 

Na avaliação do setor de serviços, basicamente os setores “comércio” e “outros serviços” da 
Tabela 3.2.1.5, evidenciam de um lado o quanto o município é capaz de prover a atividade 
turística com tais serviços localmente, além do “administração pública” e “instituições 
financeiras” que também prestam serviços aos turistas e às atividades turísticas (hotéis, 
restaurante, bares, etc) e de outro, considerando que o setor turístico está contido no “outros 
serviços”, quanto maior ele for no município, maior será o “outros serviços”. 

Posto isso, verifica-se que os municípios da Costa das Baleias, de acordo com tais dados da 
FIPE, não apresentam um setor “comércio” bem desenvolvido, no que se refere às suas 
estruturas produtivas, com alguma significância tem-se apenas Mucuri. 

E, do mesmo modo, em relação ao setor “outros serviços”, tem-se Prado, onde representa 
praticamente metade da economia local e, num patamar mais baixo, Nova Viçosa. 

Com base nos dados mais detalhados apresentados a seguir, é possível aprofundar ainda 
mais esta análise setorial, adentrando-se ao perfil produtivo interno de cada setor.  

Perfil da Agricultura 

O perfil da agricultura praticada na Costa das Baleias, conforme dados da PAM27 indica que 
as culturas permanentes destacam-se no que refere ao total da área cultivada. Elas totalizam 
                                                 
27 PAM –Pesquisa Agrícola Municipal, IBGE, 2001. 
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56,89% do total da área cultivada, ou seja, dos 51.238 ha plantados, 29.151 ha foram utilizados 
com lavouras permanentes no ano de 2001. 

A quantidade total da produção dos principais cultivos permanentes totaliza 433.690 mil 
frutos e 13.561 toneladas, sendo os principais produtos: banana, cacau, côco-da-baía, limão, 
maracujá, tangerina, café, mamão, pimenta-do-reino e urucum. Vale destacar que estas 
produções são voltadas ao abastecimento estadual e também aos mercados do sudeste e 
nordeste. 

Aparecem ainda as culturas de manga, dendê, laranja, borracha e goiaba, mas com 
importância apenas para os mercados locais. 

Em relação ao Estado da Bahia, com 2.132.535 mil frutos e 304.817 toneladas, a produção da 
Costa das Baleias representa, respectivamente 20,34% e 4,45% do total produzido dessas 
lavouras, excluindo-se as lavouras de manga, dendê, laranja, borracha e goiaba. 

Dentre esses cultivos permanentes, cabe destacar quantitativamente aqueles mais 
importantes. Assim, tem-se a produção de mamão, com 41,42% das áreas plantadas do 
Estado (dos 18.871 hectares plantados no Estado da Bahia, 7.816 hectares são produzidos na 
Costa das Baleias). Quanto à quantidade produzida, representa 43.81% das lavouras de 
mamão estaduais, ou seja, quase metade de toda a produção baiana (dos 858.471 mil frutos 
produzidos no estado, 376.112 mil frutos são produzidos nessa área). Prado é o município 
que conta com a maior quantidade de hectares com lavouras de mamão (3.300 hectares) e 
também a maior produção (161.700 mil frutos). 

Alcobaça também se destaca no cultivo do mamão, com 1.900 hectares plantados e uma 
produção de 93.100 mil frutos. As lavouras de mamão são bastante significativas nessa área. 
Dos 1.489.324 mil frutos produzidos no Brasil, 1.004.225 mil são produzidos na região 
Nordeste, sendo 858.471 mil no Estado da Bahia, ou seja, mais da metade de toda a produção 
regional. A Costa das Baleias responde por quase metade desta produção. 

A produção de limão também é expressiva, com 31,01% das terras cultivadas em relação ao 
Estado (ou seja, dos 2.386 hectares plantados, 740 hectares são plantados na região) e 23,08% 
da quantidade produzida no Estado (dos 28.894 mil frutos produzidos no Estado, 6.670 mil 
frutos são produzidos nessa área). O município de Nova Viçosa é o que produz a maior 
quantidade (1.932 mil frutos). 

Cabe ainda registrar a presença dos cultivos de manga, dendê, laranja, borracha e goiaba, 
mas com importância apenas no contexto local, conforme mencionado. A laranja está 
presente em todos os municípios da Costa das Baleias, o mesmo vale para a borracha (exceto 
em Mucuri). A goiaba é produzida em Prado, Alcobaça e Caravelas e, a manga e dendê 
nesses dois últimos. 



PRODETUR NE -II PDITS – Costa das Baleias 3.2.1. Análise da Dinâmica Econômica 76 

Tabela 3.2.1.6 - Lavoura Permanente 

Ha    1000 cachos Ha    T Ha    1000 frutos Ha    1000 frutos Ha    1000 frutos Ha    1000 frutos Ha    T Ha    1000 frutos Ha    T Ha    T

Prado 535 5.403 2.300 759 1.950 11.115 285 1.710 55 1.045 21 63 4.865 8.757 3.300 161.700 65 195 40 40

Alcobaça 64 620 224 67 1.701 9.696 73 438 137 2.740 50 150 540 934 1.900 93.100 20 60 36 35

Caravelas 90 818 - - 1.850 10.452 250 1.750 250 5.000 8 24 230 391 976 45.872 35 105 60 60

Nova Viçosa 16 192 - - 50 188 92 1.932 12 384 - - 250 187 890 40.940 - - - -

Mucuri 184 2.208 3.461 1.971 130 490 40 840 10 320 - - - - 750 34.500 - - - -

Total da Costa 889 9.241 5.985 2.797 5.681 31.941 740 6.670 464 9.489 79 237 5.885 10.269 7.816 376.112 120 360 136 135

Bahia 47.435 717.220 574.586 126.812 81.820 424.444 2.386 28.894 8.264 97.647 441 5.859 151.039 171.579 18.871 858.471 1.012 2.146 1.642 4.280

% em relação à BA 1,87% 1,29% 1,04% 2,21% 6,94% 7,53% 31,01% 23,08% 5,61% 9,72% 17,91% 4,05% 3,90% 5,98% 41,42% 43,81% 11,86% 16,78% 8,28% 3,15%

3,13%

4,45%

20,34%

Urucum
Café (em côco)

Pimenta-do-reino
Limão Maracujá MamãoMunicípios

% de Ha de área plantada na Costa em relação ao Estado da Bahia:

Banana
Cacau 

(Amêndoa) Coco-da-baía Tangerina

% de Toneladas produzidas na Costa em relação ao Estado da Bahia:

% por 1000 frutos produzidos na Costa em relação ao Estado da Bahia:  

Fonte: Produção Agrícola dos Municípios – PAM, IBGE 2001 
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As lavouras temporárias ocupam 43,11% do total de terras cultivadas no Estado da Bahia, são 
22.087 hectares cultivados na Costa das Baleias. A quantidade total da produção dos cultivos 
temporários totalizou 723.006 toneladas e 77.524 mil frutos produzidos em 2001, sendo os 
principais produtos: abacaxi, amendoim, batata-doce, cana-de-açúcar, mandioca, melancia e 
tomate. Em relação ao Estado da Bahia, com 8.144.510 toneladas e 331.580 mil frutos 
produzidos, isso representa respectivamente 9,10% e 23,38% do total produzido dessas 
lavouras, excluindo-se as lavouras de arroz, feijão, milho e tomate, que, a julgar pelas 
pequenas quantidades produzidas e participação na produção estadual, (arroz: 9 toneladas, 
0,02% da produção estadual; feijão: 1.303 toneladas, 0,53%; milho: 740 toneladas, 0,07%; e 
tomate: 677 toneladas, 0,35%), pode-se afirmar que sejam  produções destinadas  para 
consumo local. 

O feijão e o milho são produzidos nos cinco municípios da Costa das Baleias, já o arroz e o 
tomate são produzidos em Prado, Alcobaça e Caravelas. 

Tabela 3.2.1.7 - Lavouras Temporárias 

Ha    1000 frutos Ha    T Ha    T Ha    T Ha    T Ha    1000 frutos Ha    T

Prado 130 2.860 40 34 22 242 120 5.400 820 11.070 150 3.900 10 275

Alcobaça 115 2.530 40 32 30 360 220 10.120 1.100 15.400 500 12.500 5 132

Caravelas 92 1.932 20 17 35 420 5.530 265.440 980 13.230 1.720 46.440 10 270

Nova Viçosa 9 162 6 3 1.904 106.624 416 5.283 72 2.160 - -

Mucuri 5.123 286.888 216 2.743 168 5.040 - -

Total da Costa 346 7.484 106 86 87 1.022 12.897 674.472 3.532 47.726 2.610 70.040 25 677

Bahia 4.934 118.940 3.922 3.447 2.277 19.660 79.699 4.357.735 326.900 3.568.393 10.589 212.640 5.526 195.275

% em relação a BA 7,01% 6,29% 2,70% 2,49% 3,82% 5,20% 16,18% 15,48% 1,08% 1,34% 24,65% 32,94% 0,45% 0,35%

4,57%

23,38%

9,10%

TomateCana-de-açúcar Mandioca Melancia
Municípios

% por 1000 frutos produzidos no Pólo em relação ao Estado da Bahia: 

% de Ha de área plantada no Pólo em relação ao Estado da Bahia:

% de Toneladas produzidas no Pólo em relação ao Estado da Bahia:

Abacaxi Amendoim 
(casca)

Batata-doce

 

Fonte: Produção Agrícola dos Municípios - PAM -, IBGE, 2001 

Nas lavouras temporárias, a Costa das Baleias se destaca na produção de melancia, com 
24,65% das terras ocupadas (2.610 hectares) por essa lavoura e 32,94% da quantidade 
produzida no Estado (70.040 hectares). Destacando-se o município de Caravelas, que abriga 
1.720 hectares e produz 46.440 mil frutos, ou seja, cerca de 66% da produção da Costa das 
Baleias. 

A produção de melancia na Costa é significativa mesmo quando comparada à produção 
nacional. O Brasil produz 1.450.324 mil frutos. Destes, 406.571 mil frutos são produzidos na 
região Nordeste, ou seja, 28% da produção nacional. O estado da Bahia produz 212.640 mil 
frutos, ou seja, pouco mais da metade da produção regional e a Costa das Baleias é 
responsável por 32,94% da produção baiana, o que é muito expressivo. 

Outro destaque é a lavoura de cana-de-açúcar, que responde por 15,48% da produção baiana. 
Mucuri se destaca com a maior produção, 286.888 toneladas. Mas é Caravelas que apresenta a 
maior quantidade de hectares plantados com cana, 5.530 hectares. 
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Perfil da Silvicultura e Extração Vegetal 

Quanto à silvicultura, conforme dados da Pesquisa da Produção Extrativa Vegetal de 2001, 
realizada pelo IBGE, a região Nordeste no contexto nacional não possui produção 
significativa. No entanto, Mucuri é sede da Bahia Sul, que é uma grande empresa do setor de 
papel e celulose. A Bahia Sul tem papel importante para o município, como também para a 
Costa das Baleias em geral. A atividade de plantação de eucalipto e pinus se mostra muito 
importante em Mucuri, havendo também plantações em outros municípios próximos. 

Assim, em relação à madeira em tora, a Costa das Baleias responde por 69,83% da produção 
estadual, com cerca de 3.714.335 toneladas. Alcobaça é o destaque, com uma produção de 
1.332.057 toneladas, ou seja, cerca de 36% da produção da Costa. 

Tabela 3.2.1.8 - Silvicultura 

Prado 17.065 1.459 29.198 564 106 40 2.000 270
Alcobaça 22.179 66.071 1.319.526 12.531 8 14 35 95
Caravelas 13.854 32.289 644.469 57.577 79 24 60 115
Nova Viçosa 4.317 463.686 44 4.603 2.691 6
Mucuri 11.987 1.186.784 8.012 3.725 8

Total da Costa 69.402 99.819 3.643.663 70.672 237 38 135 14.825 6.686 14
Bahia 123.676 1.138.449 5.133.429 255.453 19.864 5.068 4.280 12.945.883 1.686.485 63.132
% em relação a BA 56,12% 8,77% 70,98% 27,67% 1,19% 0,75% 3,15% 0,11% 0,40% 0,02%

Madeira em tora 
para outras 

finalidades (m³)

Carvão 
Vegetal (T)

Lenha (m³)
Madeira em tora 

para papel e 
celulose (m³)

Castanha-de-
caju (T)

Borracha (látex 
coagulado) (T)Municípios

Carvão 
Vegetal 

(m³)
Lenha (m³)

Madeira em 
Tora (m³)

Urucum 
(sementes) 

(T)

 

Fonte: IBGE, Produção Extrativa Vegetal, 2001. 

No caso do carvão, o Estado produziu 123.676 toneladas em 2001 e a produção da Costa das 
Baleias foi significativa, respondendo por 56,12% da produção estadual (69.402 toneladas). 
Alcobaça conta com maior produção, 22.179 toneladas, cerca de 32% da produção total da 
Costa. 

Quanto à extração vegetal de borracha, castanha-de-caju e urucum, a produção é pouco 
significativa, respondendo por apenas 1,4% da produção estadual (410 toneladas). 



PRODETUR NE -II PDITS – Costa das Baleias 3.2.1. Análise da Dinâmica Econômica 79 

Perfil da Pecuária 

Tabela 3.2.1.9 - Pecuária 

Bovino Suíno Equino Asinino Muar Bubalino Ovinos Aves Caprinos Totais
Prado 82.514 3.976 1.646 1.033 294 360 360 25.379 504 116.066
Alcobaça 45.063 2.943 2.098 453 389 1.005 1.094 22.508 760 76.313
Caravelas 96.213 3.866 2.145 2.080 759 165 1.608 37.989 1.390 146.215
Nova Viçosa 51.876 3.191 3.364 2.302 1.008 598 55.726 673 118.738
Mucuri 70.886 6.561 4.623 1.746 1.746 51 630 42.216 291 128.750

Total do Pólo 346.552 20.537 13.876 7.614 4.196 1.581 4.290 183.818 3.618 586.082
Total do Estado da Bahia 9.855.828 2.052.603 635.335 365.420 327.384 15.736 2.986.224 30.947.810 3.849.986 51.036.326
% em relação ao Estado 3,52% 1,00% 2,18% 2,08% 1,28% 10,05% 0,14% 0,59% 0,09% 1,15%

Municípios
Rebanhos (cabeças)

% do total de cabeças no Pólo em relação ao Estado da Bahia:  1,15  

Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal – IBGE, 2001 

No tocante à pecuária, a produção na Costa não é significante, representou apenas 1,15% das 
criações estaduais (586,082 cabeças). 

A criação de bubalinos é a mais significativa, representando 10,05% da criação do Estado da 
Bahia (1.581 cabeças). Somente Nova Viçosa não apresenta rebanhos de bubalinos. Alcobaça 
se destaca por apresentar os maiores efetivos deste rebanho. 

O município que conta com o maior efetivo total de rebanhos é Caravelas, com 146.215 
cabeças. 

Perfil da Pesca 

Conforme dados do Cadastro Central de Empresas, do ano 2000, do IBGE, existem no Estado 
da Bahia 110 unidades locais de pesca, ocupando 1.506 pessoas como mão-de-obra. Esta 
atividade na Costa das Baleias tem pouca importância para o Estado, abrigou naquele ano 
apenas 5% dos estabelecimentos estaduais e apenas 0,53% do pessoal ocupado. 

Alcobaça conta com três unidades, ocupando oito empregados. Todas as unidades existentes 
na Costa das Baleias são de pequeno porte, ou seja, cada unidade ocupa de uma a quatro 
pessoas como mão-de-obra. 

No ano de 2000 os municípios de Prado e Nova Viçosa não contaram com unidades de pesca. 
Já Caravelas e Mucuri contam cada um com uma unidade de pesca, sendo que não existem 
dados para o número de pessoas empregadas. 

A pesca na Costa das Baleias não conta com investimentos ou programas do Bahia Pesca 
(empresa da Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do Governo da Bahia), 
responsável por ações de fomento da pesca e aqüicultura no Estado. 
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Tabela 3.2.1.10 - Pesca 

Prado - -
Alcobaça 3 8
Caravelas 1 -
Nova Viçosa - -
Mucuri 1 -

Total da Costa 5 8
Bahia 100 1.506
% em relação ao Estado 5,00% 0,53%

Nº de 
estabelecimentos

Pessoal 
ocupado

Municípios

 

Fonte: Cadastro Central de Empresas, IBGE, 2000 

Perfil do Setor Industrial 

Conforme informações do Guia Industrial da Bahia de 2002 (FIEB/SEBRAE), a atividade 
industrial na Costa das Baleias é pouco significativa, abrigando poucos estabelecimentos. 
Conta com apenas 13 estabelecimentos, ocupando 368 pessoas. Sendo 12 da indústria de 
transformação, com 313 pessoas ocupadas e 1 da indústria extrativa, com 55 pessoas 
ocupadas. 

Cabe desde já uma consideração sobre a abrangência dessa fonte de dados, uma vez que não 
capta a presença da atividade industrial de celulose em Mucuri, derivada da presença da 
empresa Bahia Sul. 

Os setores de atividade industrial presente na Costa das Baleias são: alimentos e bebidas; 
produtos químicos, de borracha e plástico; celulose/papel/derivados, gráficas/impressos; 
minerais não metálicos; veículos e outros equipamentos de transportes; produtos de 
madeiras, móveis e diversos; metalurgia e produção de metal; e indústria extrativa de 
minerais metálicos. 

De acordo ainda com os dados do FIEB/SEBRAE, o setor industrial que ocupa mais mão-de-
obra é o setor “produtos de madeira, móveis e diversos”, com 165 empregados. 

A Costa das Baleias não abriga nenhum dos Pólos de investimentos industriais do Estado 
(calçadista, automotivo, moveleiro, náutico, cerâmico, dentre outros). No entanto, a empresa 
Bahia Sul isoladamente, operando no setor de papel e celulose, desempenha um papel 
importante para a economia da Costa das Baleias e região, quer no sentido da geração de 
empregos diretos e indiretos (ela demanda muitos serviços), quer no sentido de constituir 
toda uma cadeia de fornecedores de sua matéria prima básica (eucalipto). Assim a empresa 
compra o eucalipto de fazendeiros da região ou arrenda suas terras para o seu cultivo. Parte 
de sua produção inclusive é exportada (segue pelo Porto de Vitória), gerando divisas e a 
atuação da empresa resulta um impacto relevante sobre as receitas públicas de Mucuri. 
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Tabela 3.2.1.11 - Setor Industrial 

Nº. Estab. P O* Nº. Estab. P O* Nº. Estab. P O* Nº. Estab. P O* Nº. Estab. P O* Nº. Estab. P O* Nº. Estab. P O* Nº. Estab. P O* Nº. Estab. P O*

Prado 2 6 2 4 1 30 1 11 1 10 1 55

Alcobaça 1 4

Caravelas
Nova Viçosa 1 81 1 155 1 4

Mucuri 1 1.043 1 100

Total da Costa 2 6 1 81 3 1.047 2 34 1 11 2 165 1 4 1 55 1 100

Bahia 595 307 217 249 55 317 245 61 522

% em relação a BA 0,34% 0,33% 1,38% 0,80% 1,82% 0,63% 0,41% 1,64% 0,19%

(*) Pessoas Ocupadas

Construção

Alimentos e 
bebidas

Municípios

Prod. 
químicos, de 
borracha e 
plásticos

Minerais não 
metálicos

Transformação

Celulose/papel/ 
derivados, 

gráficas/impressos

Extrativa

Minerais não 
metálicos

Metalurgia e 
prod. de metal

Veículos e 
outros equips. 
de transporte

Prod. de 
madeira, móveis 

e diversos

 

Fonte: Guia Industrial da Bahia, FIEB/SEBRAE, 2002 

Perfil dos serviços 

O principal setor é o “Comércio”, que conta com 893 estabelecimentos e ocupa 1.392 pessoas, 
o mais importante em termos de pessoal ocupado após a “Administração Pública”. Em 
seguida, vem o setor de “Alojamento e Alimentação”, com 238 estabelecimentos e ocupando 
969 pessoas. Fica evidenciada a importância da atividade turística na Costa das Baleias, na 
medida em que o percentual de participação do pessoal ocupado total em serviços foi de 
0,54%, e no setor de alojamento e alimentação, esse percentual foi de 1,62%. 

Cabe destacar que no setor de serviços, os segmentos “Comércio” e “Alojamentos e 
Alimentação”, são aqueles diretamente ligados à atividade turística. 

O município com maior número de estabelecimentos de serviços é Mucuri, com 399 
estabelecimentos dos 1.462 existentes na Costa das Baleias, com destaque para o comércio e 
reparo de veículos, objetos pessoais e domésticos. Mas é Prado que ocupa a maior mão de 
obra no setor de serviços, são 1.401 pessoas ocupadas das 5.121 pessoas ocupadas na zona 
turística, com destaque para o setor de “Alojamento e Alimentação”. 
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Tabela 3.2.1.12 - Serviços 

Nº. Estab. PO* Nº. Estab. PO* Nº. Estab. PO* Nº. Estab. PO* Nº. Estab. PO* Nº. Estab. PO* Nº. Estab. PO* Nº. Estab. PO* Nº. Estab. PO* Nº. Estab. PO*

Prado 1 - 200 331 85 315 6 11 8 56 1 546 4 16 1 6 1 5 33 115
Alcobaça 1 3 129 194 41 101 7 35 18 51 2 287 3 10 1 39 1 5 14 35
Caravelas 1 - 96 96 17 35 22 61 5 3 1 337 - - 1 39 1 4 9 16
Nova Viçosa 2 7 240 455 44 90 23 109 11 11 2 187 5 11 1 40 - - 25 80
Mucuri 1 - 228 316 51 155 26 72 22 176 1 348 10 97 15 144 1 2 44 69

Total da Costa 6 10 893 1392 238 696 84 288 64 297 7 1705 22 134 19 268 4 16 125 315
Bahia 58 9.046 81.974 264.349 8.788 42.890 3.468 48.461 15.618 115.996 641 237.434 3.624 123.781 4353 44.203 2.991 13.188 12.469 43.111
% Costa/BA 10,34% 0,11% 1,09% 0,53% 2,71% 1,62% 2,42% 0,59% 0,41% 0,26% 1,09% 0,72% 0,61% 0,11% 0,44% 0,61% 0,13% 0,12% 1,00% 0,73%

(*) Pessoas Ocupadas

Adm pública, 
defesa, seg. social

Educação
Saúde, serv. 

Sociais
Outros serviços

Intermediação 
financeira

Municípios

Gás, água, 
eletricidade

Comércio, 
reparação de 
veículos / obj. 

pessoais / 
domésticos

Alojamento e 
alimentação

Transp., 
armazenagem, 
comunicação

Atividades. 
Imobiliárias

 

Fonte: Cadastro Central de Empresas, IBGE, 1998 
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Principais Atividades 
A Bahia Sul possui um papel fundamental para a economia de toda a região. Comercializa 
sua produção igualmente no mercado interno, na América do Norte e na Europa, sendo um 
importante contribuinte para a carteira de exportações da Bahia e do país. Ela está situada às 
margens da BR-101 e suas exportações são realizadas pelo Porto de Vitória. Além de um 
grande gerador de empregos e de demanda por serviços indiretos, a empresa compra o 
eucalipto de fazendeiros da região ou arrenda suas terras para o cultivo. 

Apesar das inúmeras críticas ao plantio de eucalipto (sua extensão, as características de 
monocultura e os danos ao solo), em 2000, a empresa recebeu um certificado do Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) por causa de seus programas de 
desenvolvimento sustentável. 

Além da empresa Bahia Sul Celulose, responsável pelas maiores receitas tributárias da região, 
a Costa das Baleias desenvolve atividades relacionadas ao turismo. Dotada de recursos 
naturais exuberantes, apresenta vários ícones naturais e históricos do Brasil. Do seu acervo 
natural fazem parte algumas das últimas áreas de Mata Atlântica da Bahia, o arquipélago de 
Abrolhos e o Parque Nacional do Monte Pascoal. A Costa das Baleias possui também uma 
raiz histórica de grande importância: a costa norte de Prado foi um dos primeiros lugares em 
que a fragata de Pedro Álvares Cabral aproximou-se do solo brasileiro, indo desembarcar, por 
conta dos recifes que impediam a aproximação, mais ao norte. 

Outra atividade econômica de grande importância para a região é a agropecuária. Apesar da 
invasão de eucaliptos ao redor da fábrica de papel e celulose, ainda existem inúmeros 
empreendimentos agrícolas e de pecuária espalhados pelo interior dos municípios. 
Conforme a tabela abaixo, o número de empreendimentos rurais na região da Costa das 
Baleias é predominantemente familiar (73,5%). Esses empreendimentos, entretanto, 
representam apenas 11,5% da área total e em torno de 10% do valor da produção. 

Tabela 3.2.1.13 - Propriedade e Uso da Terra 

Número % Hectares % R$ mil %
Familiar 1.842 73,5% 40.811 11,5% 6.390 10,2%

   maiores rendas 348 13,9% 15.058 4,3% 3.892 6,2%
   renda média 545 21,7% 12.629 3,6% 1.636 2,6%
   renda baixa 283 11,3% 4.636 1,3% 372 0,6%

   quase sem renda 666 26,6% 8.480 2,4% 490 0,8%
Patronal 662 26,4% 313.357 88,5% 56.058 89,8%
Instituições Religiosas 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Entidades Públicas 2 0,1% 26 0,0% 2 0,0%
Total 2.506 100,0% 100,0% 100,0%

Categorias
Estabelecimentos Área Total Valor Bruto da Produção

 

Fonte: Censo Agropecuário 1995/96, IBGE. 
Elaboração: Convênio INCRA/FAO 

No Gráfico 3.2.1.5 percebe-se que havia em 1996 uma grande concentração de terra, 
caracterizada por latifúndios com produções muito maiores que as apresentadas pelos 
empreendimentos familiares. Através do Gráfico 3.2.1.6, percebe-se que o valor médio das 
áreas familiares acusava uma produção de subsistência, com resultados anuais em torno de 
R$ 3.500,00 por empreendimento. 
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Gráfico 3.2.1.5 - Tamanho do Estabelecimento Rural por Proprietário (Ano 1996) 
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Fonte: INCRA 

Gráfico 3.2.1.6 – Produção Anual por Área por Proprietário (Ano 1996) 
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Fonte: INCRA 

A próxima tabela indica os principais produtos agrícolas de cada município e sua respectiva 
produção para o ano de 2000, com dados obtidos junto ao IBGE. 
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Tabela 3.2.1.14 - Principais Atividades Agrícolas– Zona Turística Costa das Baleias 

Município Principais atividades agroextrativistas (2000)
Café ( em côco) - R$ 16.074 mil / ano
Mamão - R$ 15.552 mil / ano
Cocô da baía - R$ 2.893 mil / ano
Cacau (em amêndoa) - R$ 1.176 mil / ano
Pimenta-do-reino - R$ 297 mil / ano
Maracujá - R$ 714 mil / ano
Mamão - R$ 14.040 mil / ano
Cocô da baía - R$ 2.647 mil / ano
Café ( em côco) - R$ 1.215 mil / ano
Maracujá - R$ 630 mil / ano
Cana de açucar - R$ 22.397 mil / ano
Mamão - R$ 9.936 mil / ano
Cocô da baía - R$ 2.761 mil / ano
Maracujá - R$ 1.714 mil / ano
Café ( em côco) - R$ 555 mil / ano
Cana de açucar - R$ 10.045 mil / ano
Mamão - R$ 9.245 mil / ano
Mandioca - R$ 1.073 mil / ano
Cana de açucar - R$ 26.919 mil / ano
Mamão - R$ 3.979 mil / ano
Mandioca - R$ 1.148 mil / ano
Cacau - R$ 949 mil / ano
Maracujá - R$ 529 mil / ano

Prado

Nova Viçosa

Mucuri

Alcobaça

Caravelas

 

Fonte: IBGE / PAM /Silvicultura / PPM 

A próxima tabela identifica as principais atividades econômicas para cada município. Vale 
ressaltar o importante papel que a pesca possui em alguns distritos específicos, 
principalmente na zona costeira. Essa atividade, entretanto, consiste em subsistência de 
comunidades tradicionais que vêm sendo afastadas de suas moradias em razão da 
valorização de suas terras para a atividade turística. 
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Tabela 3.2.1.15 - Principais Atividades – Zona Turística Costa das Baleias (2000) 

Município Principais atividades
Prado Agricultura ( 7o produtor baiano de café ), pecuária (bovina,

equina, asinina e muar), bens minerais (argila e monazita),
pesca e turismo.

Alcobaça Agropecuária e pesca.
Caravelas Agricultura (coco da baía, mamão, melancia, feijão, melão,

abóbora e milho), pecuária, pesca e turismo náutico.

Nova Viçosa Pesca, turismo, agricultura (principalmente mamão) e
comércio.

Mucuri Agricultura (mandioca, cacau, melão, melancia, mamão, cana-
de-açúcar, e coco), pecuária (bovina, suína e equina), papel e
celulose, pesca (pitu, camarão e lagosta) e extração de
madeira (peroba, cedro e vinhático).  

Fonte: Dados obtidos junto aos municípios 

Durante a pesquisa de campo realizada em fevereiro de 2002, percebeu-se uma pressão por 
parte do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) pela produtividade 
das grandes áreas rurais. As dificuldades referentes à logística (escoamento de produção, 
eletrificação rural e recebimento de suprimentos), crédito e técnicas aliam-se à expansão do 
plantio de eucalipto e da criação de gado, gerando uma intensa troca de culturas e 
conseqüente descaracterização, queimadas e derrubadas. 

Impacto do Turismo na Economia Local 
Os poucos empreendimentos industriais existentes são importantes para a economia de toda 
a região, na medida em que inserem uma diversidade produtiva necessária a uma melhor 
trajetória econômica e social de seus municípios. A atividade agropecuária, base econômica 
secular da região, deve prosseguir, na medida do possível incorporando inovações em seus 
métodos produtivos e em seus produtos, elevando assim seu potencial de geração de renda. 
Essa afirmação leva em conta o fato dos municípios da zona já desenvolverem atividades 
capazes de gerar maior valor agregado, como aquelas da fruticultura, por exemplo, que 
possuem inclusive potencial exportador.  

A essa base econômica primária e industrial com certa concentração no setor de papel e 
celulose, os municípios da Costa das Baleias, dado o seu formidável conjunto de atrativos, 
passaram a partir da década de 80 a ter o turismo como uma atividade econômica de 
importância crescente. 

Atualmente, o turismo já desempenha importante papel econômico e social nos municípios 
da Costa das Baleias. Com base nos cálculos apresentados posteriormente no capítulo 3.14 – 
Demanda Atual e Potencial chegou-se a uma estimativa de empregos relacionados com a 
atividade turística da ordem de 25 a 27 mil. Considerando que a população economicamente 
ativa (PIA)  28 da Costa das Baleias é de aproximadamente 96 mil pessoas, tem-se um 

                                                 
28 PIA – população com dez anos de idade ou mais, economicamente ativa ou não. Esse indicador foi utilizado em substituição 
da População Economicamente Ativa (PEA) e da população empregada, cujas estimativas são elaboradas apenas para grandes 
centros metropolitanos. 
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empregado em turismo para cada quatro habitantes em idade economicamente ativa. Com 
base nessas estimativas pode-se perceber a importância do turismo para toda a região.29 

Trata-se de uma atividade com grande potencial de expansão, desde que se estabeleçam as 
condições institucionais e políticas para crescer em moldes sustentáveis na dimensão 
ambiental, uma vez que seus atrativos turísticos básicos são naturais e, portanto, a sua não 
conservação implicará num fluxo futuro decadente de turistas.  

É certo que o aprimoramento das condições sócio-ambientais da Costa das Baleias é 
fundamental para a expansão sustentável do turismo como base econômica, que terá assim 
capacidade crescente de geração de renda e emprego, e de desempenhar papel de destaque 
na arrecadação de impostos. 

No atual estágio de desenvolvimento da atividade turística, percebe-se que ainda há muito 
espaço para sua profissionalização e aprimoramento, tanto por parte do setor privado 
participante, quanto por parte do setor público, esse provendo uma base legal e institucional 
adequada, além dos serviços sob sua competência. 

Ressaltando-se que a sustentabilidade mencionada não é apenas ambiental, mas também de 
ordem cultural, considerando que há inúmeras comunidades tradicionais nas áreas de 
interesse turístico (comunidades indígenas, praieiras e ribeirinhas), que devem ser 
consultadas, respeitadas e integradas ao processo. 

Contribuição do Turismo com Demais Setores 

O turismo poderá se desenvolver aproveitando as características singulares da região, 
beneficiando as atividades já instaladas ao expandir o mercado consumidor dos produtos da 
região e melhorar as condições de acesso aos municípios e a preservação de seus atrativos 
naturais e culturais. 

O mercado consumidor mais amplo que surgirá poderá ser atendido pelos setores agrícolas, 
de pesca e de artesanato. Os serviços e o comércio também serão beneficiados, surgindo 
oportunidades para os moradores locais em função das novas demandas e pelo aumento 
daquelas já existentes. 

As demais atividades também serão beneficiadas pelas melhorias das condições de 
saneamento necessárias e urgentes, de acessibilidade à região, tornando mais fáceis a 
logística das operações, como abastecimento e escoamento de produção. Essa melhoria no 
acesso resulta de investimentos que podem ser viabilizados para uso compartilhado entre o 
turismo e os demais setores, sem conflitos consideráveis na maior parte dos casos. Como 
citado anteriormente, também pode oferecer uso sustentável para as inúmeras áreas 
ambientalmente importantes da região, colaborando para a sua conservação. 

                                                 
29 As metodologias utilizadas para a realização das estimativas de emprego estão explicadas detalhadamente nos capítulos 3.10.2 
– Capacitação Profissional para o Turismo e 3.14 – Demanda Atual e Potencial. 
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3.2.2. Análise Social 

Introdução 
Este capítulo tem como objetivo a análise das condições sociais atuais dos municípios da 
Costa das Baleias, oferecendo uma caracterização do cenário social, facilitando assim o 
monitoramento dos impactos das ações que se pretende implantar. Mesmo que os 
indicadores aqui apresentados possam sofrer influências de outros fatores alheios à atividade 
turística, a análise das condições de educação, saúde, qualidade de vida e crescimento 
populacional são de suma importância para a compreensão da realidade dos municípios. 

O capítulo analisa quatro áreas principais. A primeira apresenta informações sobre as 
características demográficas da população, como grau de urbanização, gênero, distribuição 
por faixa etária, tendências sobre expectativa de vida, dentre outros. 

O segundo item analisa as condições de vida da população através de indicadores de 
emprego e renda, de desenvolvimento social (IDH e IDS) e de cobertura de serviços básicos. 

O terceiro item retrata a situação da educação na Costa das Baleias analisando taxas de 
alfabetização, anos de estudo do responsável do domicílio, dentre outras variáveis. Em 
seguida é apresentada uma avaliação da área de saúde, indicando a estrutura disponível e 
informações condições de atendimento. 

Por fim é elaborada uma conclusão sobre o conjunto de informações relativas à questão social 
na Costa das Baleias. 

População 
Neste item são apresentadas as informações demográficas mais relevantes ao processo de 
planejamento. Os dados demonstram as principais características da população, assim como 
a sua evolução recente. 

As informações sobre a população são importantes para o planejamento de programas de 
desenvolvimento. Quando as questões populacionais são compreendidas, se torna possível 
que organismos internacionais e governos nacionais respondam com planos apropriados e 
estimulem a vontade política para diversas ações (FUNUAP, 2001)30. 

Na seqüência, são apresentados dados de população distribuída por área, por densidade 
demográfica, por gênero e por faixa etária em cada município. O número total de habitantes 
da Costa das Baleias representou cerca de 1%, nas três décadas analisadas (1980, 1991 e 2000), 
em relação ao total da população do Estado da Bahia. Na década de 1980, a população total 
da zona turística contribuía com percentual ligeiramente superior às seguintes, ou seja, cerca 
de 1,5%. Provavelmente, esse ligeiro percentual esteja associado a movimentos migratórios 
do pólo em direção a cidades maiores. Ainda em termos de número de população total, no 
ano de 2000, Nova Viçosa era o maior município, com cerca de 25% da população total da 
Costa das Baleias, seguido por Muruci e Prado com 22% e 21%, respectivamente. 

                                                 
30 Fundo de População das Nações Unidas – FNUAP, Cuestiones de Población. Juego de Documentos Informativos, 2001. 
Disponível na Internet via WW.URL:http://www.unfpa.org/modules/briefkit/espanol/index.htm 
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Especialmente Nova Viçosa e Muruci, no contexto da zona em estudo, estão territorialmente 
mais próximos entre si, interligados e distantes cerca de 36 quilômetros da BR 101 (partindo 
de Mucuri). O terceiro município mais populoso é Prado, que fica ao norte da Costa das 
Baleias e tem melhores acessos à Alcobaça e Caravelas, cujas populações totais são as 
menores, ou seja, 16% do total. 

A densidade demográfica da Costa das Baleias, registrada nos anos estudados (1980, 1991 e 
2000), ficou sempre abaixo da densidade do Estado da Bahia, sendo que em 2000, assim como 
em termos de população total, os municípios com maior concentração de habitantes por 
quilômetro quadrado foram: Nova Viçosa (24 hab/km²), Mucuri (16 hab/km²) e Prado (16 
hab/km²). 

Em termos de distribuição espacial da população, pode-se notar que na década de 1980, 
grande parte da população estava concentrada na área rural, conforme pode ser observado 
pelas taxas de urbanização na Tabela a seguir. Já no ano de 2000, todos os municípios da 
Costa tinham sua população concentrada na área urbana, com exceção de Alcobaça que 
ainda concentrava mais da metade de sua população na área rural.  

A taxa de urbanização da Costa das Baleias comparado ao Estado da Bahia, não manteve a 
mesma linearidade: em 1980, a população total do Estado estava distribuída quase que 
igualmente entre a área urbana e a área rural ao passo que no pólo, cerca de 80% da 
população vivia na área rural. Em 2000, quase 59% da população do Estado estava 
concentrada nas áreas urbanas, ao passo que na Costa das Baleias, esse percentual foi de 67% 
- esse percentual se eleva especialmente nos municípios de Mucuri e Nova Viçosa. Isso 
mostra que o processo de urbanização da Costa das Baleias ocorreu com maior velocidade, 
pois passou de um ambiente eminentemente rural (80%) para um ambiente urbano (67%). 

Nota-se que a população rural da Costa das Baleias teve uma queda significante no período 
de 1980-2000, passando de 114.096 habitantes para 52.371. 

O crescimento da taxa de urbanização na zona turística, provavelmente está associado aos 
movimentos migratórios internos do Estado (migração campo-cidade) externos (Nordeste-
Sudeste) que se inicia já nas décadas de 1950/1960, período marcado pela expansão da rede 
rodoviária, aos longos períodos de seca, recursos insuficientes nas áreas de saneamento, 
educação e má distribuição e uso das terras31. 

Tabela 3.2.2.1 - Evolução da População por Área 

Urbana % Rural % Total Urbana % Rural % Total Urbana % Rural % Total
Prado 6.898 26  19.535 74  26.433 9.655 43  12.977 57  22.632 14.169 53  12.329 47  26.498 21
Alcobaça 4.532 11  35.680 89  40.212 5.464 35  9.946 65  15.410 7.446 36  13.454 64  20.900 16
Caravelas 7.105 17  34.065 83  41.170 8.932 45  10.831 55  19.763 10.332 51  9.771 49  20.103 16
Nova Viçosa 6.092 33  12.499 67  18.591 9.374 37  16.196 63  25.570 24.636 77  7.440 23  32.076 25
Mucuri 2.827 19  12.317 81  15.144 4.810 27  12.796 73  17.606 18.685 67  9.377 33  28.062 22
Total da Zona 27.454 19  114.096 81  141.550 38.235 38  62.746 62  100.981 75.268 59  52.371 41  127.639 -
Bahia 4.660.499 49  4.794.893 51  9.455.392 7.016.770 59  4.851.221 41  11.867.991 8.772.348 67  4.297.902 33  13.070.250 -
% em relação a BA 0,6% - 2,4% - 1,5% 0,5% - 1,3% - 0,9% 0,9% - 1,2% - 1,0% -

% em relação a 
Zona

1980 1991
Municípios

2000

 

Fonte: Censo Demográfico 2000 – IBGE 

 

                                                 
31 IBGE. Geografia do Brasil. Região Nordeste. Rio de Janeiro, SERGRAF/IBGE, 1977. 
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Tabela 3.2.2.2 - Evolução da Densidade Demográfica (habitantes/km²) por Município 

Município 1980 1991 2000
Prado 16 14 16
Alcobaça 27 10 14
Caravelas 17 8 8
Nova Viçosa 14 19 24
Mucuri 9 10 16
Costa das Baleias 16 12 15
Estado da Bahia 17 21 23  

Fonte: Censo Demográfico 2000 - IBGE 

Tabela 3.2.2.3 - Evolução da Taxa de Urbanização por Município 

Municípios 1980 1991 2000
Prado 26,10% 42,66% 53,47%
Alcobaça 11,27% 35,46% 35,63%
Caravelas 17,26% 45,20% 51,40%
Nova Viçosa 32,77% 36,66% 76,81%
Mucuri 18,67% 27,32% 66,58%
Costa das Baleias 19,40% 37,86% 58,97%
Estado da Bahia 49,29% 59,12% 67,12%  

Fonte: Censo Demográfico 2000, IBGE 

Deve ser considerado o crescimento anual da população total apresentado na tabela a seguir 
para o período de 1991-2000, pois Alcobaça e Caravelas tiveram seus territórios alterados e 
não foi possível obter dados referentes a população para cada um deles. 

Mucuri e Nova Viçosa foram os únicos que apresentaram crescimento populacional 
constante. Na verdade, a queda populacional apresentada por Alcobaça e Caravelas foi 
resultado do desmembramento dos municípios.  
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Tabela 3.2.2.4 - Crescimento Anual da População 

Município 1980-1991 1991-2000 1980-2000
Prado -1,4% 1,8% 0,0%
Alcobaça -8,4% 3,4% -3,2%
Caravelas -6,5% 0,2% -3,5%
Nova Viçosa 2,9% 2,6% 2,8%
Mucuri 1,4% 5,3% 3,1%
Costa das Baleias -3,0% 2,6% -0,5%
Estado da Bahia 2,1% 1,1% 1,6.%  

Fonte: Censo Demográfico 2000 - IBGE 

Nesse período, Caravelas permaneceu com a população estabilizada. Mucuri apresentou um 
expressivo crescimento populacional no período 1991-2000 que pode estar associado à 
construção/funcionamento (1989/1992) da empresa de celulose Bahia Sul. 

Tabela 3.2.2.5 – Evolução da População por Gênero 

Total Total Total
Prado 13.128 49,7% 13.305 50,3% 26.433 11.086 49,0% 11.546 51,0% 22.632 12.910 48,7% 13.588 51,3% 26.498
Alcobaça 19.886 49,5% 20.326 50,5% 40.212 7.451 48,4% 7.959 51,6% 15.410 10.223 48,9% 10.677 51,1% 20.900
Caravelas 20.458 49,7% 20.712 50,3% 41.170 9.721 49,2% 10.042 50,8% 19.763 9.875 49,1% 10.228 50,9% 20.103
Nova Viçosa 9.109 49,0% 9.482 51,0% 18.591 12.601 49,3% 12.969 50,7% 25.570 15.804 49,3% 16.272 50,7% 32.076
Mucuri 7.303 48,2% 7.841 51,8% 15.144 8.425 47,9% 9.181 52,1% 17.606 13.734 48,9% 14.328 51,1% 28.062
Costa das Baleias 69.884 49,4% 71.666 50,6% 141.550 49.284 48,8% 51.697 51,2% 100.981 62.546 49,0% 65.093 51,0% 127.639

1991 20001980
Masculino Feminimo MasculinoFeminimo Masculino Feminimo
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Fonte: Censo Demográfico 2000 - IBGE 

A Tabela 3.2.2.5 indica a distribuição da população por gênero, e permite observar que há 
uma leve predominância da população masculina. 

Em todos os municípios desta zona turística observa-se uma tendência diferente se 
comparado ao Estado da Bahia, cuja população feminina se sobressai a população masculina 
no período 1980-2000, apesar de pequenas diferenças percentuais. De modo geral, a evolução 
da população quanto aos gêneros manteve-se estável, como pode ser observado na referida 
tabela. 
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Tabela 3.2.2.6 - Distribuição Etária - Costa das Baleias 

5 a 9 anos 3.237 14,0% 2.553 13,8% 2.365 13,2% 4.072 14,4% 3.454 14,0%
10 a 14 anos 3.439 14,9% 2.655 14,4% 2.491 13,9% 3.896 13,8% 3.340 13,5%
15 a 19 anos 3.159 13,6% 2.385 12,9% 2.392 13,4% 3.663 13,0% 3.285 13,3%
20 a 24 anos 2.439 10,5% 1.875 10,2% 1.784 10,0% 3.118 11,0% 2.638 10,7%
25 a 29 anos 1.946 8,4% 1.572 8,5% 1.374 7,7% 2.391 8,5% 2.196 8,9%
30 a 34 anos 1.699 7,3% 1.413 7,7% 1.295 7,3% 2.115 7,5% 2.058 8,3%
35 a 39 anos 1.504 6,5% 1.162 6,3% 1.180 6,6% 1.924 6,8% 1.813 7,3%
40 a 44 anos 1.284 5,5% 1.038 5,6% 1.006 5,6% 1.625 5,8% 1.547 6,3%
45 a 49 anos 1.074 4,6% 907 4,9% 897 5,0% 1.264 4,5% 1.137 4,6%
50 a 54 anos 839 3,6% 703 3,8% 732 4,1% 992 3,5% 814 3,3%
55 a 59 anos 733 3,2% 587 3,2% 604 3,4% 876 3,1% 676 2,7%
60 a 64 anos 597 2,6% 499 2,7% 486 2,7% 696 2,5% 566 2,3%
65 a 69 anos 472 2,0% 407 2,2% 415 2,3% 578 2,0% 420 1,7%
70 a 74 anos 302 1,3% 314 1,7% 339 1,9% 444 1,6% 292 1,2%
75 a 79 anos 209 0,9% 183 1,0% 250 1,4% 270 1,0% 179 0,7%
80 anos ou mais 222 1,0% 190 1,0% 248 1,4% 300 1,1% 259 1,0%
Total 23.155 18.443 17.858 28.224

Caravelas

24.674

MucuriNova ViçosaAlcobaçaPrado

 

Fonte: Censo Demográfico 2000 - IBGE 

A distribuição da população por faixa etária, por sua vez, permite observar uma forte 
predominância da população jovem. As faixas etárias mais predominantes na Costa das 
Baleias são: de 5 a 9 anos e de 10 a 14 anos, cujos percentuais em relação a distribuição etária 
total representa cerca de 28,1%. A população com mais de 65 anos representa apenas 4,6% da 
distribuição etária total. Comparando-se a distribuição etária da Costa das Baleias e do 
Estado da Bahia, pode-se observar que a composição é similar.  

O Gráfico 3.2.2.1 ilustra a forte concentração da população entre as faixas mais jovens: 
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Gráfico 3.2.2.1 – Distribuição da População por Faixa Etária (Costa das Baleias) 
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Fonte: Censo Demográfico 2000 - IBGE 

Condições de Vida 
Complementando os dados demográficos apresentados anteriormente, neste item são 
analisadas informações sobre aspectos socioeconômicos essenciais, que permitem avaliar a 
qualidade de vida da população residente. 

Para tanto, são discutidos os indicadores relativos à questão do emprego e da renda, os 
indicadores de desenvolvimento sociais utilizados pelo Estado e por organismos 
internacionais, e os índices de cobertura de serviços básicos de saneamento. Sempre que 
possível, foi apresentada a evolução recente dos indicadores, permitindo avaliar os avanços 
obtidos. 

Emprego e Renda 

Emprego 

As pesquisas periódicas sobre evolução no nível de emprego realizadas no Brasil são 
limitadas a algumas regiões metropolitanas. Para a avaliação dos níveis de emprego em 
municípios localizados fora dessas regiões, a principal fonte é o Ministério do Trabalho e 
Emprego. Para tanto, a informação está disponível no instrumento conhecido como Relação 
Anual de Informações Sociais (RAIS). A tabela a seguir apresenta o número de empregos 
formais para 1999 e 2000 dos municípios da Costa das Baleias. 
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Tabela 3.2.2.7 - Empregos Formais e Pessoal Ocupado por Município em 2000 

Municípios 1999 2000
Prado 1.841 1.925
Alcobaça 1.393 1.145
Caravelas 1.153 1.235
Nova Viçosa 2.289 3.242
Mucuri 4.446 4.382
Costa das Baleias 11.122 11.929
Total no Estado da BA - 1.177.343
% em relação ao Estado - 1,01%  

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000; Ministério do Trabalho e Emprego - MTE - Relação Anual de Informações 
Sociais - RAIS, 2000. 

Observa-se que houve um pequeno incremento do número de empregos formais na costa. A 
título de análise, seria ideal relacionar o número de empregos com a população 
economicamente ativa – PEA. Entretanto, esse dado não está disponível e, sendo assim, 
relacionou-se o número de empregos formais com a população ativa conforme apresentado 
na tabela a seguir.  

Conforme pode ser observado, a taxa de emprego formal em relação à população em idade 
ativa é reduzida. Os municípios de Mucuri e Caravelas foram os que apresentaram as 
melhores taxas de emprego formal. Em contrapartida, Prado, apresentou a pior taxa, cerca de 
0,10. 

Tabela 3.2.2.8 - Taxa de emprego formal 

Municípios População Ativa Empregos Formais Taxa de emprego 
formal

Prado 19.918 1.925 9,66%
Alcobaça 6.225 1.145 18,39%
Caravelas 5.784 1.235 21,35%
Nova Viçosa 24.152 3.242 13,42%
Mucuri 21.220 4.382 20,65%
Costa das Baleias 77.299 11.929 15,43%
Total no Estado da BA 10.385.720 1.177.343 11,34%  

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000. 

Cabe ressaltar que as informações disponibilizadas pela RAIS são relativas ao emprego 
formal, aquele que é registrado em carteira profissional. Como o setor turístico na Costa das 
Baleias está sujeito a grande sazonalidade, o número de trabalhadores temporários é 
considerável32. Em função da rigidez das leis trabalhistas no Brasil, é razoável supor que os 

                                                 
32 Durante as pesquisas de campo foi identificado, junto a empregadores turísticos, que há uma grande quantidade de 
funcionários que são contratados apenas para o período de alta temporada. Nos meses de baixa, a equipe é diminuída para um 
número mínimo, necessário apenas para manutenção ou para atender a um fluxo reduzido de turistas.  
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números de empregados com carteira assinada atuando nessas regiões e nesse setor seja 
substancialmente menor que o total de empregados sem carteira assinada33. 

Na Costa das Baleias, o número de empregados com carteira assinada era de 11.929, maior 
que o apresentado em 1999. 

Renda 

A renda média mensal dos chefes de família dos domicílios particulares permanentes da 
Costa das Baleias, conforme pode ser observado na tabela a seguir, concentra-se na faixa 
entre zero a um salário mínimo, acompanhando o comportamento da renda no Estado da 
Bahia. A segunda classe de renda da zona turística em questão é a de um a cinco salários 
mínimos. 

O município de Prado, apesar de ter o pior percentual de emprego formal, apresenta uma 
renda do chefe de família predominante na faixa de um a cinco salários mínimos. Em 
Mucuri, a classe de renda predominante também está na faixa de um a cinco salários 
mínimos. Portanto, de modo geral, a renda dos chefes de família dos municípios da Costa das 
Baleias está concentrada entre zero e cinco salários mínimos. 

Tabela 3.2.2.9 - Pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes por classes de rendimento nominal 
mensal 

Municípios 0 a 1 SM Mais de 1 a 5 SM Mais de 5 a 10 SM Mais de 10 SM Sem rendimento

Prado 2.235 2.317 258 208 1.104

Alcobaça 2.037 1.699 230 106 790
Caravelas 2.253 1.678 220 123 623
Nova Viçosa 3.092 2.945 533 246 958
Mucuri 2.444 2.686 540 458 781

Costa das Baleias 12.061 11.325 1.781 1.141 4.256
Total no Estado da BA 1.366.223 1.025.525 198.893 139.731 440.031

% em relação ao Estado 0,88% 1,10% 0,90% 0,82% 0,97%  

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 

Desenvolvimento Social 

Índices de Desenvolvimento Humano - IDH 

O IDH foi criado para medir o nível de desenvolvimento humano dos países a partir de 
indicadores de educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (esperança de vida 
ao nascer) e renda (PIB per capita)34. Para o cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal - IDH-M, as dimensões são iguais, mas alguns indicadores são diferentes: 
educação (taxa de alfabetização e taxa bruta de freqüência), longevidade (esperança de vida 
ao nascer) e renda (renda média de cada residente no município). Nesse item serão 
apresentados valores do IDH-M para os anos de 1980, 1991 e 2000. 

                                                 
33 A análise de dados do Instituto de Hospitalidade, em extensa pesquisa sobre a mão de obra empregada no setor turístico da 
Região Metropolitana de Salvador, indicou um número total de trabalhadores seis vezes maior que os indicados nos registros da 
RAIS. 
34 UNDP. Novo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. [on line]. Disponível na Internet via WWW. 
http://www.undp.org.br/IDHM-BRAtlasWebpage/index.asp. Arquivo capturado em 28 de janeiro de 2003. 
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Índice de Desenvolvimento Social – IDS 

O Índice de Desenvolvimento Social (IDS) apresentado foi desenvolvido pela SEI como 
instrumento de acompanhamento de políticas públicas, auxiliando no processo de 
intervenção governamental e permitindo acesso à informação pela população. É composto 
por indicadores de saúde, educação, consumo de água, consumo de energia elétrica e renda 
familiar. Para esse índice foram usados dados de 1998 e 2000. 

Tabela 3.2.2.10 - Indicadores Sociais 

1980 1991 2000 Índice Classif. Índice Classif.

Prado 0,407 0,516 0,665 5.038,58 80 5.050,82 52

Alcobaça 0,481 0,506 0,637 5.024,48 98 5.030,74 131

Caravelas 0,423 0,488 0,668 5.039,23 77 5.039,96 54

Nova Viçosa 0,476 0,549 0,658 5.079,28 41 5.087,49 25

Mucuri 0,440 0,525 0,690 5.112,50 28 5.107,00 11

Média da Costa das Baleias 0,445 0,517 0,664 5.058,81 - 5063,202 -
Salvador 0,742 0,751 0,805 5.368,19 1 5.375,13 1
Bahia 0,533 0,601 0,693 - - - -
Nordeste 0,483 - - - -
Brasil 0,683 0,709 0,764 - - - -

IDS-2000

Município

IDS-1998IDH-M Médio

 

Fonte: Fonte: PNUD / IPEA / FJP – Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

O IDH-M da Costa das Baleias no ano de 1980 para todos os municípios foi baixo, inclusive 
inferior aos valores de Salvador (0,742) e ao do Estado da Bahia (0,533). No ano de 1991, todos 
os municípios passaram de baixo para médio, com exceção o município de Caravelas que 
continuou com baixo índice de desenvolvimento humano. No ano de 2000, todos os 
municípios continuaram com médio grau de desenvolvimento humano, inclusive Caravelas. 
Comparando-se o IDH-M 2000 da Costa das Baleias com o do Estado da Bahia, ambos foram 
classificados como médio índice de desenvolvimento humano. Salvador se comparado à 
Costa das Baleias tem um patamar superior, ou seja, tem alto índice de desenvolvimento 
humano. 

O IDS dos municípios da Costa das Baleias em 1998 se comparados aos do ano 2000 
demonstra que houve uma melhora das condições gerais de saúde, educação, oferta de 
serviços básicos e renda média dos chefes de família. Somente o município de Alcobaça não 
apresentou uma melhoria, pois em 1998 ocupava o nonagésimo oitavo lugar e em 2000 
passou a ocupar o centésimo trigésimo primeiro, ou seja, segundo os dados registrados de 
IDS, houve piora em suas condições. 

Especialmente para o município de Mucuri, no início da década de 1990 foi instalada a 
empresa Bahia Sul Celulose que implementa programa de ação social na área da saúde e 
educação e que podem ter influenciado a melhoria do IDS desse município. 

Cobertura dos Serviços Básicos 

O nível de oferta de serviços básicos de saneamento é um dos mais importantes indicadores 
de qualidade de vida. Os itens considerados foram o abastecimento de água, a coleta de 
esgoto e a coleta de resíduos sólidos. 
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Para identificação da cobertura desses serviços, a fonte de informações utilizada foi o Censo 
Demográfico. O índice utilizado refere-se ao número de domicílios particulares para os quais 
o serviço está disponível em relação ao número total de domicílios. Para os três itens são 
mostrados dados dos anos de 1991 e 2000, demonstrando a evolução da cobertura. 

Índices de Cobertura de Água 

O índice de cobertura do abastecimento de água apresentado identifica o percentual de 
domicílios particulares permanentes que são servidos pela rede geral instalada nos 
municípios, conforme apresentado na Tabela a seguir.  

Comparando-se o índice de cobertura do abastecimento de água entre os anos de 1991 e 
2000, pode-se observar que houve uma evolução no total de domicílios servidos na zona 
turística da Costa das Baleias. Entretanto, os índices da Costa das Baleias ficaram abaixo da 
média do Estado da Bahia. Vale destacar que todos os municípios possuem estação de 
tratamento de água. 

Tabela 3.2.2.11 - Evolução Índice de Cobertura de Abastecimento de Água 
(Domicílios) 

Município 1991 2000

Prado 19,8% 55,3%
Alcobaça 41,7% 46,3%
Caravelas 38,9% 55,7%
Nova Viçosa 36,5% 45,4%
Mucuri 34,9% 42,9%
Costa das Baleias 33,8% 48,6%
Estado da Bahia 52,2% 69,5%  

Fonte: Censo Demográfico 1991 e 2000 - IBGE 

Em 1991, a pior situação de abastecimento pela rede era de Prado, onde somente 19,8% do 
total de domicílios estava servido pela rede de abastecimento de água, índice que aumentou 
para 55,3% em 2000. Cabe destacar que além dos domicílios abastecidos pela rede, cerca de 
34% se abasteciam de poço ou nascente. 

Comparando-se os municípios da Costa das Baleias em 2000, três municípios têm seu 
abastecimento atendendo menos da metade dos domicílios existentes. São eles: Mucuri, 
Nova Viçosa e Alcobaça, com índices de 42,9%, 45,4% e 46,3%, respectivamente. Entretanto, 
conforme pode ser observado na tabela a seguir, existem ainda, outras formas de 
abastecimento que devem ser consideradas, como por exemplo, poços ou nascentes. 
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Tabela 3.2.2.12 - Forma de abastecimento de água 

Rede 
geral                                                                                                                      

%
Poço ou 
nascente                                                                                                                

%
Outras 
formas                                                                                                                   

%

Prado 6.122 3.384 55,3 2.060 33,6 678 11,1
Alcobaça 4.862 2.251 46,3 2.370 48,7 241 5,0
Caravelas 4.897 2.727 55,7 1.714 35,0 456 9,3
Nova Viçosa 7.774 3.527 45,4 3.819 49,1 428 5,5
Mucuri 6.909 2.967 42,9 3.463 50,1 479 6,9

Costa das Baleias 24.442 11.472 49,1 11.366 43,3 1.604 7,6

Forma de abastecimento de água                                                                                                              
Município

Total de 
Domicílios

 

Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - PNSB, 2000, IBGE 

A situação mais crítica está em Mucuri, mas a cobertura de todos os municípios é semelhante, 
estando próxima da metade dos domicílios. 

Índices de Cobertura de Esgotamento Sanitário 

O índice de cobertura do esgotamento sanitário identifica o percentual de domicílios 
particulares ligados a rede de esgotamento sanitário. Não há dados do IBGE sobre o 
tratamento do material coletado. Essa avaliação será apresentada no capítulo 3.3 – Infra-
Estrutura. 

Como pode-se perceber pela Tabela 3.2.2.13, os índices são razoavelmente menores que os 
índices de abastecimento de água. Apenas 15% dos domicílios da Costa das Baleias são 
atendidos por rede coletora de esgoto. A situação da cobertura da rede é melhor em 2000, se 
comparado ao ano de 1991. Comparando-se os índices da Costa das Baleias com o do Estado 
da Bahia, o primeiro é muito inferior.  

Em 1991 os municípios de Prado e Mucuri não contavam com rede de esgoto sendo que 
Alcobaça era o município mais bem servido, com cerca de 17% de seus domicílios conectados 
a rede existente. Para a zona turística a situação era crítica, no tocante ao saneamento: apenas 
2,6% dos domicílios existentes eram atendidos pelo serviço de esgotos sanitários. 

Apesar do aumento do índice de cobertura para a Costa das Baleias, que passou para 15,3% 
no ano de 2000, a região ainda é muito deficitária, no que concerne à cobertura de 
esgotamento sanitário. 

Em 2000, o município de Mucuri foi o que registrou o maior percentual de domicílios 
atendidos (cerca de 26%) pela rede geral de esgotos sanitários. Já o município de Prado 
continua sendo o que apresenta a situação mais crítica: apenas 3% de seus domicílios são 
atendidos. Particularmente para Prado, esse índice é alarmante haja vista a grande expansão 
de novos bairros na década de 1990, principalmente após a pavimentação da rodovia que liga 
a BR 101, inclusive aqueles que abrigam pousadas, como por exemplo, o bairro denominado 
Novo Prado. 

Vale destacar que em muitos domicílios da Costa das Baleias, apesar de não estarem 
conectados a rede de esgotamento sanitário, é adotado o sistema de fossas sépticas. 
Entretanto, outra questão de destaque é que a ausência de tratamento dos efluentes 
domésticos captados pela rede e que acabam contribuindo com a poluição dos recursos 
hídricos. 
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Tabela 3.2.2.13 - Índice de Cobertura de Esgoto 

Município 1991 2000
Prado 0,0% 3,0%
Alcobaça 17,0% 18,4%
Caravelas 0,3% 16,1%
Nova Viçosa 0,1% 12,9%
Mucuri 0,0% 26,0%
Costa das Baleias 2,6% 15,3%
Estado da Bahia 6,9% 34,5%  

Fonte: Censo Demográfico 1991 e 2000 - IBGE 

Índice de Cobertura de Coleta de Lixo 

Esse índice avalia o percentual de domicílios em que os resíduos sólidos são coletados 
regularmente. A Tabela 3.2.2.14 informa os índices em 1991 e 2000. O índice permite avaliar 
somente a quantidade de domicílios abrangida pela coleta de resíduos sólidos, sem 
considerar o tratamento e a destinação final. Essa avaliação será apresentada no capítulo 3.3 – 
Infra-Estrutura. 

Comparando-se os índices de cobertura da coleta de resíduos sólidos na Costa das Baleias 
nos anos de 1991 e 2000, houve crescimento significativo. Entretanto, esse índice ainda não é 
adequado e em 2000, ficou ligeiramente superior ao do Estado da Bahia (cerca de 0,5 ponto 
percentual). 

Houve uma grande evolução desde 1991. Entretanto, apenas 62% dos domicílios na Costa 
das Baleias têm seu lixo coletado por serviços da prefeitura ou de empresas terceirizadas. A 
situação mais crítica é a de Alcobaça, com menos da metade dos domicílios atendidos. A 
melhor situação, por sua vez, é a de Mucuri, que apresenta um índice de cobertura de mais 
de 76%. 

Em 1991, o município de Alcobaça era o que apresentava o menor índice de cobertura, 
enquanto que Mucuri contava com cerca de 45% de domicílios atendidos. Já em 2000, a 
cobertura de coleta de lixo foi ampliada, sendo que Mucuri alcançou cerca de 77% de 
domicílios atendidos. Já o município de Alcobaça continuou apresentando os menores 
índices de cobertura deste serviço: 49% de domicílios atendidos.  



PRODETUR NE -II PDITS – Costa das Baleias 3.2.2. Análise Social 100 

Tabela 3.2.2.14 - Evolução Índice de Cobertura da Coleta de Lixo (domicílios) 

Município 1991 2000
Prado 31,5% 55,3%
Alcobaça 28,6% 49,7%
Caravelas 29,0% 54,0%
Nova Viçosa 39,3% 67,5%
Mucuri 45,4% 76,7%
Costa das Baleias 35,0% 62,1%  

Fonte: Censo Demográfico 1991 e 2000 - IBGE 

Considerando que o percentual de coleta ainda é reduzido e que existe um aumento da 
população total nos períodos de férias que contribuem para aumento da geração de resíduos 
sólidos, no contexto dos indicadores de saneamento, o sistema de resíduos sólidos deveria 
ser incrementado, principalmente no tratamento e na destinação final dos resíduos.  

Educação 
Neste item é identificado o nível de evolução da educação nos municípios da Costa das 
Baleias e do Estado da Bahia, comparado com indicadores regionais e nacionais, a partir de 
dados do Censo Demográfico do IBGE, 2000. A taxa de alfabetização foi calculada sobre a 
população de dez anos de idade ou mais. 

A tabela a seguir apresenta a taxa de alfabetização da população dos municípios da Costa das 
Baleias. Percebe-se que as taxas de alfabetização dos municípios da Costa são homogêneas e 
discretamente inferiores a da média baiana. A taxa média de alfabetização da Costa das 
Baleias (75,7%) é inferior a do Brasil (87,2%) e discretamente superior a da região Nordeste 
(75,4%). 

Tabela 3.2.2.15 - Taxa de Alfabetização (2000) – Municípios da Costa das Baleias 

Município População Total
População 

Alfabetizada
Taxa de 

Alfabetização

Prado 26.498 19.918 75,2%
Alcobaça 20.900 15.890 76,0%
Caravelas 20.103 15.493 77,1%
Nova Viçosa 32.076 24.152 75,3%
Mucuri 28.062 21.220 75,6%
Costa das Baleias 127.639 96.673 75,7%

Estado da Bahia 10.385.720 8.138.193 78,4%  

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000 

A Tabela 3.2.2.16 demonstra uma evolução razoável no quesito anos de estudos do 
responsável pelo domicílio na Bahia, acompanhado por uma redução da faixa de chefes de 
domicílio sem instrução ou com menos de um ano. Observa-se que essa faixa da população 
na Costa das Baleias representa 1,10% em relação ao Estado da Bahia. 
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Além do aumento do número absoluto de pessoas nas faixas com mais anos de estudo, a 
participação em relação ao total de chefes também sofreu grandes progressos, o total de 
pessoas com mais de 8 anos de estudo subiu de 16,9% para 23,7% em nove anos, para a 
Bahia. 

Tabela 3.2.2.16 - Evolução - População por Faixas de Anos de Estudo - Bahia 

Absoluto Relativo (%) Absoluto Relativo (%)
Sem instrução e menos de 1 ano 1.125.675 44,8 951.483 30,0
1 a 3 anos 503.725 20,1 756.219 23,9
4 a 7 anos 458.090 18,2 704.423 22,2
8 a 10 anos 149.599 6,0 260.675 8,2
11 a 14 anos 211.887 8,4 395.988 12,5
15 anos ou mais 62.691 2,5 95.677 3,0
Não determinados 0 0,0 5.938 0,2
Total 2.511.667 100 3.170.403 100

Grupos de anos de estudo

Pessoas responsáveis pelos domicílios particulares 
permanentes - Bahia

1991 2000

 

Fonte: Censo Demográfico 1991 2000 - IBGE 

O aumento de anos de estudos do chefe de família da Bahia foi maior que o do Nordeste e 
também do Brasil. Enquanto a média estadual de anos de estudo aumentou 27,3%, essa 
mesma média cresceu 22,9% no Nordeste e 18,4% no Brasil. O maior avanço foi entre as 
mulheres, que já tinham uma média maior e apresentaram taxas de crescimento ainda 
superiores. 

É possível observar que a evolução de anos de estudos dos responsáveis pelos domicílios, ao 
longo de uma década, também causou impactos positivos nas taxas de alfabetização para a 
população com mais de cinco anos de idade. Na Costa das Baleias esse índice saltou de 
menos de 48% para quase 70% dos residentes dessa parcela da população, em nove anos. 
Nesse quesito, os índices dos municípios da Costa das Baleias, são semelhantes e 
homogêneos, apresentando valores em torno de 70%. 

A Tabela 3.2.2.17 indica o número de alunos matriculados na rede de ensino em cada 
município. 

A título de comparação, está indicada, ao lado de cada total de alunos matriculados, a 
população compreendida entre cinco e dezessete anos, faixa etária que idealmente deveria 
estar freqüentando esses níveis de ensino. Em geral, a população matriculada em 
estabelecimentos desses municípios é maior que a população da faixa etária comparativa (5-
17 anos). 

Nessa análise somente o município de Caravelas apresenta um número bem menor 
matriculado em estabelecimentos em relação a população da faixa etária comparativa (5-17 
anos). 
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Tabela 3.2.2.17 - Alunos em Estabelecimento de Ensino 

Municípios Infantil Fundamental Médio Total
Prado 11,2% 77,8% 11,0% 10.254 8.610
Alcobaça 3,7% 90,1% 6,2% 10.785 6.650
Caravelas 56,9% n/d 43,1% 1.396 6.306
Nova Viçosa 4,4% 85,5% 10,2% 12.212 10.210
Mucuri 16,1% 75,7% 8,2% 11.984 8.856
Costa das Baleias 10,3% 79,8% 9,9% 46.631 40.632

Bahia 9,6% 76,7% 13,7% 4.833.218 3.818.170

Alunos no Ensino População 5 
a 17 anos1

1  Censo Demográfico 2000  

Fonte: Anuário Estatístico da Educação (2001) 

Tabela 3.2.2.18 - Estabelecimento de Ensino por Município 

Municípios Nível de Ensino Pública Particular Pública Particular
Prado Infantil 7 2 5 1 15

Fundamental 15 2 44 1 62
Médio 3 - - - 3

Alcobaça Infantil 2 - 6 - 8
Fundamental 7 - 53 - 60
Médio 2 - - - 2

Caravelas Infantil 11 - 4 - 15
Fundamental 16 - 21 - 37
Médio 1 - - - 1

Nova Viçosa Infantil 7 - 3 - 10
Fundamental 16 4 17 - 37
Médio 2 - - - 2

Mucuri Infantil 12 8 2 - 22
Fundamental 17 7 22 - 46
Médio 2 2 - - 4
Infantil 39 10 20 1 70
Fundamental 71 13 157 1 242
Médio 10 2 0 0 12

Urbana Rural Total

Costa das 
Baleias

 

Fonte: Anuário Estatístico da Educação (2001) 

A Tabela 3.2.2.18 apresenta a quantidade de estabelecimentos de ensino onde são lecionados 
os diferentes níveis de ensino.  

A maior rede de ensino infantil é a de Mucuri, esse município apresenta um índice mediano 
de alunos matriculados para esse grau escolar (16,1%). Além disso, esse município também 
conta com uma rede de ensino médio mais ampla e seu grande diferencial é a rede particular, 
atendendo principalmente os funcionários da Bahia Sul. 

Prado é o município que tem o maior número de estabelecimentos de ensino, 80 no total, e 
Nova Viçosa é o município que tem o menor número de estabelecimentos de ensino: 49. 

Caravelas têm a maior porcentagem de alunos no ensino infantil, 56,9%, e no ensino médio, 
43,1%. Alcobaça tem a maior porcentagem de alunos no ensino fundamental, 90,1%, e conta 
com 80 estabelecimentos de ensino no total. 
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A área rural concentra quase que exclusivamente estabelecimentos públicos voltados na 
maior parte para o ensino fundamental. Suas unidades são menores e mais descentralizadas, 
atendendo às suas características geográficas. 

Dentre os 30 estabelecimentos particulares presentes na Costa das Baleias, 28 estão 
localizados na zona urbana, representados por diversos estabelecimentos de ensino infantil e 
médio. 

Na zona turística da Costa das Baleias não existem estabelecimentos de ensino superior 
público ou privado. Quanto ao ensino profissionalizante a região conta apenas com uma 
unidade da CETEB (Centro de Educação Tecnológica do Estado da Bahia) em Alcobaça. Não 
existem unidades da CEFET-BA (Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia) ou 
escolas agrotécnicas federais ou unidades do SENAC e do SENAI. 

Saúde 
Neste item são apresentados elementos sobre as condições de saúde nos municípios da Costa 
das Baleias. A estrutura hospitalar é discutida, com dados sobre o número de unidades de 
saúde e as condições de atendimento nas áreas de interesse turístico. Na seqüência é 
apresentada a evolução na expectativa de vida das populações desde 1980, comparando com 
as médias regionais e nacional. 

Condições de Atendimento 

O município de Alcobaça conta com um hospital filantrópico, situado na sede municipal. 
Possui também quinze postos de saúde, sendo que três estão localizados na sede e doze na 
zona rural. Dos quinze postos de saúde, oito fazem parte do PSF (Programa de Saúde da 
Família). Conforme informações coletadas com a Secretaria de Saúde Municipal, apesar da 
necessidade, atualmente não existe nenhum projeto de ampliação ou melhoria da rede 
hospitalar municipal. Segundo a Secretaria, um dos problemas diz respeito às instalações 
físicas dos postos de saúde. Os casos que necessitam de tratamentos mais específicos são 
encaminhados para Teixeira de Freitas ou Vitória, no Espírito Santo. 

Caravelas conta com um hospital filantrópico e oito centros de saúde que trabalham com o 
PSF. Dois desses estão localizados na sede e o restante nos distritos do interior. Segundo 
informações coletadas junto à Secretaria de Saúde municipal não existe nenhum projeto de 
melhoria ou ampliação da rede hospitalar. Os casos mais graves são enviados para Teixeira de 
Freitas ou Vitória, Espírito Santo. 

Conforme informações levantadas junto à Secretaria de Saúde de Nova Viçosa, o município 
possui projetos para a criação de novas unidades de saúde nas localidades onde ainda não 
existem. Atualmente Nova Viçosa conta com nove postos de saúde e um hospital. Os casos 
que necessitam de atendimento mais específico são geralmente encaminhados para Teixeira 
de Freitas. O município conta também com o serviço de um centro odontológico e estético. 

O serviço de saúde do município de Mucuri se enquadra no PAB (Programa de Atenção 
Básica). O município conta com dois hospitais, sendo um particular e um conveniado ao SUS. 
O hospital municipal está localizado no distrito de Itabatã, situado à 40km da sede de 
Mucuri, que é onde está a zona costeira e há maior fluxo turístico. Possui também oito 
unidades de saúde do PSF (Programa de Saúde da Família) e dois centros de saúde. Os casos 
mais graves costumam ser encaminhados para o município de Teixeira de Freitas. 

Prado conta com um hospital filantrópico e seis postos de saúde. Desses, dois se encontram 
em reforma para a ampliação do número de atendimentos. Todos os postos de saúde 
trabalham com o PSF (Programa de Saúde da Família). De acordo com a Secretaria de Saúde, 
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existe a necessidade de ampliação dos Postos de Saúde e melhoria das estruturas físicas da 
rede hospitalar. Os casos que necessitam de atenção específica são encaminhados para Porto 
Seguro e, apesar do município possuir acordo com Teixeira de Freitas, um número muito 
reduzido de casos é encaminhado para esse município. Segundo o secretário municipal, 
Prado possui um nível de atendimento hospitalar muito próximo ao de Teixeira de Freitas. 

Além das informações coletadas junto às Secretarias de Saúde das prefeituras, existem dados 
de pesquisa disponíveis do IBGE apresentados na seqüência (Censo Demográfico de 2000). 
Pelas descrições anteriores, obtidas em setembro de 2002, pode-se constatar um aumento do 
número de unidades de saúde na Costa das Baleias, passando de 39 (2000) para 54 (2002) 
unidades: 

Tabela 3.2.2.19 - Quantidade de Unidades de Saúde por Município (2000) 

Município Hospitais Leitos
Postos de 

Saúde
Centros de 

Saúde

Prado 1 42 3 1
Alcobaça 1 52 9 1
Caravelas 1 56 0 8
Nova Viçosa 1 46 3 1
Mucuri 1 70 7 1C

os
ta
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as
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al

ei
as

 

Fonte: IBGE 2000 

Além das unidades de saúde já citadas, existem ainda na região: uma unidade móvel 
terrestre em Alcobaça, uma unidade de serviços de diagnose e terapia em Mucuri e uma em 
Prado. Não existem unidades da Vigilância Sanitária na zona turística. 

Quanto ao número de leitos, segundo dados do Anuário Estatístico de 2002 da SEI, a Costa 
das Baleias possui 2,08 leitos hospitalares por 1.000 habitantes existentes e destes, 1,98 leitos 
por 1.000habitantes são contratados pelo SUS. A tabela a seguir, apresenta o número de leitos 
por 1000 habitantes em 2000 para a Costa das Baleias. 

O Estado da Bahia apresenta quantidade de leitos (2,18 leitos por mil habitantes) inferior a 
quantidade recomendada pelo Ministério da Saúde, que é de 2,5 leitos por 1.000 habitantes. 
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Tabela 3.2.2.20 - Leitos hospitalares por 1000 habitantes 2000. 

Municípios
Existente Contratado

População Leitos 
Existentes

Leitos 
Contratados

Prado 1,59 1,59 26.498 42 42
Alcobaça 2,49 2,49 20.900 52 52
Caravelas 2,79 2,14 20.103 56 43
Nova Viçosa 1,43 1,43 32.076 46 46
Mucuri 2,49 2,49 28.062 70 70
Costa das Baleias 2,08 1,98 127.639 266 253
Estado da Bahia 2,22 2,08 13.070.250 29.032 27.198

Leitos por 1000/hab.

 

Fonte: SEI, Anuário Estatístico, 2001, Saúde 

Dados de 2003 do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) do Ministério da 
Saúde indicam que Prado e Caravelas não têm leitos cadastrados. O município de Alcobaça 
apresenta o maior número de leitos cadastrados: são 88 no total, com 23 leitos cirúrgicos, 57 
leitos clínicos e 8 leitos complementares (UTI e Unidades de Isolamento). Nova Viçosa tem o 
menor número de leitos cadastrados: são 34 leitos cirúrgicos, 20 leitos clínicos e 1 leito 
complementar. No total, a quantidade de leitos cadastrados por esta zona turística 
corresponde a menos de 1% dos leitos cadastrados pelo estado da Bahia. 

Tabela 3.2.2.21 - Leitos existentes, cadastrados no CNES, por município (2003) 

Municípios Cirúrgicos Clínicos Complementares Total 
Prado  

Alcobaça 23 57 8 88 

Caravelas 

Nova Viçosa 34 20 1 55 

Mucuri 20 50 3 73 

Costa das Baleias 77 127 12 216 

Estado da Bahia  10.185  17.809 853 28.847 

% em relação ao Estado 0,76% 0,71% 1,41% 0,75% 

Obs. Não há leitos cadastrados no CNES para os municípios de Prado e Caravelas 

- 

- 

- - 

- - - 

- 

 

Fonte: Fonte: Datasus, CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - 21/01/2003 

Mortalidade Infantil 

Os dados de mortalidade contribuem para se conhecer e se avaliar a saúde da população, 
especialmente dados de mortalidade infantil, haja vista que as crianças são grupos mais 
suscetíveis, se comparados aos adultos. 

De modo geral, a mortalidade infantil vem declinando no Brasil em todas as regiões, mas o 
Nordeste ainda apresenta valor médio mais elevado, se comparada aos coeficientes 
nacionais. O estado da Bahia apresentou no período analisado, coeficientes de mortalidade 
infantil inferiores ao da região Nordeste, conforme pode ser observado na tabela a seguir.  
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Tabela 3.2.2.22- Coeficiente de Mortalidade Infantil por Ano segundo Regiões e Unidades da Federação Brasil, 1989 a 1998 

Regiões e Estados 1994 1995 1996 1997 1997 IDB 
2000

1998 1998 IDB 
2000Brasil 41,01 39,40 37,97 36,70 37,40 36,10 33,10

Região Nordeste 63,80 61,96 60,39 59,05 58,30 57,91 53,50
Bahia 54,08 52,82 51,81 51,00 51,00 50,36 46,30
Nota: Os dados, nas colunas do IDB-2000, foram calculados diretamente dos sistemas SIM e SINASC, para os estados que atingiram índice 
final (cobertura e regularidade do SIM) igual ou superior a 80% e cobertura do SINASC igual ou superior a 90%. Os demais dados das colunas 
do IDB-2000 foram estimados a partir de métodos demográficos indiretos.

 

Fonte: Estimativa da Mortalidade Infantil por Microrregiões e Municípios e Indicadores e Dados Básicos – 2000 

As taxas de mortalidade infantil são geralmente classificadas por faixas em altas (50 por mil 
ou mais), média (20-49) e baixas (menos de 20). Conforme pode ser observado na Costa das 
Baleias, em 1998, a taxa pode ser considerada alta. Em geral, quando a taxa de mortalidade 
infantil é alta, pode ser o reflexo de baixos níveis gerais de saúde e reduzido 
desenvolvimento econômico. Entretanto, como houve um incremento no sistema de saúde a 
partir do ano 2000, provavelmente o coeficiente de mortalidade infantil apresentado (1998) já 
não reflita a condição atual. 

Tabela 3.2.2.23 - Indicadores de Mortalidade para o ano de 1998 

Município
Mortalidade Infantil (óbitos por 

1000 nascidos vivos)

Prado 60,57
Alcobaça 60,57
Caravelas 60,57
Nova Viçosa 60,57
Mucuri 60,57
Costa das Baleias 60,57
Estado da Bahia 50,36  

Fonte: DATASUS, Estimativa da Mortalidade Infantil por Microregiões e Municípios, 1999. 

Em termos de alguns tipos de doenças de notificação obrigatória e DSTs (Doenças 
Sexualmente Transmissíveis), em 1999, no Pólo a hepatite representou 0,95% dos casos em 
relação ao total do Estado da Bahia, sendo o município de Nova Viçosa o que apresentou o 
maior número: 20 casos (51,28% dos casos). Em termos de DST, a gonorréia teve um 
percentual maior, representado 2,51% em relação ao total do Estado da Bahia, no mesmo ano, 
tendo maior incidência em Nova Viçosa. 
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Tabela 3.2.2.24 - Algumas doenças sexualmente transmissíveis e outras doenças de notificação obrigatória, por 
município, 1999 

Casos 
Confirmados

Municípios AIDS Sífilis Gonorréia
Herpes 
Genital

Dengue Leptospirose Esquistossomose Hepatite Meningite

Prado - 2 - - - - - 2 1
Alcobaça - - 2 - - - - 4 1
Caravelas - 5 8 - - - - 8 3
Nova Viçosa - 5 16 - 5 - - 20 2
Mucuri - 1 5 - - - 2 5 2
Costa das Baleias 13 31 - 5 - 2 39 9
Bahia 576 1.558 1.233 155 7.857 94 16.988 4.121 2.241
% em relação ao Estado 0,83% 2,51% - 0,06% - 0,01% 0,95% 0,40%

Casos confirmados ou não confirmados

 

Fonte: SEI, Estatísticas dos Municípios Baianos, 2002; SESAB/DICS. 

Apesar dos baixos índices da cobertura de serviços de saneamento básico (especialmente 
esgoto), foram notificados poucos casos de outras doenças de veiculação hídrica além da 
hepatite, como leptospirose e esquistossomose (apenas 2 casos notificados de 
esquistossomose em Mucuri). Mucuri é o município melhor servido pela rede geral de 
esgotos sanitários, no entanto apresentou os maiores índices de casos notificados de hepatite. 
Foram notificados apenas 5 casos de dengue, todas no município de Nova Viçosa. 

Não há registros de notificação de casos de AIDS para os municípios no ano de 1999. Quanto 
às DSTs, foram notificados 13 casos de sífilis, sendo os municípios de Caravelas e Nova Viçosa 
os que apresentaram maior número de casos notificados (5 casos notificados em cada 
município); e 31 casos de gonorréia. Destes, 16 casos foram notificados em Nova Viçosa, ou 
seja, cerca de 51,6% dos casos notificados em toda a Costa das Baleias. Não foram notificados 
casos de herpes genital. Os casos de doenças notificados na zona turística correspondem a 
cerca de 1% dos casos notificados no Estado. 

Indicadores de Saúde 

Assim como na educação, a área de saúde vêm apresentando consideráveis avanços ao 
longos dos últimos anos. Os indicadores de expectativa de vida ao nascer demonstram 
melhorias. São resultado de melhores condições de saneamento, alimentação e atendimento 
médico (preventivo e curativo). O atendimento oferecido vem apresentando resultados 
positivos, como se vê nos números da Tabela 3.2.2.25, que apresenta a evolução dos 
indicadores para o Estado da Bahia, para o Nordeste e para o Brasil. Entre 1991 e 2000, a 
expectativa de vida média do baiano cresceu três anos. Esse crescimento foi ainda maior que 
o apresentado pelo Nordeste e pelo país como um todo. Portanto, a Bahia vêm diminuindo a 
diferença em relação ao restante do país. Outro ponto importante é a grande diferença na 
expectativa de vida entre homens e mulheres, em torno de seis anos no caso da Bahia. 
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Tabela 3.2.2.25 - Evolução da Expectativa de Vida ao Nascer - BA/NE/Brasil 

Região Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres

Bahia 60 57,4 62,7 64,7 61,9 67,7 67,7 64,7 70,8
Nordeste 57,9 55,2 60,8 62,7 59,8 65,7 65,8 62,7 68,9
Brasil 62 59 65,4 66 62,6 69,8 68,6 64,8 72,5

1980 1991 2000

 

Fonte: Projeto IBGE / Fundo de População das Nações Unidas 

Gráfico 3.2.2.2 - Evolução da Expectativa de Vida ao Nascer - BA/NE/Brasil 
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Fonte: Projeto IBGE / Fundo de População das Nações Unidas 

Conclusão 
A zona turística da Costa das Baleias é composta por cinco municípios, sendo que todos 
apresentam condições socioeconômicas semelhantes até o momento. O tamanho de suas 
populações ainda é muito próximo. Mucuri e Nova Viçosa, situados ao sul da Costa, são os 
que apresentam as maiores populações, predominando os residentes na área urbana. Prado e 
Caravelas, diferentemente, apresentam equilíbrio entre a população urbana e rural e 
Alcobaça apresenta predomínio de população rural. No período de 1991-2000, o município 
com maior taxa de crescimento populacional foi Mucuri, seguido por Alcobaça e Nova 
Viçosa. A densidade demográfica nos municípios é baixa. Em toda a Costa, em termos de 
gênero, existe predomínio de homens. 

A distribuição da população se dá em duas grandes áreas: na zona costeira e nos distritos à 
margem da rodovia BR-101. Em geral, os municípios possuem baixos índices de cobertura de 
serviços básicos, condições satisfatórias de saúde e índices altos de analfabetismo. 

Os indicadores sociais mais recentes (1998/2000) indicam classificações satisfatórias no 
ranking estadual. 
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Os indicadores sociais de Mucuri são levemente melhores que dos demais municípios. Essa 
situação reflete a maior capacidade de investimento público em função dos impostos 
arrecadados pela existência de um grande empreendimento de papel e celulose. 

A faixa de renda predominante na Costa das Baleias é de 0 a 1 salários mínimos seguido pela 
faixa de 1 a 5 salários mínimos. Em termos de saneamento ambiental (água, esgoto e lixo), a 
pior cobertura dos serviços é da rede de esgoto. A taxa de alfabetização é boa. Em 
contrapartida a taxa de mortalidade infantil estimada em 1998 é ruim, ou seja, alta. 

Desde 1996 as despesas municipais de Mucuri cresceram substancialmente (ver capítulo 3.6 – 
Capacidade Institucional dos Municípios), adequando-se à sua receita. A grande diferença 
entre o orçamento de Mucuri e dos demais municípios da Costa deverá se refletir nas 
condições de vida de suas populações nos próximos anos. 
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3.3. Infra-estrutura 

Introdução 
O presente capítulo tem como objetivo avaliar a situação de saneamento básico, composto 
pelos sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e coleta e destinação 
de resíduos sólidos, e de transportes (estruturas – terminais, rodovias e hidrovias – e 
características da operação dos modais) da Costa das Baleias. Inicialmente será avaliada a 
disponibilidade de estruturas e serviços, bem como as condições de operação desses serviços 
nos diferentes municípios que compõem a zona turística. Também serão apresentadas 
análises dos componentes de infra-estrutura na Costa das Baleias face à demanda atual e 
futura, enfatizando a relação entre esses componentes e a atividade turística.  

Os dados que serviram como base para as análises foram disponibilizados pelos principais 
órgãos responsáveis por cada tipo de sistema, a exemplo da Empresa Baiana de Águas e 
Saneamento – EMBASA, Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – 
CONDER, Departamento de Infra-estrutura de Transportes da Bahia – DERBA e Centro de 
Recursos Ambientais – CRA. Também foram utilizados levantamentos realizados pelo IBGE, 
na pesquisa nacional publicada no ano de 2000, relativa ao último Censo. 

A sazonalidade da atividade turística, pronunciada em destinos vinculados ao turismo de 
lazer, torna mais complexo o dimensionamento correto dos componentes de infra-estrutura 
de uma localidade. O planejamento dos sistemas precisa prever os picos de demanda 
ocasionados pelo afluxo de uma população flutuante, composta por excursionistas e turistas. 
Assim, em localidades onde o turismo esteja consolidado ou onde haja potencial para 
desenvolvimento da atividade, os componentes de infra-estrutura devem ser dimensionados 
e adequados segundo um estudo do tamanho e distribuição temporal dos fluxos turísticos, 
além das próprias necessidades da comunidade local. A análise do impacto econômico 
proporcionado pela atividade turística deve considerar os investimentos adicionais em infra-
estrutura requeridos para a recepção da população flutuante. 

Em comparação a outras regiões do Estado da Bahia, a Costa das Baleias encontra-se com 
uma infra-estrutura relativamente menos consolidada, o que pode vir a comprometer os 
projetos de desenvolvimento turístico nos municípios que compõem a zona turística. A 
questão do saneamento é ilustrativa da deficiência de estruturas, já que somente o município 
de Mucuri apresenta sistema de esgoto instalado e a maior parte da população ainda utiliza 
fossas rudimentares ambientalmente inadequadas. Essas fossas contaminam o solo e o lençol 
freático, podendo também gerar graves problemas de saúde, considerando que grande parte 
da população ainda não tem acesso a sistemas de abastecimento de água tratada e utiliza-se 
de águas subterrâneas e cursos d’água contaminados por seus próprios efluentes domésticos. 

A consolidação quantitativa e qualitativa dos componentes de infra-estrutura analisados 
neste capítulo deverá ser continuamente perseguida para que a Costa das Baleias consolide-
se como um destino turístico. Surgem naturalmente alguns desafios a serem empreendidos, 
principalmente em razão das pressões crescentes da demanda nos componentes e da escassa 
disponibilidade de recursos para intervenções. Outro desafio específico do saneamento 
básico é a necessidade de desenvolvimento de modelos tecnicamente e ambientalmente 
adequados, integrados e que considerem as necessidades específicas de cada município. A 
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situação específica da Costa das Baleias torna a região muito vulnerável em caso de 
crescimento do fluxo turístico nos próximos anos. 

Com relação à estrutura de transporte, algumas intervenções se mostram importantes, 
acompanhadas de melhorias nos serviços já existentes, para uma maior integração entre os 
municípios e áreas que se encontram atualmente isoladas. O aprimoramento das condições 
de circulação dentro da zona turística criaria possibilidades de novos produtos e alternativas 
para os viajantes. Deve ser dada especial importância à interligação entre os modais 
rodoviário e marítimo, considerando a potencialidade da região para o uso do mar e rios em 
diversos tipos de roteiros e atividades turísticas. Além disso, novos equipamentos que 
viabilizem uma maior circulação entre as localidades situadas na Costa das Baleias são 
importantes para o desenvolvimento do turismo na região. Algumas regiões da costa 
encontram-se atualmente isoladas dos centros urbanos e a facilitação do acesso a praias 
inexploradas pode causar um fenômeno típico do desenvolvimento turístico em regiões 
costeiras, marcado pela especulação imobiliária e rápida deterioração ambiental e social. Por 
isso, as intervenções em transporte na Costa das Baleias que facilitem o acesso a regiões ainda 
isoladas devem ser acompanhadas de planos de ocupação e monitoramento dos impactos 
causados pelo fluxo turístico. 

Neste capítulo, são mostrados inicialmente os principais investimentos e o desempenho dos 
sistemas de abastecimento de água (SAA) e do sistema de esgotamento sanitário (SES) 
implementados e em operação pela EMBASA nos últimos anos. Como já ressaltado, somente 
Mucuri possui um  sistema de esgotamento sanitário (SES) atualmente em operação na Costa 
das Baleias, na localidade de Itabatã, próxima à BR-101 e pouco representativa do ponto de 
vista turístico. 

Em seguida são avaliados os serviços de abastecimento de água em diversos aspectos, sendo 
apresentadas as tarifas cobradas, o índice de atendimento a domicílios particulares em cada 
município e o total de ligações por tipo de estabelecimento. Também são analisados os 
serviços de coleta, apresentando os índices de cobertura da coleta em cada município, 
investimentos programados, o andamento dos projetos em implementação e as 
características de cada solução adotada para a destinação dos efluentes. É dada ênfase 
especial às soluções alternativas atualmente utilizadas e aos impactos que causam, 
considerando a inexistência atual do tratamento de esgoto nas localidades onde se verificam 
atualmente fluxos turísticos significativos. 

A parte seguinte trata dos sistemas de disposição final dos resíduos sólidos. São informados 
os índices de cobertura dos serviços de coleta, a destinação dos resíduos, as regiões e 
municípios não atendidos por aterros e projetos em andamento. Analisam-se também as 
possíveis soluções técnicas para o problema da destinação dos resíduos sólidos, atualmente 
inadequada em todos os municípios da Costa das Baleias. 

Com relação aos transportes, são avaliadas as estruturas rodoviárias, aeroportuárias e 
hidroviárias existentes, considerando as características da região e a necessidade de 
estruturas para uso turístico. 

Ao fim do capítulo, são expostas conclusivamente as principais deficiências detectadas e as 
necessidades de intervenção, considerando a estreita relação entre a presença de fluxos 
turísticos e a necessidade do provimento de componentes de infra-estrutura. 

Saneamento Básico 
A Funasa (Fundação Nacional de Saúde), em seu “Manual de Saneamento”, considera como 
saneamento ambiental “o conjunto de ações socioeconômicas que têm por objetivo alcançar 
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níveis de salubridade ambiental, por meio de abastecimento de água potável, coleta e 
disposição sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, promoção da disciplina sanitária 
de uso do solo, drenagem urbana, controle de doenças transmissíveis e demais serviços e 
obras especializadas, com a finalidade de proteger e melhorar as condições de vida urbana e 
rural”. 

A Funasa considera por salubridade ambiental “o estado de higidez em que vive a população 
urbana e rural, tanto no que se refere a sua capacidade de inibir, prevenir ou impedir a 
ocorrência de endemias ou epidemias veiculadas pelo meio ambiente, como no tocante ao 
seu potencial de promover o aperfeiçoamento de condições mesológicas favoráveis ao pleno 
gozo de saúde e bem estar”. 

Essas condições de salubridade são em grande parte mantidas pelas ações de saneamento 
listadas acima. Estudos de 1993 do Banco Mundial estimaram que cerca de 30% da ocorrência 
de doenças nos países em desenvolvimento tem origem em condições de ambiente 
doméstico inadequadas. Segundo a Organização Panamericana de Saúde (OPAS), a ausência 
de saneamento, especialmente de tratamento de esgoto, é uma grande causa de mortalidade 
nos países da América Latina. Doenças como gastroenterites e as doenças diarréicas figuram 
entre as dez principais causas de mortalidade, sendo responsáveis por cerca de 200.000 
mortes na região ao ano, sem incluir as causadas pela febre tifóide, hepatite e similares, 
comuns em lugares com condições de salubridade comprometida. 

Ainda segundo a OPAS, os principais problemas de abastecimento de água são instalações 
em mau estado, com deficiências nos projetos ou mau estado de conservação; deficiência nos 
sistemas de desinfecção de água destinada ao consumo humano e a contaminação crescente 
das águas superficiais e subterrâneas por causa das deficiências de infra-estrutura de sistema 
de esgotamento sanitário, ausência de sistema de depuração de águas residuárias; e 
inadequado tratamento dos resíduos sólidos, com possível repercussão no abastecimento de 
água, em áreas para banhos e recreativas, na irrigação e outros usos da água. Além disso, é 
comum que sejam desenvolvidos projetos de captação e tratamento de água isolados, sem 
uma estratégia unificada para a bacia hidrográfica. Como resultado, algumas localidades 
fazem a captação de água em locais à jusante de grandes aglomerações urbanas que lançam 
seus efluentes domésticos nos cursos d´água. 

Os problemas de saneamento causam impactos diretos nas comunidades locais, mas também 
afetam os projetos de desenvolvimento do turismo. Cursos hídricos contaminados por 
esgotos não tratados afetam o conjunto cênico de uma destinação e comprometem as 
condições de banho em praias procuradas pelos turistas. Esses problemas são menores postos 
em comparação aos riscos de saúde aos quais os turistas se expõem com a ingestão de água e 
alimentos contaminados e o contato com águas contaminadas. 

Investimentos Recentes e Situação Operacional 

A maior intervenção recente em saneamento básico no Estado da Bahia foi o Programa Bahia 
Azul, um conjunto de projetos destinados a intervenções no abastecimento de água, coleta e 
tratamento de esgoto e coleta e destinação de resíduos sólidos nos municípios da região da 
Baía de Todos os Santos, tendo como um dos agentes financiadores principais o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Uma parte substancial dos recursos foi destinada 
ao subprojeto de fortalecimento institucional dos órgãos estaduais envolvidos com a 
implantação ou operação de projetos de saneamento ambiental, como o CRA, a EMBASA e a 
Secretaria da Fazenda, dotando esses órgãos de estruturas adequadas e capacidade de 
gestão. Os resultados desse fortalecimento têm sido naturalmente estendidos aos demais 
sistemas operados pelos órgãos, agregando qualidade aos serviços também na Costa das 
Baleias. 
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Dos municípios que compõem a Costa das Baleias, Nova Viçosa foi o que mais recebeu 
investimentos no período analisado (1997-2002). Mucuri também recebeu investimentos 
significativos no período. Os demais municípios da Costa das Baleias não receberam nenhum 
investimento. 

Tabela 3.3.1 – Investimentos em Sistemas de Água e Esgotamento Sanitário na Costa das Baleias 1997-2002 (R$) 

Município 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total
Alcobaça -
Caravelas -
Mucuri 538.700,00 538.700,00
Nova Viçosa 211.000,00 400.000,00 611.000,00
Prado -
Total 538.700,00 211.000,00 - - - 400.000,00 1.149.700,00

Investimentos realizados

 

Fonte: EMBASA 2002 

A Tabela 3.3.2 mostra a situação operacional dos sistemas de SAA. Todos os municípios 
possuem pelo menos um sistema em operação satisfatória, nos quesitos quantidade, 
qualidade e segurança. Apenas um sistema foi identificado como insatisfatório em Mucuri, 
na localidade de Taquarinha. Ainda não foram instalados sistemas de esgotamento sanitário 
na Costa das Baleias. 

Tabela 3.3.2 – Situação Operacional dos SAA da Costa das Baleias 

Município Não satisfatório Satisfatório
Alcobaça 1
Caravelas 4 1
Mucuri 1 2 1
Nova Viçosa 3 1
Prado 2 1
Total 1 12 4

Satisfatório:  Atende às demandas atuais em termos abrangentes de quantidade, qualidade e segurança

Insatisfatório:  Não atende a pelo menos um dos itens anteriores

Situação Operacional Não operado pela 
EMBASA

 

Fonte: EMBASA 2002 

Abastecimento de Água 

Segundo relatório da Funasa, o sistema de abastecimento de água caracteriza-se pela retirada 
da água da natureza, adequação de sua qualidade, transporte até os aglomerados humanos 
para consumo e fornecimento à população em quantidade compatível com suas 
necessidades. O sistema é composto por um conjunto de obras, instalações e serviços, 
destinados a prover uma comunidade de água tratada, para fins de consumo doméstico, 
serviços públicos, consumo industrial, entre outros. Em alguns casos, somente a instalação de 
um sistema de abastecimento de água pode reduzir a mortalidade infantil por diarréia em até 
50%, além de aumentar a expectativa de vida e produtividade de uma população.  



PRODETUR NE -II PDITS – Costa das Baleias 3.3. Infra-estrutura 114 

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA é o órgão responsável pela 
execução, fiscalização, operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário no Estado da Bahia. A empresa é uma sociedade de economia mista 
vinculada à Secretaria de Infra-estrutura e ainda trabalha em parceria com empresas de 
consultoria contratadas para o gerenciamento técnico da implantação dos sistemas. Com 
faturamento anual de cerca de R$ 369 milhões, e atendendo a uma população de cerca de 7,2 
milhões de habitantes em 344 municípios (dos 417 existentes no Estado da Bahia), a EMBASA 
é hoje a 27ª empresa estatal do país. 

O órgão demonstra boa capacidade técnica para gerenciamento e execução de obras. No 
entanto, constatam-se algumas deficiências no processo de implantação de novos sistemas no 
que tange ao gerenciamento dos impactos ambientais. Uma eficiente fiscalização da empresa 
poderia minimizar alguns danos ambientais causados pelas obras ao longo de sua execução. 
São constantes reclamações dos usuários quanto à relação com a construtora (empreiteira 
contratada via licitação, responsável pela execução das obras). Como exemplo, são verificados 
problemas de ruptura de pavimentação de ruas, sem a posterior recomposição adequada. 
Outras falhas institucionais da empresa ficam evidentes após o término formal das obras de 
implantação dos projetos. A partir desse ponto, quando a empresa deveria garantir um 
melhor relacionamento com o usuário, nota-se um crônico problema de comunicação. Existe 
todo um conjunto de mecanismos legais que obrigam o usuário a efetuar as ligações 
intradomiciliares, mas o processo, na prática, demonstra ser mais complexo e exige iniciativas 
por parte da EMBASA para garantir que os domicílios sejam conectados à rede implantada 
(DEREC, Sl, 2001). 

Tendo sido apresentados os investimentos realizados ao longo dos últimos anos e a condição 
de operação dos sistemas de abastecimento de água na Costa das Baleias, este item focará os 
resultados das ações, identificando a situação atual da população de cada município quanto à 
cobertura dos serviços de abastecimento e os problemas que ainda são constatados. 

A Tabela 3.3.3 identifica a evolução do número de ligações e da população residente nas áreas 
atendidas: 

Tabela 3.3.3 – Evolução no Abastecimento de Água na Costa das Baleias 

Município
População Total de 

ligações
Pessoas 
/ligação

População Total de 
ligações

Pessoas 
/ligação

População Total de 
ligações

Pessoas 
/ligação

Prado 25.069 3.938 6,4 26.498 4.076 6,5 26.810 5.121 5,2
Alcobaça 16.587 2.195 7,6 20.900 2.372 8,8 21.470 2.804 7,7
Caravelas 16.534 2.631 6,3 20.103 2.751 7,3 20.246 3.250 6,2
Nova Viçosa 28.398 3.766 7,5 32.076 3.928 8,2 32.857 5.565 5,9
Mucuri 26.177 2.344 11,2 28.062 2.525 11,1 29.291 3.892 7,5

1998 2000 2001

 

Fonte: EMBASA 2002 

Com exceção de Alcobaça, que manteve o índice praticamente constante considerando o 
primeiro e último ano da análise, todos os municípios apresentaram avanços no número de 
ligações por habitante, indicando que os sistemas de abastecimento de água atingem a uma 
parcela cada vez maior da população da Costa das Baleias. A situação é bastante homogênea 
entre os municípios e não são verificados valores muito críticos, apesar de ainda constatar-se 
uma insuficiência na cobertura do serviço. No município de Nova Viçosa, apesar dos 
investimentos recentes em sistemas de abastecimento de água e do número de ligações 
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existentes, o abastecimento mostra deficiência, já que são freqüentes as interrupções no 
serviço. 

Em relação às tarifas cobradas pelo abastecimento, os valores apresentam diferenças 
graduais, favorecendo os consumidores com menor gasto e moradores de regiões com renda 
mais baixa. As tarifas cobradas pela EMBASA são descritas na tabela abaixo: 

Tabela 3.3.4 – Tarifa de Consumo de Água 

Residencial (A) –  
Bairros Populares

Social (S) Residencial (B e E ) –  
Bairros Nobres 

Até 10 m ³ R$ 1,10 / mês R$ 1,10 / mês R$ 5,00 / mês

11 – 15 m ³        0,80 / m ³        0,80 / m ³        1,07 / m ³ 
16 – 20 m ³        0,85 / m ³        0,85 / m ³        1,14 / m ³ 
21 – 25 m ³        0,85 / m ³        0,88 / m ³        1,19 / m ³ 

26 – 30 m ³        0,91 / m ³        0,91 / m ³        1,21 / m ³ 

31 – 40 m ³        0,94 / m ³        0,94 / m ³        1,26 / m ³ 

41 – 50 m ³        0,97 / m ³        0,97 / m ³        1,31 / m ³ 
51 – 60 m ³        1,20 / m ³        1,12 / m ³        1,53 / m ³ 

Fonte: EMBASA 2002  

As ligações de água dos municípios por tipo de estabelecimento estão apresentadas na 
próxima tabela. O grande predomínio é de ligações residenciais. Há poucas ligações 
industriais, representando menos de uma em cada mil, servindo também como um indicador 
do perfil econômico da região. As ligações comerciais, por sua vez, são aproximadamente 5%. 
No total, há mais de 20 mil ligações de água da EMBASA na Costa das Baleias. 

Tabela 3.3.5 – Número de Ligações dos Sistemas de Abastecimento de Água na Costa 
das Baleias 

Residenciais Industriais Comerciais Tota l
Alcobaça 2.658 8 138 2.804
Caravelas 3.085 3 162 3.250
Mucuri 3.641 2 249 3.892
Nova Viçosa 5.232 6 327 5.565
Prado 4.854 1 266 5.121
Costa das Baleias 19.470 20 1.142 20.632

Município
Ligações existentes

 

Fonte: EMBASA 2002 

Atualmente não há previsão de novos projetos para ampliação da cobertura dos sistemas de 
abastecimento de água na Costa das Baleias. No entanto, mesmo que a situação atual dos 
municípios analisados seja favorável em comparação com outras regiões do Estado da Bahia, 
novos projetos serão necessários em caso de grande ampliação da população flutuante, em 
função do turismo. 

Cobertura dos Serviços de Abastecimento 

Para a evolução dos índices de cobertura de água, ver “Cobertura dos Serviços Básicos” 
(Capítulo 3.3.2 – Análise Social). 
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Esgotamento Sanitário 

De acordo com a Funasa, “o esgoto doméstico é aquele que provêm principalmente de 
residências, estabelecimentos comerciais, instituições ou quaisquer edificações que dispõem 
de instalações de banheiros, lavanderias e cozinhas. Compõe-se essencialmente de água de 
banho, excretas, papel higiênico, restos de comida, sabão, detergentes e águas de lavagem”. 

Conforme já ressaltado, é de grande importância para a comunidade e para os visitantes de 
uma região que o esgoto tenha uma destinação adequada. Os dejetos humanos podem ser 
veículos de germes patogênicos de várias doenças, por isso torna-se indispensável que sejam 
afastados do contato com o homem. A solução mais recomendada é a construção de privadas 
com veiculação hídrica, ligadas a um sistema público de esgoto, com adequado destino final. 
Por razões econômicas, essa solução pode ser impraticável em meios rurais, e mesmo em 
localidades urbanas mais afastadas e de baixa densidade. Nesses casos, são indicadas 
soluções individuais para cada domicílio, desde que sejam projetadas de acordo com as 
normas técnicas que evitem a contaminação do solo e das águas subterrâneas. 

Não houve nenhum investimento público em sistemas de esgotamento sanitário com 
recursos do PRODETUR I na Costa das Baleias. Há uma parcela da população que tem seu 
esgoto coletado por rede geral ou pluvial. Entretanto, somente a localidade de Itabatã, no 
município de Mucuri, apresenta sistema de esgotamento sanitário em operação. Essa 
localidade, às margens da rodovia BR-101, não possui fluxo turístico significativo atualmente 
e tampouco grandes potencialidades de desenvolvimento do turismo. Mesmo em Itabatã, o 
atendimento atual é de 70% da população do distrito, o que corresponde a aproximadamente 
17% da população total do município. Assim, o esgoto coletado nos domicílios não é tratado 
nas localidades de importância turística para a Costa das Baleias. 

A tabela abaixo apresenta os índices de esgoto coletado e o destino dado ao restante dos 
efluentes. 

Tabela 3.3.6 – Domicílios por Tipo de Esgotamento Sanitário – Costa das Baleias 

Município

Rede geral  de 
esgo to  ou  

pluvial
Fossa  

séptica
F o s s a  

rudimentar
Sem 

banheiro

Rio, lago, 
mar, vala e 

ou t ros
Alcobaça 18,4% 2,6% 46,1% 30,0% 2,8%
Caravelas 16,1% 4,6% 48,0% 27,5% 3,9%
Mucuri 26,1% 6,5% 48,7% 13,7% 5,0%
Nova Viçosa 12,9% 4,6% 64,9% 15,0% 2,6%
Prado 3,0% 14,4% 53,6% 25,4% 3,7%
Costa das Baleias 15,3% 6,7% 53,3% 21,2% 3,6%  

Fonte: Censo 2000 - IBGE 

A fossa rudimentar é o tipo de solução mais comum nos domicílios da Costa das Baleias para 
a destinação do esgoto doméstico. A porcentagem de domicílios que não possuem banheiros 
é de 21,2%. Esses dados indicam uma situação crítica em várias áreas em que a atividade 
turística é importante. A melhor situação é a de Mucuri, justamente onde o turismo ainda 
não apresenta a mesma importância que nos demais municípios. O uso de fossas 
rudimentares pode ter sérias conseqüências ambientais e para a saúde pública, já que são 
altos os riscos de contaminação do solo e da água subterrânea. 

Atualmente não há previsão de projetos de sistemas de esgotamento sanitário na Costa das 
Baleias. Para que qualquer projeto de turismo sustentável seja viabilizado na região, fazem-se 
necessárias intervenções nessa área, já que o esgoto, lançado nos cursos d´água da região, 
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compromete não só a qualidade de vida da população, como a própria qualidade do produto 
turístico. 

Resíduos Sólidos 

A destinação final adequada dos resíduos sólidos é de fundamental importância para a 
salubridade ambiental e mostra-se como um dos itens de maior deficiência estrutural na 
Costa das Baleias atualmente, gerando pressões ambientais que podem se tornar 
insustentáveis com o crescimento do fluxo turístico.  

As condições inadequadas de limpeza urbana dos municípios da Costa das Baleias decorrem 
de uma série de fatores estruturais, como a inexistência, na maioria dos municípios, de um 
sistema de coleta eficiente, resultado geralmente das dificuldades financeiras e da falta de 
capacidade administrativa e gerencial das prefeituras. Outra causa para a situação detectada 
é a falta de informação e conscientização das populações da região sobre a importância da 
higiene e limpeza.   

A situação é ainda mais preocupante quando são analisados os sistemas de destinação final 
do lixo dos municípios da Costa das Baleias. A disposição final desses resíduos sólidos 
geralmente se dá nos chamados lixões, áreas onde se verifica a inexistência de qualquer 
cuidado em termos de conservação ambiental e controle da saúde pública, contribuindo para 
a degradação paisagística, ambiental e social desses lugares.  São muitos os problemas 
causados por esse tipo de destinação dos resíduos, como a contaminação dos solos, poluição 
dos cursos d´água e a disseminação da prática da “catação”, com  pessoas buscando no lixo 
os meios de sobrevivência, de forma desumana. Todos esses problemas tendem a agravarem-
se em função do desenvolvimento do turismo, já que a população flutuante gera uma 
quantidade adicional de resíduos. 

Coleta e Destino dos Resíduos 

Os projetos de aterros sanitários são de responsabilidade da CONDER (Companhia de 
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia), que é uma empresa pública, com 
personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, autonomia administrativo-
financeira e vinculada estruturalmente à Secretaria do Desenvolvimento Urbano do Estado 
da Bahia. Ela tem por finalidade promover, coordenar e executar a política estadual de 
desenvolvimento urbano, metropolitano e habitacional do Estado da Bahia e uma de suas 
atribuições é gerenciar e acompanhar o funcionamento dos aterros sanitários. 

Não há aterros sanitários em operação na Costa das Baleias, apenas depósitos expostos e 
ambientalmente inseguros. Esses depósitos existentes não atendem às especificações técnicas 
mínimas para garantir o controle de contaminação do solo e das fontes de água, e para 
garantir o controle de vetores de doenças. Entretanto, a CONDER está providenciando a 
construção de um aterro para atender aos municípios de Prado, Alcobaça e Caravelas. O 
processo está na fase de escolha de área para a implantação35. 

A situação do destino dos resíduos sólidos nos municípios da Costa das Baleias é a seguinte: 

• Alcobaça, Caravelas, Nova Viçosa e Prado – Recolhido pela prefeitura, depósito 
inadequado; 

• Mucuri – Recolhido por uma empresa privada, depósito também inadequado. 

Com relação aos municípios de Nova Viçosa e Mucuri, os projetos para a construção de 
aterros sanitários ainda não foram elaborados, sendo propostos no âmbito deste Programa. 

                                                 
35 Fonte: CONDER – Aterros Sanitários / Situação Atual – 2001 
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Índices de Cobertura da Coleta de Resíduos Sólidos 

Ver “Cobertura dos Serviços Básicos” (Capítulo 3.3.2 – Análise Social). 

Problemas Ambientais e Soluções Técnicas 

A utilização de lixões, depósitos a céu aberto de lixo, tem como principal dano ambiental a 
poluição do solo. Além desse, existe ainda o problema da poluição aquática pelo chorume, 
líquido liberado na decomposição do lixo. Verificam-se também questões como proliferação 
de animais, como urubus e ratos, o mau cheiro, e perigo de proliferação de doenças. 

O aterro sanitário, por sua vez, corresponde a um dos métodos de disposição dos resíduos 
sólidos urbanos (RSU) mais utilizados. O aterro reduz os impactos ambientais sensivelmente. 
Apresenta-se como a solução mais econômica quando comparado a outros tipos de destino 
de RSU, como incineração, compostagem e pirólise, os quais exigem elevados investimentos 
de construção e manutenção. Outro benefício dos aterros consiste em sua auto-suficiência 
quanto à disposição do lixo, quando bem projetados e operados, ao contrário das três 
soluções anteriores. 

Entretanto, os aterros necessitam de cuidados especiais com tratamento do chorume. O 
manuseio inadequado desse líquido causa problemas ambientais, uma vez que pode 
contaminar mananciais, cursos d’água e lençol freático. Tal cuidado representa uma das 
questões mais onerosas, tanto pela dificuldade de seu manejo como pelo seu custo. 

Esse problema ganha proporções maiores quando se analisa a realidade dos municípios 
baianos. Verifica-se uma incompatibilidade dos custos operacionais com os orçamentos 
municipais, fato que inviabiliza a disseminação de aterros pelo Estado. Isso se deve aos 
elevados valores de construção de aterros sanitários, somados ao alto custo de operação e 
manutenção. 

Um tipo de solução viável para o problema de escassez de recursos é a implantação de 
Aterros Sanitários Simplificados (ASS). Os ASS são uma alternativa mais barata para 
municípios com populações inferiores a 40.000 habitantes ou com produção de até 20 
toneladas diárias de resíduos. Sua estrutura, entretanto, oferece os mesmos cuidados 
ambientas, apesar de incorrer em custos inferiores. Deve-se considerar como fator de grande 
importância o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, prevendo, sobretudo, a 
redução, a reutilização e a reciclagem através de programas de coleta seletiva. Em qualquer 
modelo a ser adotado, essas ações são de extrema importância para a redução dos impactos 
ambientais. 

Uma outra iniciativa que visa mitigar o impacto ambiental dos RSU consiste no exemplo 
adotado pelo Aterro de Sauípe, na Costa dos Coqueiros.  O projeto Irrigação de Eucaliptos 
representa uma alternativa pioneira para tratamento do chorume. Esse resíduo é utilizado na 
irrigação de uma mata contígua, aumentando a produtividade, diminuindo a carga 
poluidora e melhorando a aparência da área do aterro. 

Com relação às emissões gasosas, os cuidados referem-se ao controle e monitoramento. 
Segundo Borges de Castilhos (1993, apud Nunesmaia, 1997), o aterro sanitário é uma técnica 
que, apesar dos recentes progressos e de ainda ser um tratamento importante no processo de 
eliminação de resíduos, “apresenta problemas para o meio ambiente, através da emissão de 
poluições gasosas e líquidas”. Assim, no momento da construção de aterros, é importante 
que sejam previstas especificações quanto aos sistemas de drenagem superficial, de 
drenagem e remoção do percolado, de tratamento do percolado e de drenagem do gás. 

Do ponto de vista da engenharia sanitária e ambiental, para Nunesmaia (1997), o desejável 
seria a utilização do aterro sanitário para eliminar exclusivamente o material ainda não 
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valorizado economicamente, mesmo que ele seja reciclável ou reaproveitável, e para receber 
o refugo das usinas ou unidades de compostagem. Atualmente, mesmo materiais recicláveis 
de grande valor econômico, como metais, acabam freqüentemente sendo descartados, sendo 
que o consumo energético e de insumos para sua produção é muito menor quando ocorre a 
reciclagem. De fato, em termos mundiais, a atual discussão recai sobre a necessidade de uma 
política de revisão dos modelos de consumo baseados na geração de grande quantidade de 
resíduos. 

Transportes 
O DERBA (Departamento de Infra-estrutura de Transportes da Bahia), autarquia vinculada à 
Secretaria de Infra-Estrutura, é responsável pelo sistema de transportes no Estado da Bahia. 
O órgão é responsável pela construção, manutenção e supervisão de estradas, e terminais 
rodoviários e marítimos, além de alguns aeroportos regionais. Sua estrutura é composta por 
uma sede em Salvador e cinco diretorias regionais, além de vinte e cinco unidades 
operacionais distribuídas pelo estado. Visando assegurar os procedimentos necessários ao 
cumprimento da legislação protetora do meio ambiente, o DERBA possui uma Gerência de 
Garantia Ambiental, que acompanha o desenvolvimento dos empreendimentos sob sua 
responsabilidade. 

Constata-se que o DERBA possui capacidade técnica e administrativa para executar, fiscalizar 
e manter os serviços sob sua responsabilidade, pois conta com estrutura adequada. O 
componente de fortalecimento institucional do Programa de Corredores Rodoviários do 
Estado da Bahia, objeto de contrato de empréstimo direto do BID ao Estado, ajudou muito a 
consolidar a capacidade técnica do DERBA, que já possuía um reconhecido padrão de 
eficiência no campo da engenharia civil. 

Essas ações de cunho institucional permitiram a melhoria da estrutura e dos serviços do 
DERBA, gerando repercussões em todo o estado. As principais ações foram: 

• Renovação da frota de maquinários; 

• Aquisição de computadores e periféricos; 

• Implementarão de sistemas gerenciais informatizados; 

• Reorganização da auditoria interna. 

Além do aspecto institucional, o Programa de Corredores Rodoviários foi um amplo pacote 
de ações e projetos que objetivaram a melhoria na integração física entre as diversas regiões 
do Estado. O total de investimentos foi da ordem US$ 300 milhões, sendo 49% do BID e 51% 
de contrapartida estadual. Seus resultados impactaram fortemente a arrecadação fiscal, 
houve melhoria considerável nos indicadores econômicos nas áreas de atuação, diminuição 
nos custos de transporte e passagens, aumento no volume de tráfego e melhoria na 
segurança operacional. As metas estabelecidas e os resultados físicos foram os seguintes: 
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Tabela 3.3.7 – Metas e Resultados do Programa Corredores Rodoviários (km) 

Ação Meta Resultado
Melhoramentos e Pavimentação 750 1.251
Reconstrução 600 624
Manutenção Periódica 2.200 1.813

Fonte:DERBA  

Com o sucesso das ações do Programa, conhecido como BID I, captaram-se mais US$ 292 
milhões para a complementação dessas ações. Desse montante, 50% são referentes ao BID, 
30% ao Eximbank e 20% ao Estado da Bahia. Esse novo programa, conhecido como BID II, 
objetiva a integração dos sistemas de transporte, conectando a malha já existente através de 
melhorias em trechos e modos. O programa também prevê ações que consolidam o 
fortalecimento institucional do DERBA. 

Sistema Rodoviário 

O sistema rodoviário baiano é composto por rodovias estaduais, federais e municipais. A 
rede total é de quase 20 mil quilômetros, como apresentado na tabela abaixo: 

Tabela 3.3.8 – Rede Rodoviária no Estado da Bahia 

Vinculação Pavimentadas Solo Total
Estaduais 10.740 4.055 14.795
Federais 2.357 428 2.785
Municipais 203 1.488 1.691
Total do Estado 13.300 5.972 19.271

Fonte:DERBA  

Os terminais rodoviários também são implementados pelo DERBA. A parceria com as 
prefeituras para a implantação desses terminais é comum, mas geralmente existem conflitos 
quanto à sua localização. Usualmente, a prefeitura cede um terreno disponível para a 
construção, mas sua localização não apresenta as melhores características técnicas, como 
proximidade ao sistema rodoviário, facilidade de acesso pela população e infra-estrutura 
básica (esgoto, pavimentação etc). 

A Tabela 3.3.9 apresenta os terminais rodoviários existentes. Apenas três dos cinco municípios 
da Costa das Baleias possuem atualmente terminais rodoviários: 

Tabela 3.3.9 – Terminais Rodoviários da Costa das Baleias 

Localidade Proprietário Administradora DK GC LA SN EM LJ AD RE DP QQ
Alcobaça Estado da Bahia Particular dez/94 525 6 6 1 2 1 4 1 0 0 0
Caravelas Prefeitura Prefeitura N/D N/D - - - - - - - - - -
Prado Prefeitura Prefeitura N/D N/D - - - - - - - - - -

Data de 
Conclusão

Área Const. 
(m²)

Facilidades

AD: Administração            LA: Lanchonete     DP: Depósito     LJ: Loja                    DK: Deck                
EM: Área de Embarque   GC: Guichê             QQ: Quiosque    RE: Restaurante    SN: Sanitário               

Fonte: DERBA 2002 
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A ausência de terminais rodoviários em Mucuri e Nova Viçosa é um fator que dificulta o 
deslocamento dentro da Costa das Baleias, considerando que os turistas que atualmente 
visitam a região utilizam quase que exclusivamente o transporte rodoviário. 

Uma das principais dificuldades citadas pela equipe de terminais rodoviários do DERBA é a 
dificuldade de obtenção de recursos. Apesar de ser usual que a administração seja 
privatizada através de licitação, a manutenção dos terminais também é problemática. 

A fiscalização e regulação do gerenciamento dos terminais estão sob responsabilidade da 
AGERBA (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e 
Comunicações da Bahia), que tem realizado intervenções na tentativa de melhorar os 
serviços prestados nos terminais desde sua instituição em 1998. As estruturas e serviços que 
são disponibilizados aos usuários, os guichês de vendas de passagens e o entorno são os 
pontos mais problemáticos. Não há nenhum outro programa sistemático de manutenção de 
terminais, sendo as intervenções, normalmente, somente implementadas após constantes 
reclamações dos usuários. 

Rodovias 

A Costa das Baleias é servida por dois trechos, não interligados, da rodovia BA-001. Esses 
trechos são acessados pela BR-101 através de duas rodovias estaduais e uma rodovia federal. 
Pode-se partir de Itamaraju, Teixeira de Freitas ou Itabatã (distrito de Mucuri) para se chegar 
aos trechos da BA-001. A falta de uma interligação direta entre os municípios é um claro fator 
que dificulta a integração turística da região. 

O tráfego rodoviário dentro da Costa das Baleias encontra outro obstáculo no acesso às 
praias do norte de Prado (Cumuruxatiba, Corumbau, Barra do Cahy etc) e às praias ao sul de 
Mucuri (a região conhecida como Costa Dourada). Se por um lado essa dificuldade de acesso 
tem evitado a ocupação turística desordenada, por outro as atividades agropecuárias e o 
extrativismo florestal vêm descaracterizando os ecossistemas da região. O turismo, caso 
desenvolvido de maneira responsável nessas áreas, poderia evitar que atividades econômicas 
conduzidas de maneira ambientalmente incorreta perdurassem. 

Também não há interligação entre o norte da Costa das Baleias e o sul da Costa do 
Descobrimento, evidenciando que essa zona turística está deslocada dos corredores turísticos 
existentes ao norte. A presença de Parques Nacionais e reservas indígenas na região restringe 
as possibilidades de uma eventual ligação. 

Toda a região que se estende do sul da sede de Mucuri até a divisa com o Espírito Santo 
ainda é desprovida de acesso rodoviário adequado. Os poucos distritos que apresentam 
incipiente fluxo turístico são servidos por estradas não pavimentadas utilizadas pelas 
empresas que exploram a produção de celulose. O percurso nessas estradas é longo, precário, 
desconfortável e ainda inadequado a um fluxo turístico regular e mais qualificado. 

A Tabela 3.3.10 identifica as principais rodovias de acesso aos municípios e distritos com fluxo 
turístico significativo: 
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Tabela 3.3.10 – Principais Rodovias de Acesso e Caracterização – Costa das Baleias 

 Trecho Condições 

BR 101 
Entronc. BA 698 (acesso a  
Mucuri) / Itamaraju 

Asfalto, pista simples, sinalização adequada, buracos 
em alguns trechos 

BR 489 Itamaraju(BR101) – Prado Asfalto, pista simples, sinalização adequada 
BA 698 Itabatã (BR101) – Mucuri idem 
BA 290 Alcobaça - Teixeira de Freitas idem 

Prado - Caravelas idem 
Mucuri – Nova Viçosa idem 

Vicinal 
BA 290 – Cumuruxatiba Solo, sem acostamento ou sinalização, buracos em 

alguns trechos, curvas sinuosas. Necessita de 
patrolagem regularmente. 

Vicinal 
Prado – Cumuruxatiba (costa) Solo, sem acostamento ou sinalização, buracos em 

alguns trechos, curvas sinuosas. Necessita de 
patrolagem regularmente. Passa próxima a falésias 

Vicinal BA 001 – Alcobaça Asfalto, pista simples, sinalização adequada 

Rodovias 

Federais 

Estaduais 

Municipal 

BA 001 

 

Fonte: DERBA e Pesquisa de Campo / 2002 

Nas estradas existentes na região, o DERBA realiza contagem de veículos em quatro trechos. 
A tabela abaixo identifica o volume médio diário de veículos nesses trechos, que são os que 
apresentam os maiores movimentos. Dos trechos analisados, os mais movimentados são 
aqueles que ligam a costa aos maiores municípios situados à margem da BR-101, como 
evidenciam os números da tabela abaixo: 

Tabela 3.3.11 – Contagem de Tráfego em Rodovias da Costa das Baleias – Volume 
Diário (6h00-22h00) 

Trecho

Automóveis e 
Utilitários Ônibus

Caminhões e 
Reboques Total

BR 698 (Mucuri-BR101) 1 595 70 146 811
BA 290 (Teixeira Freitas - Alcobaça) 2 864 57 193 1.114
BA 001 (Prado - Alcobaça) 3 529 35 220 784
BR 489 (Prado - Itamaraju) 4 861 126 270 1.257

(2)  Quarta e Quinta-Feira - abr/2001

(1)  Quarta e Quinta-Feira - mai/2001 (3) Segunda e terça-Feira - abr/2001
(4)  Quinta e Sexta-Feira - abr/2001  

Fonte: DERBA 2002 

Como regra geral, percebe-se que há uma grande quantidade de ônibus e caminhões nesses 
trechos. No trecho litorâneo que liga Alcobaça a Prado, o total de caminhões chega a quase 
30% do fluxo total. 

Sistema Aeroviário 

A maioria absoluta dos turistas que vão aos municípios da Costa das Baleias se utiliza de 
meios de transporte terrestres, como carros ou ônibus (para maiores informações veja o 
Capítulo 3.11 – Perfil do Turista). Apesar da existência de pistas de pouso, não há nenhum 
aeroporto com operação regular na zona turística. A tabela abaixo identifica os aeroportos e 
pistas de pouso instalados na Costa das Baleias: 
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Tabela 3.3.12 – Aeroportos na Costa das Baleias 

Localidade Dimensão Piso Alcance
Caravelas** 1530 x 50 Pavimento Nacional
Alcobaça 1400 x 23 Solo Regional
Prado 1200 x 45 Pavimento Regional
Mucuri 500 x 20 Solo Regional
Mucuri (Itabatã) ** 1400 x 18 Pavimento Regional
Nova Viçosa 512 x 16 Solo Regional
Nova Viçosa (Posto da Mata) 1380 x 15 Pavimento Regional
Nova Viçosa (Sede) 1380 x 15 Pavimento Regional

** Indica existência de equipamento de proteção ao vôo  
Fonte: DERBA 2002 

As opções de aeroportos com vôos regulares mais próximas são Vitória (ES) e Porto Seguro. 
Essas duas opções, entretanto, ficam a várias horas de distância e inviabilizam qualquer fluxo 
significativo de turistas. 

O Aeroporto de Teixeira de Freitas, localizado a 65 km de Alcobaça e a 85 km de Prado, 
movimentou cerca de 1.400 chegadas de passageiros em 2001. Havia vôos regulares a partir 
de Salvador fornecidos pela Abaeté Linhas Aéreas, que agora faz a ligação da capital somente 
com Bom Jesus da Lapa, Petrolina, Barreiras e Guanambi. Atualmente, apenas serviços de 
táxi aéreo podem ser contratados, inviabilizando um fluxo de turistas regular que utilize o 
modal aéreo. Há um esforço coletivo dos municípios da região para a viabilização de vôos 
para esse aeroporto, utilizando Belo Horizonte como escala e alguma empresa regional sendo 
responsável pela operação. Ainda não há dados sobre os resultados dessa alternativa.  

O aeroporto de Caravelas, atualmente de uso exclusivo militar, apresenta excelente estrutura 
e poderia também ser utilizado para vôos fretados, caso fosse provido de estruturas para esse 
uso. Essa seria a melhor opção para os municípios da área de planejamento. Em 2001, o DAC 
(Departamento de Aviação Civil) registrou apenas uma aeronave comercial nesse aeroporto. 

Sistema Hidroviário 

Todas as sedes de municípios da Costa das Baleias estão situadas à margem de rios. 
Entretanto, os terminais hidroviários existentes são apenas os identificados na Tabela 3.3.13. 

A partida para Abrolhos, o principal atrativo da Costa das Baleias, era tradicionalmente 
realizada a partir de Alcobaça. Com o assoreamento da barra do rio, restringindo o calado 
das embarcações e os horários de saída, grande parte das viagens foi transferida para 
Caravelas. A navegação turística é mais importante atualmente nesse município e em Nova 
Viçosa, atuais pontos de partida para o arquipélago de Abrolhos e outros recifes de interesse 
turístico. O tempo longo de travessia a partir de Nova Viçosa e o reduzido interesse pelos 
passeios por parte dos turistas que visitam o município, entretanto, têm gerado significativa 
dificuldade para os operadores instalados nessa localidade. 

A navegação pelos canais e manguezais que interligam os municípios ainda não é 
significativa, ficando restrita aos pescadores e algumas embarcações esporadicamente 
alugadas por turistas. 

A permissão concedida pelo IBAMA para os operadores turísticos que vão a Abrolhos é 
limitada e restritiva. Atualmente, existem 28 barcos que possuem cadastro junto ao IBAMA 
para desembarque na ilha, no entanto, somente é permitido o ancoramento de 15 barcos, 
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com no máximo 15 passageiros, ao mesmo tempo. Alguns operadores possuem terminais 
próprios com melhor estrutura. De maneira geral, o acesso é mais rápido e confortável por 
Caravelas. É importante citar que essas regras contribuem para a utilização sustentável desse 
patrimônio natural. 

Tabela 3.3.13 – Terminais Hidroviários da Costa das Baleias 

Município Localidade Proprietário Administrador Ponte Cais Tipo Área - m2
Alcobaça Alcobaça Prefeitura Prefeitura Madeira Madeira Terminal n/d

Caravelas Prefeitura Prefeitura Concreto n/d n/d n/d
Colônia Prefeitura Prefeitura Madeira Madeira n/d n/d
N.Viçosa 1 Prefeitura Prefeitura Madeira Madeira n/d n/d
N.Viçosa 2 Prefeitura Prefeitura Madeira n/d n/d n/d
N.Viçosa 3 Prefeitura Prefeitura Madeira Madeira n/d n/d

Apoio a passageiros

Caravelas

Nova Viçosa

 

Fonte: DERBA 2002 

Há uma estrutura recentemente instalada no município de Prado chamada Porto do Turista, 
sendo constituída por um terminal particular às margens do Rio Jucuruçu, onde são 
oferecidos os serviços básicos de atendimento ao turista e embarcações, assim como 
acontecem demonstrações de danças, venda de comidas típicas, feiras de artesanato e 
produtos da região. Do Porto do Turista, realiza-se a travessia de escuna para o Centro de 
Lazer e Entretenimento, conhecido como Ilha da Alegria, onde são oferecidas diversas 
opções de entretenimento, como parque aquático, casas noturnas, restaurantes e hotel. 

De maneira geral, não há outras estruturas hidroviárias significativas na Costa das Baleias. 
Em função das características dos atrativos apresentados pela região, a estruturação do 
sistema hidroviário é de importância estratégica para a consolidação do turismo voltado a 
segmentos de demanda com maior propensão a gastos. 

Conclusões 
A infra-estrutura instalada nos municípios da Costa das Baleias ainda é precária e deficiente 
para o desenvolvimento de atividades turísticas de forma regular e sustentável. Ainda é 
característica de uma região onde o turismo é incipiente e espontâneo. Para a implantação de 
um turismo sustentável, são necessárias diversas intervenções na região, sugeridas no Plano 
de Ação. 

Em relação ao abastecimento de água, a situação é relativamente satisfatória. Os índices de 
cobertura apresentaram relativa evolução e existe a presença de sistemas de abastecimento. A 
expansão da cobertura para as regiões com maior fluxo turístico é a principal recomendação. 

Os sistemas de esgotamento sanitário ainda não existem nas localidades de importância 
turística e é alto o índice de domicílios sem coleta dos dejetos ou utilizando fossas 
rudimentares. A poluição hídrica é um dos principais problemas potenciais, afetando a 
qualidade de vida da população residente e prejudicando a experiência turística. 

A questão dos resíduos sólidos também é preocupante. Não há aterros sanitários em 
nenhum município, apenas um projeto para a implantação da unidade para Prado, Alcobaça 
e Caravelas. A questão sanitária e de saúde pública está comprometida e pode afetar a 
atividade turística e o meio ambiente da região, na medida em que o fluxo turístico se 
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intensificar. Os municípios de Mucuri e Nova Viçosa, que ainda não possuem projeto de 
aterro, devem ser contemplados com alguma intervenção. A coleta pública e a varrição 
também apresentaram deficiências, durante o período da visita técnica, principalmente em 
Nova Viçosa. 

O sistema rodoviário também está somente parcialmente instalado. O acesso a algumas 
áreas de interesse turístico ainda é precário. A circulação interna está prejudicada e a 
interligação com as demais zonas turísticas é longa e desestimulante. As principais vias, no 
entanto, encontram-se em estado satisfatório de conservação. 

O sistema aeroviário praticamente inexiste. Já há estruturas desenvolvidas (o Aeroporto de 
Caravelas é adequado para receber aviões de grande porte), mas não há operação comercial 
regular. Para que o transporte aéreo seja representativo como meio de transporte usado pelos 
turistas que visitam a região, são necessárias ações para a viabilização de algum tipo de 
operação comercial.  

O sistema hidroviário é razoavelmente estruturado, principalmente em função das regras de 
visitação ao Parque Nacional Marinho de Abrolhos, que exigem das empresas envolvidas na 
operação formas de gestão profissionais e voltadas à conservação do meio ambiente. As 
grandes operadoras estão razoavelmente bem equipadas (em Caravelas) e o fluxo é 
concentrado em algumas poucas empresas, que estão sob rigorosa fiscalização do IBAMA. As 
demais alternativas de uso hidroviário ainda não apresentam fluxo turístico significativo, 
sendo os terminais existentes adequados ao tipo e volume de fluxo existente, mas 
inadequados a um fluxo turístico mais qualificado e regular. Destaca-se o Porto do Turista, em 
Prado, que é um terminal hidroviário onde são oferecidos os serviços mais sofisticados da 
Costa das Baleias. 
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3.4. Patrimônio Histórico e Cultural 

Introdução 
Este capítulo apresenta uma visão geral acerca do patrimônio histórico da Costa das Baleias. 
O capítulo se inicia com uma análise acerca dos investimentos públicos realizados em prol do 
patrimônio histórico-artístico-cultural na Costa das Baleias. Num segundo momento, se 
aborda a questão do tombamento e da legislação federal vigente sobre o patrimônio 
histórico-cultural. Em seguida, se apresenta o levantamento dos principais monumentos 
integrantes do patrimônio da região. Ainda neste item é apresentado um breve relato sobre 
as condições atuais de conservação dos monumentos. 

O fluxo turístico relacionado ao patrimônio histórico é também analisado, embora as 
informações sejam raras e esporádicas. Enfim, são descritos os programas e projetos em 
andamento na Costa das Baleias para a revitalização e conservação do patrimônio histórico. 

Investimentos Públicos em Patrimônio Histórico 
Não houve investimentos do setor público ou recursos do PRODETUR I direcionados à 
revitalização e conservação do patrimônio histórico-cultural na Costa das Baleias. Isso indica 
uma ameaça à manutenção dos monumentos e ao desenvolvimento da atividade turística, 
mesmo que os turistas que atualmente visitam a Costa das Baleias não se interessem 
primordialmente pelos atrativos histórico-culturais da região, como será analisado 
posteriormente. 

As evoluções mundiais do fenômeno turístico indicam uma diversificação das motivações 
dos turistas, que, tendo acesso aos meios de comunicação de massa e mais anos de 
escolaridade, passam a ter interesses multifacetados quando viajam. Assim, mesmo os 
destinos que possuem seus atrativos naturais como diferenciais competitivos não podem 
deixar de valorizar seus atrativos histórico-culturais. Além disso, os monumentos são de 
grande importância para a comunidade local, como meio de conhecimento de sua própria 
história e construção de sua identidade comunitária e auto-estima. 

Patrimônio Histórico Tombado 
“O tombamento significa um conjunto de ações realizadas pelo poder público com o 

objetivo de preservar, por meio de legislação específica, bens de valor histórico, cultural, 
arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo que 

venham a ser descaracterizados, demolidos, destruídos ou mutilados. O tombamento pode 
ser aplicado a bens móveis e imóveis, quais sejam: fotografias, livros, mobiliários, 

utensílios, obras de arte, edifícios, ruas, praças, bairros, etc, mas somente àqueles de 
interesse coletivo e para a preservação da memória”. 

“Embora seja um mecanismo legal bastante antigo, o tombamento nunca foi 
suficientemente divulgado, de modo que sobre ele pairam muitas dúvidas e 

incompreensões. Confunde-se, por exemplo, tombamento e desapropriação, supondo-se que 
um lugar tombado nunca poderá ser objeto de alteração, adaptação ou reforma. No entanto, 
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a preservação - e o tombamento, que é um dos seus instrumentos, constitui uma forma de 
gerir a cidade, sendo parte essencial do seu planejamento físico-territorial”. 36 

O tombamento pode ser efetuado pelo poder público nas esferas federal, estadual e 
municipal. No nível federal, o Decreto-Lei no. 25, de 30 de novembro de 1937, “Organiza a 
proteção do patrimônio histórico e artístico nacional”37: 

“Artigo 1º - Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens 
móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação seja de interesse público, quer por 
sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. 

§ 1º - Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante do 
patrimônio histórico e artístico nacional depois de inscritos separada ou agrupadamente 

num dos quatro Livros do Tombo, de que trata o Art. 4º desta lei.  
§ 2º - Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a 

tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe 
conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela Natureza ou 

agenciados pela indústria humana. 

Artigo 2º - A presente lei se aplica às coisas pertencentes às pessoas naturais, bem como às 
pessoas jurídicas de direito privado e de direito público interno.”38 

Este decreto, portanto, reconhece a existência e a necessidade de tombamento e preservação 
do patrimônio histórico e artístico nacional. Além disso, a lei define o patrimônio e dita os 
procedimentos para o tombamento de móveis e imóveis. O órgão responsável pelo 
patrimônio histórico-artístico-cultural no âmbito federal, a partir deste decreto, é o Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, hoje denominado Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

Mais recentemente, o Decreto no. 3.551, de agosto de 2000, “Institui o registro de bens culturais 
de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o programa nacional do 
patrimônio imaterial e dá outras providências”. Aqui se amplia o entendimento sobre o que é o 
patrimônio histórico, cultural e artístico. Passam também a ser considerados parte deste 
conjunto manifestações e costumes populares, que por sua característica são imateriais e 
portanto não podem ser tombados. Para estes “bens culturais de natureza imaterial” 
instituiu-se o registro em livros conforme o tema a que se referem.  

“Artigo 1º - Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que 
constituem patrimônio cultural brasileiro. 

§ 1º Esse registro se fará em um dos seguintes livros: 

I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de fazer 
enraizados no cotidiano das comunidades; 

II - Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que marcam a 
vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da 

vida social; 

III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações 
literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; 

                                                 
36 Prefeitura Municipal de São Paulo. Disponível por WWW em http://www.prodam.sp.gov.br/dph. Acessado em 4/2003 
37 Decreto-Lei no. 25, de 30 de novembro de 1937 
38 Idem. 
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IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, 
praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas.  

§ 2º A inscrição num dos livros de registro terá sempre como referência a continuidade 
histórica do bem e sua relevância nacional para a memória, a identidade e a formação da 

sociedade brasileira. 

§ 3º Outros livros de registro poderão ser abertos para a inscrição de bens culturais de 
natureza imaterial que constituam patrimônio cultural brasileiro e não se enquadrem nos 

livros definidos no parágrafo primeiro deste artigo. 

(...) 

Artigo 6º - Ao Ministério da Cultura cabe assegurar ao bem registrado: 

I - documentação por todos os meios técnicos admitidos, cabendo ao IPHAN manter banco 
de dados com o material produzido durante a instrução do processo. 

II - ampla divulgação e promoção. “39 

A maioria dos estados e municípios conta também com legislações específicas sobre o 
patrimônio histórico e artístico. O tombamento pode também ser efetuado nesses níveis de 
governo, com caráter oficial. 

O Estado da Bahia conta com o Instituto do Patrimônio Artístico Cultural da Bahia (IPAC), 
órgão estadual responsável pelo patrimônio histórico-cultural. Recentemente o IPAC 
produziu o CD-ROM “Inventário de Proteção do Acervo Cultural da Bahia”, com todo o 
inventário de monumentos de importância histórico-artístico-cultural no Estado. Para cada 
monumento é apresentado um diagnóstico com uma série de informações, tais como: 
necessidades de restauro, grau de proteção (GP), estado de conservação, histórico, descrição, 
etc. Esta documentação foi uma das principais fontes para a elaboração desta etapa do 
diagnóstico. 

Outra fonte importante foi a documentação interna do IPHAN. Através de relatórios 
solicitados à 7a Superintendência Regional, foi possível identificar os monumentos do 
patrimônio tombados no Estado da Bahia. 

Deve-se considerar que, segundo o levantamento do IPAC, nos municípios da Costa das 
Baleias existem mais de 30 monumentos de importância histórica/cultural. No entanto, 
nenhum é oficialmente tombado, nem no nível federal, nem no estadual e nem no 
municipal. Estes monumentos estão listados na tabela abaixo juntamente com a proteção 
proposta pelo IPAC para eles. 

                                                 
39 Decreto no. 3.551, de 4 de agosto de 2000. 
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Tabela 3.4.1 - Monumentos de importância histórico-artístico-cultural na Costa das Baleias 

Município Munumento Proteção Proposta Utilização atual
Cacimba do Conselho Tombamento Estadual -
Casa com Telhado em Tabuinhas - Residência
Casa da Fazenda Cascata Tombamento Estadual Habitação
Casa da Fazenda Janina Tombamento Estadual Habitação
Casa de Farinha Tombamento Estadual Casa de farinha
Casa Rua Dr. Moreira Caldas, 68 Tombamento Municipal Habitação
Ed. a Rua Rui Barbosa, 8 Tombamento Estadual Desocupado/prestação de serviços
Estufa de Cacau Tombamento Estadual Estufa
Matriz de São Bernardo Tombamento Estadual Culto regular
Sobrado à R. Senador Melgaço, 5 Tombamento Estadual Delegacia de Polícia
Sobrado à Rua Pedro Muniz, 190 Tombamento Estadual Habitação eventual
Sobrado à Rua Pedro Muniz, 206 Tombamento Municipal Centro de Formação de Alcobaça
Casa à Pç. Santo Antonio, 27 Tombamento Municipal Habitação
Casa à Praça Dr. Imbassahi, 8 Tombamento Estadual Habitação/depósito de móveis
Casa à R. Aníbal Benévolo, 224 Tombamento Municipal Comércio
Casa à R. Barão Rio Branco, 149 Tombamento Estadual Dep. Municipal de Educação
Casa à R. Barão Rio Branco, 76 Tombamento Estadual Habitação
Casa à R. Firmino Pereira, 175 Tombamento Municipal Habitação
Casa à R. Marechal Deodoro, 41 Tombamento Municipal Habitação
Casa na Praia de Gorossá - Residência
Casas R. Barão Rio Branco Tombamento Estadual Habitação
Catedral de Santo Antonio Tombamento Municipal Culto regular
Chalé de Juerana Tombamento Estadual Habitação
Ed. à Rua Barão Rio Branco, 120 Tombamento Estadual Habitação/comércio 
Sobrado à R. Sete de Setembro Tombamento Estadual Comércio/desocupado

Mucuri Fazenda Guanabara Tombamento Municipal Sede da Fazenda
Casa à Rua Henrique Sulz Tombamento Municipal Habitação
Casa de Câmara e Cadeia Tombamento Municipal Prefeitura Municipal
Estação Ferroviária Tombamento Estadual  Desocupado
Matriz de N. S. da Conceição Tombamento Estadual Culto regular
Sobrado à R. 15 de Novembro, 18 Tombamento Estadual Desocupado
Matriz N. S. da Purificação Tombamento Municipal Culto regular
Sobrado à Rua Rui Barbosa, 74 Tombamento Municipal Habitação

Alcobaça

Nova Viçosa

Prado

Caravelas

 

Fonte: IPAC, 2001 

Condições Atuais de Conservação 

As informações concernentes às condições de conservação e necessidades de restauro 
disponíveis no CD-ROM do IPAC não se encontram oficialmente atualizadas. Dizem respeito 
a avaliações que datam do período de 1972 a 1981. Assim sendo, a utilização destas 
informações ficou restrita. 

A pesquisa de campo, no entanto, incluiu visitação a uma amostra representativa do 
patrimônio histórico e observação das condições atuais. Cerca de 25 dos principais 
monumentos da Costa das Baleias foram visitados. Com isso, chegou-se à conclusão que os 
itens mais importantes do patrimônio encontram-se em razoável estado de conservação. Os 
centros históricos de Caravelas e Alcobaça – os mais representativos – possuem inúmeros 
imóveis e igrejas em boas condições. Esses imóveis e igrejas em boas condições figuram ao 
lado de outros tantos em mal estado ou, ainda, de imóveis que descaracterizam o conjunto. 
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Ainda sobre o Centro Histórico de Caravelas, percebe-se uma preocupação por parte da 
prefeitura na sua conservação e restauração. A proteção do Centro Histórico da cidade de 
Caravelas é atribuição direta do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Municipal – 
SPHAM em atividade integrada com o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio 
Histórico e Artístico da Cidade de Caravelas – COMDEPHAC. Fazem parte do Centro 
Histórico de Caravelas, monumentos considerados pelo IPAC como monumentos de 
importância histórico-cultural, porém sem proteção estadual: 

• Catedral de Santo Antônio; 

• Casa à Rua Barão do Rio Branco, 149; 

• Casa à Rua Barão do Rio Branco, 79; 

• Casa à Praça Dr. Imbassahi, 8; 

• Casa à Praça Santo Antônio, 27; 

• Casas na Rua Barão do Rio Branco; 

• Edifício à Rua Barão do Rio Branco, 120; 

• Sobrado à Rua Sete de Setembro; 

• Casa à Rua Aníbal Benévolo, 224; 

• Casa à Rua Firmino Pereira, 175; 

• Casa à Rua Marechal Deodoro, 41. 

Sobre o Centro Histórico de Alcobaça, não foi possível obter dados mais detalhados sobre sua 
conservação e/ou restauração. Através da pesquisa de campo, relatada anteriormente, sabe-se 
que os principais monumentos de importância histórico-cultural encontram-se em condições 
satisfatórias de conservação. Porém, atenta-se para o fato de que na falta de leis que ordenem 
sobre o patrimônio histórico e na falta de tombamento para os monumentos mais relevantes, 
a riqueza histórico-cultural estará fadada ao desaparecimento. 

Monumentos com Visitação Turística 
Os dados sobre fluxo turístico em atrativos relacionados ao Patrimônio Histórico são raros e 
esporádicos. Apenas em alguns museus o fluxo de visitação é sistematicamente compilado. 
Nem mesmo a Bahiatursa estima fluxo em igrejas, museus ou fortes. No entanto, para a 
Costa das Baleias nem mesmo estes dados estão disponíveis. 

Pelas Pesquisas de Demanda Turística (PDT) da Costa das Baleias realizadas em 2000, pode-se 
afirmar que os turistas com motivação de viagem primordial relacionada ao Patrimônio 
Histórico são praticamente inexistentes, aparecendo apenas de maneira residual nas 
pesquisas (para o destino de Alcobaça, Caravelas e Prado este tipo de turista somou 1,7% do 
total, enquanto em Mucuri e Nova Viçosa este total foi de 0,3%). Este fato está relacionado ao 
baixo número de atrativos histórico-culturais significativos nos municípios que compõem a 
Costa das Baleias, bem como ao perfil atual do turista que visita a região. 

Abaixo são apresentados alguns dos monumentos com visitação (interna e/ou externa) e uma 
breve descrição. 
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Tabela 3.4.2 – Monumentos com visitação 

Município Monumento Descrição

Matriz de São Bernardo

Data do séc. XIX, localizada na praça Padre José Porfírio. Edifício de planta regular com núcleo 
central, formado por nave e capela-mor. A fachada principal é dividida por pilastras em três 
corpos. Os corpos laterais são torres com terminações piramidais. O interior possui três altares 
neoclássicos.

Cacimba do Conselho

Localizada na Praça Padre José Porfirio, data do final do século XIX. O poço, propriamente dito, 
está situado no centro de uma construção de uma planta octogonal, recoberta por cúpula 
apontada. Uma estatueta infantil representando o Inverno arremeta a cobertura. As paredes 
externas são revestidas em azulejos, decorados com motivos geométricos, azuis e brancos. 
Quatro arcos ogivais dão acesso ao poço.

Sobrado à rua Pedro Muniz, 190
Data do final do século XIX. Casa assobradada desenvolvida sobre porão alto, com sótão 
iluminado pela empena. A fachada principal, emoldurada por cunhais e cornija, é vazada por 
óculos e uma porta central.

Sobrado à rua Pedro Muniz, 206
Data do final do século XIX. Sobrado desenvolvido em dois pavimentos, mais sótão. Uma escada 
lateral externa conduz o visitante diretamente ao pavimento nobre. Apresenta planta retangular, 
de circulação central.

Sobrado à rua Senador Melgaço, 5

Data de 1890. Sobrado de relevante interesse arquitetônico, desenvolvido em três níveis. 
Apresenta planta retangular. As fachadas são emolduradas por cunhais com pedestal e cornija 
com decoração em grega e divididas, na altura, por frisos, que marcam os pavimentos. Todos os 
vão são em arco pleno, com janelas protegidas por caixilharia em guilhotina.

Matriz de Santo Antônio
Estilo Barroco colonial português. Tem interior e fachada em estilo neoclássico. Teve 
recentemente peças roubadas que embelezavam as imagens de santos do templo e eram usadas 
nas procissões promovidas pela irmandade.

Igreja de Santa Efigênia Igreja com imagens sacras em estilo barroco português e espanhol, dos séculos XVII e XVIII.

Casa à Praça Dr. Imbaçai, 8
Data do final do século XIX. Casa desenvolvida em um só pavimento com sótão. Possui planta 
retangular de circulação central. Janela com bela caixilharia em guilhotina. 

Casa à Rua Barão do Rio Branco, 76
Data de meados do século XIX. Casa térrea em estilo neoclássico, com fachadas em azulejos de 
Macau

Casa à Rua Barão do Rio Branco, 149

Data de meados do século XIX. Casa térreo de planta retangular de circulação lateral com 
apêndice de serviço na parte posterior. A fachada, é integralmente azulejada. Um friso, em 
estuque, com motivos florais, marca a transição entre a superfície de azulejos e a cimalha. As 
janelas são guarnecidas de belas guilhotinas com bandeira em rabo de pavão.

Casa à Praça Santo Antônio, 27

Data de meados do século XIX. Casa térrea, sua fachada é emoldurada por cunhais e cornija. Sob 
a cornija, um friso decorado em estuque. Janelas em arco pleno, com cercaduras de massa. 
Caixilharia em guilhotina com retângulos e losangos concêntricos e bandeira em cauda de 
pavão. Completa o parapeito pequena grade de ferro forjado.

Casa à Rua Firmino Pereira, 175
Data de meados do século XIX. Casa térreo cujo corpo apresenta planta retangular, e com desvão 
acomodando um sótão iluminado por emprenas. Fachada enquadrada por cunhais e cornijas, 
sob a qual existe um friso em estuque com decoração em motivos florais.

Casa à Rua Marechal Deodoro, 41
Data de meados do século XIX. Casa térreo de planta retangular, com um pequeno apêndice de 
serviços. Fachada vazada por três vãos, porta e duas janelas. As janelas são protegidas por belas 
caixilharias em guilhotina.

Casa à Rua Barão do Rio Branco, 56/58
Data de meados do século XIX. Casa térreo dividida em duas unidades habitacionais. Fachada 
enquadrada por cunhais e cornija, apresentando quatro janelas e duas portas. 

Edifício à Rua Barão do Rio Branco, 120
Data de meados do século XIX. Sobrado desenvolvido em dois pavimentos, mais sótão que se 
abre para os oitões. Planta retangular. Fachada principal, emoldurada por cunhais e curnija e 
subdivida em dois pisos por um friso em relevo.

Sobrado à Rua Sete de Setembro, 35
Data de meados doséculo XIX. Edifício desenvolvido em dois pisos mais mirante. Planta 
retangular. As fachadas, marcadas por cunhais, apresentam três portas encimadas por igual 
número de janelas protegidas por caixilharia em guilhotina.

Antiga Casa da Câmara e Cadeia
Data do final do século XVIII. Atualmente sedia a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente. 
Edifício desenvolvido em dois pisos. Apresenta planta retangular.

Igreja Matriz de Nossa Senhora da 
Conceição

Data do final do séc. XVIII. A igreja possui belas imagens de N. S. do Rosário e São Benedito, 
dentre outras. Edifício com programa constituído de nave, capela-mor, torre com acesso externo 
e terminação piramidal. Há uma pequena sacristia, ao lado da Epístola. O corpo principal, 
correspondente à nave, é vazado por porta central e três janelas, ao nível do coro, todas com 
vergas abauladas. Frontão recortado coroa o corpo principal. A torre tem porta de acesso, 
encimada por janela, ao nível do coro, e sineira, todas em arcos plenos.

Estação Ferroviária

Criada em 1897. Edifício com planta retangular, constituída por dois corpos justapostos:o da 
direita, térreo, servia de armazém, enquanto que o da esquerda, assobradado, abrigava a 
administração e estar dos passageiros. Possui coberturas em telhas francesas que terminam em 
lambrequins. A plataforma de embarque e desembarque é recoberta por telhado de zinco. O 
sobrado que domina a volumetria do conjunto, apresenta uma porta, flanqueada por duas 
janelas, no térreo, e três janelas, no pavimento superior. Frisos marcam a separação dos dois 
pavimentos e início do frontão, em cujo centro fica um pequeno óculo lobulado.

NOVA 
VIÇOSA

ACOBAÇA

CARAVELAS

 

Fonte: IPAC, 2001. 
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Tabela 3.4.3 – Monumentos com visitação (continuação) 

Matriz Nossa Senhora da Purificação
Data de meados do século XIX. Edifício com planta constituída de nave, capela-mor, flanqueada 
por duas sacristias, torre sineira única do lado do Evangelho, com acesso externo que conduz 
diretamente ao coro. O primeiro, coroado por frontão recortado, é vazado por portada e três 
janelas de coro. A torre tem terminação piramidal. Antigo prédio da Cadeia Pública

Prédio da Antiga Cadeia Pública Data do século XIX. Casarão antigo, em ruínas, de importante valor histórico municipal.
Prédio da Pousada Colonial Data do século XIX. Casarão antigo, construído em estilo barroco, foi residência de importantes 

famílias do município.
Casa Colonial do Beco das Garrafas Data do século XIX. Casa urbana construída em estilo barroco, de importante valor histórico e 

arquitetônico para a comunidade.
Sobrado da Rui Barbosa, 74 Data do final do século XIX. Sobrado desenvolvido em dois pavimentos, mais sótão. Apresenta 

planta retangular. Fachadas moduladas, horizontalmente, por cunhais e pilastras almofadas e, 
verticalmente, por friso em relevo. Vãos em arco pleno com caixilharia deveneziana, vidro e 
bandeira.

MUCURI Fazenda Guanabara Data do final do século XIX. Edifício implantado em uma encosta íngreme e suspenso em pilotis 
de madeira. A casa está desenvolvida em dois níveis e apresenta planta retangular alongada. O 
térreo possui uma longa varanda-circulação que contorna dois lados do edifício. Há um porão 
parcial. A fachada principal é protegida por um longo beiral.

PRADO

 

Fonte: Prefeituras Municipais, Secretaria de Cultura e Turismo da Bahia 2003 

Programas e Projetos 
A prefeitura de Caravelas tem projetos para revitalizar o casario de seu centro histórico. Em 
2001, havia um programa de levantamento das características dos imóveis em andamento, 
com a finalidade de tombamento. Não foi relatado programa semelhante em nenhuma outra 
prefeitura da Costa das Baleias. 

O PRODETUR NE contribuiu indiretamente para a conservação e revitalização do 
patrimônio histórico da Costa das Baleias, afinal, grande parte desse patrimônio pode ser 
utilizado para fins turísticos. Por ser um Programa de Desenvolvimento Integrado do 
Turismo, o PRODETUR tem nos projetos de conservação do patrimônio histórico-cultural 
uma importante vertente de atuação e desenvolvimento. 

Enfatiza-se a importância da intervenção direta no patrimônio da Costa das Baleias através 
do PRODETUR NE II, já que são escassas outras fontes de recursos direcionados para o 
mesmo fim. 

Conclusão 
Embora alguns monumentos da Costa das Baleias estejam em boas condições de 
preservação, constata-se que muitos monumentos estão em condições de conservação que 
põem em risco sua existência. Além disso, verifica-se que as iniciativas recentes dos órgãos 
responsáveis pelo Patrimônio Histórico em outras partes dos Estado da Bahia não foram 
realizadas com a mesma ênfase na região em análise. 

No entanto, deve-se valorizar ações como a do município de Caravelas que demonstra uma 
preocupação com a preservação e restauração de seu patrimônio histórico. 

A inclusão das comunidades locais no processo de preservação e conservação do patrimônio 
é uma das soluções recomendadas. Os órgãos mantenedores seriam responsáveis pela 
coordenação, pelo gerenciamento de informações e projetos de recuperação, deixando a 
gestão do patrimônio nas mãos da prefeitura e da comunidade. 

Para tanto, a comunidade precisa ser mobilizada quanto à importância e valor do patrimônio 
e da história locais. Tal atitude beneficiaria não só o patrimônio histórico em si, como também 
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a auto-estima da população local, que através do conhecimento de sua história e da 
consciência de sua importância se sentiriam mais valorizadas e respeitadas e, 
conseqüentemente, mais aptas a recepcionar os turistas. 

Recomenda-se que os estudos sobre patrimônio histórico como atrativos sejam 
intensificados, descobrindo novos usos e meios de revitalizá-lo. Para isso, a obtenção de 
maiores informações (quantitativas e qualitativas) sobre o fluxo nos monumentos, museus, 
fortes e igrejas é um importante passo. 

Para garantir a viabilidade e sustentabilidade da aplicação dos recursos é preciso fortalecer e 
criar as condições necessárias para que os órgãos responsáveis possam administrar de 
maneira eficiente o patrimônio histórico, com seus próprios critérios e parâmetros. 

A capacidade de atuação dos órgãos responsáveis pelo patrimônio (IPHAN e IPAC) deve, 
portanto, ser alavancada. Assim, os principais monumentos da Costa das Baleias precisam 
passar pelo processo de tombamento e mais informações precisam ser levantadas, 
garantindo, com isso, a conservação de uma parte maior do patrimônio. 

Como medida emergencial, intervenções de recuperação e revitalização de alguns 
monumentos específicos são recomendadas, como forma de evitar sua perda total. 
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3.5. Aspectos Sócio-ambientais 

Apresentação 
Este relatório apresenta uma análise das características sócio-ambientais da Costa das Baleias. 
O estudo permite caracterizar a natureza dos investimentos diretos e indiretos que 
potencializaram a atividade turística nestas regiões, de modo a avaliar o perfil dos 
desdobramentos no campo ambiental e sócio-cultural. As transformações geradas pelo 
turismo são identificadas de modo a avaliar que medidas precisam ser adotadas nesta 
segunda fase para que esta atividade adquira qualidade crescente e ofereça um horizonte de 
sustentabilidade para a economia e ambientes destas regiões. 

A Costa das Baleias compreende os cinco municípios litorâneos do Extremo Sul da Bahia: 
Mucuri, Nova Viçosa, Caravelas, Alcobaça e Prado. Tem como um dos principais diferenciais, 
enquanto destino turístico, o Complexo Marinho de Abrolhos. Também apresenta 
características singulares e de alta atração para conceber e consolidar um turismo de alto 
valor agregado no cenário da costa brasileira e baiana. 

Os estudos levaram em consideração um conjunto de publicações que caracterizam esta zona 
turística, visitas de campo e um conjunto de entrevistas feitas nos meses de janeiro, fevereiro 
e março de 2003. As impressões geradas neste período foram muito úteis para obter 
informações do turismo em sua plenitude, incluindo seus desdobramentos negativos. Após 
um ciclo de investimentos públicos e privados, entre 1995 e 2002, esta região já apresenta 
uma intensa atividade turística, e o verão de 2003 revelava este dinamismo sócio-econômico, 
bem como suas lacunas e fatores limitantes. 

Alguns textos são fundamentais para este documento, sendo identificados claramente no 
relatório como adaptações, a exemplo do Plano de Manejo da Reserva Extrativista Marinha 
(RESEX) de Corumbau, editado pelo Projeto Abrolhos 2000; publicação do WWF sobre 
Turismo Responsável – Manual para Políticas Locais, coordenado por Sergio Salazar Salvati e 
composto por André Lima, consultor; e texto sobre Corredor Central da Mata Atlântica, 
recentemente publicado por Fonseca et alii. 

O conteúdo deste relatório foi dividido em três partes, com base no termo de referência que 
se refere à avaliação dos aspectos sócio-ambientais do PRODETUR I. A partir de uma 
releitura dos autores, os assuntos foram agrupados em Impactos do PRODETUR I, Quadro 
Ambiental e Recomendações e Conclusões. 

A primeira parte, mais curta, identifica e analisa os impactos do PRODETUR I, em sua 
primeira fase, entre 1995 e 2002. São analisados os o impacto dos investimentos do 
PRODETUR I sobre o meio ambiente e populações tradicionais e vulneráveis, e em seguida 
os esforços de conservação e promoção ambiental, e sua manutenção. Em que pese um 
conjunto de investimentos realizados pelo PRODETUR I em alguns locais nas zonas 
turísticas em questão, esta identificação e análise reconhece que não somente as iniciativas 
deste programa, mas da atividade turística e dos investimentos governamentais e privados 
associados a ela, carecem de ordenamentos e retificações. 

A segunda parte, mais ampla, trata do quadro ambiental nestas três zonas turísticas. O 
relatório reproduz informações básicas sobre: 
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• Ecossistemas - os principais ecossistemas, com ênfase nos mais relevantes para o 
turismo (praias, dunas, recifes de corais, remanescentes de mata, manguezais, rios, 
estuários, restingas, brejos, campos); 

• Áreas Protegidas - as áreas protegidas, de preservação e unidades de conservação, 
bem como características da legislação aplicável, conflitos e propostas para gestão; 

• Capacidade de suporte dos recursos naturais (bacias hidrográficas, terrenos, praias); 

• Órgãos e Instrumentos reguladores; 

• Instituições de Meio Ambiente - Área de cobertura de monitoramento dos recursos 
ambientais pelos órgãos do meio ambiente (água, ar, solo, subsolo, vegetação e fauna); 

• Iniciativas de proteção e conservação ambiental do terceiro setor e; 

• O Corredor Central da Mata Atlântica - descrição sobre o programa e o conceito de 
corredores ecológicos. 

Na terceira e última parte, o relatório reúne uma síntese com recomendações e conclusões. 

Os Impactos do PRODETUR I 
O PRODETUR da Bahia, em sua primeira fase, investiu U$ 231,3 milhões, com previsão de 
conclusão de todos os projetos em dezembro de 2003. A maioria dos investimentos, porém, já 
foram concluídos em 2002. As Costas do Cacau e do Dendê receberam investimentos que 
somam U$ 21,2 milhões, sendo que destes a pavimentação da Rodovia BA-001 Ilhéus Itacaré 
foi a que consumiu mais recursos: U$ 18,058 milhões, ou 77,5 % do total nestas três sub-
regiões. A Costa das Baleias, por outro lado, não consumiu nenhum recurso do PRODETUR 
I. 

Embora o PRODETUR I não tenha realizado investimentos físicos nesta região, ao longo dos 
anos noventa o Estado da Bahia realizou um conjunto de investimentos em rodovias que 
constituiu um significativo sistema viário ligando as cidades vinculadas à BR-101, como 
Teixeira de Freitas e Itamaraju, às cidades costeiras: Prado, Caravelas e Alcobaça. Ao mesmo 
tempo, pavimentou rodovias ligando a BR-101 às cidades de Mucuri e Nova Viçosa (ver 
tabela abaixo). 

Figura 3.5.1 – Rodovias Pavimentadas na Costa das Baleias 

Nome da Rodovia Comprimento Trechos conectados Data da 
Construção

BA 290 57 Km Teixeira de Freitas - Alcobaça 1993
BA 001 46 Km Prado-Alcobaça- Caravelas 1993
BR 489 56 Km Itamaraju - Prado 1994
BA 698 63 Km BR 101 – Mucuri- Nova Viçosa 1993  

Fonte: FGV 2003 

Uma outra ação governamental foi o licenciamento de investimentos privados em 
silvicultura, incluindo uma estrutura portuária para escoamento desta produção, no 
município de Caravelas. As empresas Aracruz e Bahiasul Celulose, hoje formando um único 
complexo produtivo, estabeleceu nos anos noventa um amplo cultivo de eucalipto que 
representa cerca de 750 mil hectares em toda a região continental do Extremo Sul da Bahia. 
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Uma fábrica de celulose foi construída em Mucuri, que contribui para uma forte associação 
da paisagem e economia regionais à silvicultura, fato marcante na última década40 

Ações de conservação implantadas pelo PRODETUR I 

Como dito antes, não houve investimentos do PRODETUR I na Costa das Baleias, e não 
constam investimentos em conservação, recuperação e/ou educação ambiental nesta área. 
Por outro lado, o Governo da Bahia instituiu nesta região, através do decreto estadual no. 
2.218 de 14/06/1993, a APA Ponta das Baleias/Abrolhos. Esta Área de Proteção Ambiental está 
situada no litoral dos municípios de Caravelas e Alcobaça, com uma superfície terrestre e 
marinha total de 346 Km². 

O Governo Federal realizou no período um conjunto de investimentos em conservação 
ambiental nesta região, desde 1983, quando da criação do Parque Nacional Marinho de 
Abrolhos. Atualmente a Costa das Baleias conta com um conjunto de Áreas Protegidas e/ou 
de uso sustentável, de forte efeito em curto, médio e longo prazo para o cenário ambiental 
regional. As informações estão resumidas na tabela abaixo: 

Figura 3.5.2 – Unidades de Conservação Federais na Costa das Baleias 

Tipo de Unidade de 
Conservação

Área e data de criação Estágio de implementação Municípios sob influencia

Parque Nacional Marinho 
de Abrolhos

912 Km2; Decreto Federal 
88.218, de 6 de junho de 1983.

Regularizado e implementado, 
parcialmente.

Alcobaça, Caravelas, 
Mucuri e Nova Viçosa

Parque Nacional do 
Descobrimento

22,5 Km 2; Decreto Federal em 
20 de abril de 1999.

Regularizado parcialmente, e 
em fase de implementação.

Prado

Reserva Extrativista do 
Corumbau

38,174 Km 2; Criada pelo 
Governo Federal em 21 de 
setembro de 2000. 

Diagnostico realizado. 
Conselho criado, e em processo 
de implementação.

Prado, Alcobaça, 
Caravelas

Parque Nacional de Monte 
Pascoal

22,5 Km2; Decreto Federal de 
22 de novembro de 1961.

Regularizado. Conflitos com 
comunidade remanescente dos 
Pataxós.

Porto Seguro, Prado

 

Uma Área de Proteção Ambiental municipal, a APA da Costa Dourada, em Mucuri, também 
exerce influência nesta região, mais precisamente no extremo sul da mesma, na divisa com o 
Espírito Santo. Merecedoras de registro, duas Reservas Particulares do Patrimônio Natural – 
RPPNs foram criadas nesta região: Fazenda Havaí, e Lagoa do Peixe, ambas em Caravelas. 

Impactos dos investimentos do PRODETUR I 

Uma análise dos impactos dos investimentos em infra-estrutura promovidos pelos governos 
estadual e federal, ou mesmo pela iniciativa privada, demonstra que a extensão e as 
características dos mesmos influenciou substancialmente a economia e a vida social da 
região, merecendo, portanto comentários específicos dos seus impactos. 

Rodovias estaduais 

BA 001 – Esta rodovia corta a região da Costa das Baleias entre os municípios de Prado, 
Alcobaça e Caravelas, integrando toda a linha da costa intermunicipal. Composta de duas 
pontes de porte médio e um traçado total integrado de cerca de 55 Km, incluindo os trechos 
que dão acesso a vilas interiores, a exemplo de Ponta de Areia, em Caravelas, foi construída 
na primeira metade dos anos noventa com recursos estaduais, com o propósito de integrar a 

                                                 
40 Diagnóstico Abrolhos 2000, Conservation International do Brasil, 1997 
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economia rural destas cidades e viabilizar o turismo emergente desta costa. O conjunto de 
estradas está em bom/ótimo estado de conservação, tendo as mesmas paisagens ao redor de 
excepcional beleza, em que pese o exotismo dos cultivos de eucalipto, em alguns trechos da 
rodovia. Não se percebe uma ocupação urbana danosa nas margens desta rodovia, e os 
trechos com alguma poluição visual são muito pontuais, como o verificado na entrada de 
Alcobaça, mesmo assim em pequena dimensão, embora merecendo alguma qualificação. 

BA 698 – Este acesso entre a BR-101 e Mucuri - Nova Viçosa, de certa forma distante do eixo 
rodoviário que liga Prado a Caravelas, criou uma dinâmica própria para a costa desses dois 
municípios. Esta rodovia liga as cidades de Mucuri e Nova Viçosa, também ao longo do seu 
litoral 41 . 

BA 489 – Este acesso da BR-101 ao Município de Prado permite uma conexão com a BA-001 e 
com um conjunto de estradas vicinais, incluindo a que dá acesso a Ponta de Corumbau. 

BA 290 – Ligação rodoviária entre a BR-101 e a BA-001 via Alcobaça, esta rodovia completa 
uma intensa malha viária que dá acesso a Costa das Baleias. 

Com um total de 215 Km de rodovias, essa rede viária se estabeleceu com o objetivo de 
oferecer acesso a esse destino turístico, mas também para viabilizar a expansão da celulose no 
Extremo Sul da Bahia. Todos os municípios desta região, com isso, expandiram plantios de 
eucalipto na década de noventa, representando um marco na paisagem regional. 
Considerando que esta zona turística está em ‘suspensão’, devido ao aquecimento econômico 
da Costa do Descobrimento pelos investimentos públicos e privados do PRODETUR I, uma 
tendência de urbanização acelerada na Costa das Baleias, como consequência de novos 
investimentos privados e públicos, requer medidas complementares que minimizem os riscos 
sobre os espaços naturais costeiros e continentais. 

Quadro Ambiental na Costa das Baleias 

Ecossistemas Costeiros 

A região costeira da Bahia, em sua totalidade, fazia parte em 1500 do que os ambientalistas 
brasileiros chamam de Domínio Original da Mata Atlântica. Este Bioma reúne um conjunto 
de ecossistemas associados, tendo a Floresta Ombrófila Densa como ecossistema principal. 
No espaço marinho, praias, dunas, recifes de corais e costões rochosos completam esta rede 
de ecossistemas presentes na costa brasileira. 

Praias e Dunas 

As praias arenosas constituem um dos ambientes de maior extensão ao longo de todo o 
litoral brasileiro, sendo com freqüência delimitados na sua parte superior por um sistema de 
dunas frontais ou costeiras. Em ambos os ambientes existem informações limitadas sobre sua 
biodiversidade, principalmente na costa nordestina, em especial a Bahia. As praias vêm 
sofrendo crescente descaracterização em razão da ocupação desordenada e do aporte das 
diferentes formas de afluentes, tanto de origem industrial quanto doméstica, o que tem 
levado a um sério comprometimento de sua balneabilidade, principalmente próxima dos 
centros urbanos. O lixo e os esgotos domésticos têm sido os problemas que exigem medidas 
imediatas. Além do lixo de origem local, há aquele lançado ao mar pelos navios e o de origem 
exógena, transportado pelos rios e pelas marés. Merecem comentários a crescente 
especulação imobiliária, a mineração com retirada de areia das praias e o crescimento 

                                                 
41 Em Mucuri, o litoral sul é acessível através de rodovia não pavimentada. A região foi denominada de Costa Dourada, e 
motivou a criação de uma Area de Proteção Ambiental Municipal 
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exponencial do turismo e veraneio (segunda residência). As dunas costeiras constituem um 
dos ambientes litorâneos com maior descaracterização, resultado da ação humana, embora 
de pouca expressão nesta região da Bahia. 

Ambiente Marinho42 - O Fundo Oceânico 

A plataforma continental possui cinco fácies sedimentares no Banco dos Abrolhos: areias 
terrígenas, lamas carbonáticas, calcarenitos retrabalhados, calcarenitos modernos e recifes. 

As areias terrígenas representam sedimentos terrígenos de plataforma, com menos de 50% 
de carbonatos, e recobrem grandes áreas. Estes depósitos terrígenos estão restritos à 
plataforma interna, desaparecendo em profundidades superiores a 30m. A assembléia 
mineral é típica de terrenos metamórficos de alto grau e de rochas intrusivas ácidas. Os 
sedimentos apresentam conteúdo moderadamente alto de hornblenda e baixo teor de 
minerais resistentes (zircão e turmalina). 

Os calcarenitos e a lama carbonática representam sedimentos de origem biogênica, com mais 
de 50% de carbonato. Os sedimentos grossos (calcarenitos) são subdivididos em uma fácies 
antiga (grãos retrabalhados e recobertos por uma película de óxido de ferro) e uma fácies 
moderna (grãos com pouco ou nenhum retrabalhamento). Os calcarenitos recobrem 
pequena parte da plataforma interna e intermediária, e toda a plataforma externa. A lama 
carbonática encontra-se em pequenas manchas ao longo da plataforma. 

As construções recifais estão presentes em grande parte do Banco dos Abrolhos e Royal 
Charlotte (à nordeste da Ponta do Corumbau). No Banco dos Abrolhos os recifes ocupam 
uma área total estimada em 6000km².43 

Os tipos de recifes 

Na costa da Bahia, os dados de trabalhos científicos sobre a história geológica do período 
Quaternário indicam que os recifes de coral só começaram a crescer a 7000 anos atrás, 
quando o nível do mar alcançou a altura que ele tem hoje e, assim, inundou toda a 
plataforma continental. Os corais, hidrocorais, algas calcárias, briozoários, foraminíferos e 
outros organismos à medida que foram crescendo em direção à superfície do mar, foram 
construindo, com os seus esqueletos, uma estrutura rochosa que formou a estrutura física 
dos recifes. 

Após este nível, há 7000 anos, o mar subiu e desceu várias vezes. Por exemplo, esteve por três 
vezes acima do seu nível de hoje. Existem evidências que os recifes cresceram 
acompanhando a subida do mar, e alcançaram seu clímax à aproximadamente 5000 anos 
antes do presente, coincidindo com a altura máxima do mar que, nessa época, estava cerca de 
cinco metros acima do nível atual. Uma fase de estabilidade do nível do mar, que durou cerca 
de 1000 anos, deve ter favorecido o crescimento de numerosas estruturas recifais ao longo de 
todo o litoral. 

Os recifes do Banco dos Abrolhos cresceram acompanhando a subida do nível do mar. Em 
áreas onde a base dos recifes ocorre em águas mais fundas, só agora esses recifes alcançaram 
a superfície da água. Aqueles mais próximos da costa atingiram esta posição muito tempo 
atrás, e, não podendo mais crescer verticalmente, expandiram-se lateralmente favorecendo a 
formação dos bancos recifais. Muitas vezes, a descida do nível do mar chegou a deixar os 
topos dos recifes emersos e sujeitos à erosão. Após este período, e até hoje, nos topos 

                                                 
42 Este capítulo foi adaptado dos Planos de Manejo  da Resex de Corumbau e do Parque Nacional Marinho de Abrolhos. 

43 Leão 1982, citado por Conservation International et alii, 2002. 
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arrasados dos recifes e expostos sub-aereamente durante as marés baixas, só pequenos corais 
puderam crescer dentro das poças e dos canais onde há, sempre, uma lâmina d’água. Os 
chapeirões gigantes do arco externo, que cresceram em águas mais profundas que os do arco 
costeiro e que, assim, não sofreram os efeitos da descida do nível do mar, não foram expostos 
a erosão dos seus topos, onde os corais, os hidrocorais e uma infinidade de outros 
organismos calcários contribuem para o crescimento vertical dos recifes. 

A cimentação do arcabouço recifal, como também o preenchimento dos espaços vazios da 
estrutura rochosa pelo sedimento que é produzido com a fragmentação do recife exposto a 
ação erosiva do mar, reforçam a estrutura rochosa dos recifes. Para os recifes do arco costeiro 
de Abrolhos, os dados de geofísica e dos testemunhos obtidos com a perfuração da estrutura 
recifal indicam que cresceram sobre altos topográficos deixados por recifes mais antigos, os 
quais morreram quando a plataforma continental ficou exposta durante a última glaciação, a 
qual provocou um recuo do mar de cerca de 130 metros abaixo do seu nível atual. Durante 
esse tempo, recifes vivos só existiram nas montanhas submarinas localizadas para fora da 
plataforma. Com o retorno do mar, a plataforma foi novamente inundada e as larvas dos 
corais migraram das montanhas submarinas e se instalaram onde havia um substrato 
adequado na plataforma. Este mesmo tipo de substrato deve Ter servido, também, como base 
para o crescimento dos recifes do Parcel dos Abrolhos. 

No Banco dos Abrolhos observam-se recifes de coral em duas formas básicas, com estágios de  
desenvolvimento intermediários variados, de acordo com histórico e características de cada 
local, além de áreas com comunidades recifais bem desenvolvidas. Estas duas formas podem 
ser observadas na área da Costa das Baleias: 

Colunas recifais isoladas de alto mar - são os chamados “chapeirões” gigantes que crescem 
em profundidades geralmente superiores a 15 metros. Os chapeirões são colunas coralíneas 
isoladas que crescem sobre o fundo submarino com a forma de um cogumelo – a base estreita 
e o topo  expandido lateralmente. Existem chapeirões de todas as alturas, com dimensões 
laterais variadas, e nos mais diferentes estágios de crescimento. Os chapeirões gigantes e 
maduros do Banco dos Abrolhos têm dimensões que podem alcançar mais de 20 metros de 
altura e cerca de 50 metros de diâmetro no topo. 

Vistos de cima, os topos dos chapeirões mostram-se circulares ou alongados (Foto 2) e, 
olhando-os lateralmente, observa-se que a cabeça do cogumelo cresce como os galhos de 
uma árvore que se espalham irregularmente e, mais comumente, à partir da metade superior 
da coluna. Quando, entretanto, as colunas jovens se aproximam da superfície das águas, o 
crescimento, nas bordas dos chapeirões, dos corais e dos hidrocorais que necessitam de maior 
luminosidade, acentua a expansão lateral da cabeça dos cogumelos e, sob ela, onde a 
penetração de luz é limitada, somente algumas pequenas formas de vida podem crescer. 
Desta maneira, nesse estágio, o topo do chapeirão maduro expande-se lateralmente cada vez 
mais, como se o seu crescimento fosse conduzido pela procura da luz. 

Eles estão presentes em diversas áreas do Banco dos Abrolhos, e aparecem formando um 
semicírculo da borda norte, passando pelo leste, à borda sul dos Recifes Itacolomis e, 
eventualmente, em áreas mais profundas e distantes desta formação. À medida que se 
distancia dos Itacolomis em direção ao leste são encontrados recifes cada vez mais 
profundos, até pelo menos 12,5km da ponta do Corumbau. Um mergulho nestes recifes 
mostrou que a cobertura de corais é muito pequena, aparecendo, entretanto espécies que não 
são normalmente encontradas em ambientes mais rasos. A visibilidade neste dia não chegava 
a um metro e, à 14 metros de profundidade, havia necessidade de se utilizar luz artificial uma 
vez que a luz solar não chegava a penetrar. Segundo pescadores da Reserva, esta área é boa 
para a pesca de linha. 
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Bancos recifais afastados da costa – são estruturas com dimensões muito variadas, 
geralmente maiores que os bancos que ficam adjacentes à praia em áreas ao norte do Banco 
dos Abrolhos. Nos chapeirões que não emergem nas marés baixas, a borda é comumente 
habitada pelo hidrocoral Millepora alcicornis, que forma tufos ramificados de cor laranja-
amarronzada. Na maioria dos recifes as suas paredes laterais, do lado do oceano, são, 
geralmente, abruptas e quase verticais. No lado voltado para o continente, entretanto, as 
paredes recifais são mais irregulares podendo-se encontrar diversos patamares ou degraus 
que descem até a superfície do fundo. Nas partes mais altas são comuns colônias grandes do 
coral Mussismilia braziliensis e do hidrocoral Millepora alcicornis, além de inúmeras outras 
pequenas colônias de corais e hidrocorais, e vários outros seres que, também, fazem parte da 
construção dos recifes. Nas partes mais baixas das paredes recifais, os organismos vivos 
tornam-se cada vez mais raros devido, muito provavelmente, à diminuição da luminosidade.  

A região central dos Itacolomis é formada principalmente por estes bancos recifais que, 
devido a existência da Ponta do Corumbau, chegam até a costa. Outros bancos recifais 
paralelos à costa aparecem ao sul dos Itacolomis, até a barra do rio Caí, onde destacam-se os 
recifes do Mato Grosso, ao norte, e Pataxó, ao sul. Na região de Cumuruxatiba, novamente 
aparecem recifes paralelos à costa. Hoje estes recifes, que são descobertos em sua quase 
totalidade nas marés baixas, apresentam apenas algumas poucas espécies de corais e algas 
que sobrevivem nas poças de maré. No extremo norte da RESEX, na localidade de Curuípe, 
recifes próximos a costa voltam a parecer.  

Cabe ressaltar que a região ainda apresenta diversas áreas recifais desconhecidas ou com 
mapeamento insuficiente. Os recifes indicados nas cartas náuticas são aqueles que 
praticamente afloram ou se descobrem nas marés baixas, representando perigo para a 
navegação. As estruturas que não chegam à superfície das águas, como também aquelas com 
dimensões muito pequenas, que não são passíveis de mapeamento nas escalas dos mapas 
existentes e, portanto, não estão indicadas em quaisquer referências científicas, permanecem 
desconhecidas. 

Entre a Ponta do Corumbau e Caraíva aparecem ainda recifes de arenito na linha de costa. 
Estes recifes, que apresentam de 10 a 20 metros de largura, formam pequenas lagoas entre a 
zona de arrebentação de ondas e a praia, as quais são colonizadas por pequenas colônias de 
corais isoladas. 

Mata Atlântica 

A floresta ombrófila densa ocupava originalmente os tabuleiros costeiros e as partes mais  
úmidas das serras próximas ao litoral. Esta área compreende praticamente toda a região 
próxima ao litoral, atrás da faixa de mangues e restingas. As espécies que melhor 
representam esta floresta são a juerana (Parkia pendula), a bicuíba (Virola gardneri), a canela-
gigante (Ocotea gardneri), a cedrosa (Cedrela angustifolia), a maçaranduba (Manilkara longifolia) 
e a sapucaia (Lecythispisonis). 

Áreas importantes deste ecossistema existem ainda no Parque Nacional do Descobrimento, 
próximo à Cumuruxatiba, e no Parque Nacional de Monte Pascoal, próximo ao Corumbau. 
Estas áreas, embora fisicamente não conectadas à RESEX de Corumbau, apresentam grande 
importância para a manutenção de seus ecossistemas.  Como ecossistemas recifais dependem 
de águas claras, o desmatamento próximo às encostas destes rios pode levar ao carreamento 
de sedimentos para o mar, comprometendo a vida nos recifes. 

O Rio Corumbau nasce nas imediações do Parque Nacional de Monte Pascoal, onde existem 
áreas de mata atlântica ainda bem preservadas. Suas águas são carregadas em matéria 
orgânica o que lhe confere a cor escura, que pode ser observada especialmente após sua 
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desembocadura, pelo contraste com a água azul do mar. Este aporte de nutrientes pode ser 
de extrema importância para a manutenção dos grandes estoques camaroneiros desta 
localidade. O sucesso para a manutenção da atividade pesqueira na região deve depender, 
portanto em grande parte, da conservação dos ecossistemas terrestres, nas redondezas da 
costa. 

 Ecossistemas e ambiente marinho 

Os recifes de corais, bancos de camarões, recifes de arenito, manguezais, praias, restingas, a 
floresta ombrófila densa e outros ambientes existentes na Costa das Baleias compõem uma 
paisagem natural complexa, que deve refletir em estratégias de uso diferenciadas, levando-se 
em consideração a interdependência destes ecossistemas. 

Os Recifes Itacolomis constituem um mosaico de formações recifais que estão dispostas em 
um gradiente iniciado em águas mais profundas (cerca de 20 metros), onde aparecem 
pináculos e chapeirões isolados, até áreas mais rasas (cerca de 5 metros) onde grandes bancos 
recifais, cujos topos afloram na maré baixa, dominam a paisagem. Nas áreas intermediárias 
mosaicos de recifes isolados e fundidos formam um labirinto onde a navegação só é possível 
na maré alta. 

Próximo à costa os bancos recifais constituem habitats diferenciados, onde a água é, segundo 
informações de moradores locais, por vezes mais carregada de sedimentos, sendo 
conseqüentemente menor a penetração de luz. Em uma área com um diâmetro de 
aproximadamente 5 km existe uma diversidade de ambientes que talvez só seja encontrada 
em áreas como o Parcel das Paredes, que é cerca de quinze vezes maior. Em nenhum outro 
ponto do Complexo dos Abrolhos uma formação de recifes que abriga, ao mesmo tempo 
colunas isoladas e bancos recifais, ocorre tão próximo à costa, coincidindo exatamente com a 
desembocadura de um importante rio. Infelizmente não existe conhecimento disponível para 
a região sobre a interdependência biológica entre os recifes de corais e os manguezais 
adjacentes, assim como sobre a influência dos ecossistemas terrestres sobre os recifes. 

Mas, se esta influência existe no Banco dos Abrolhos, pode-se esperar que, nos Itacolomis, 
seja maior do que em outras áreas, ou pela proximidade geográfica, ou pelo bom estado de 
conservação em que encontram-se estes ecossistemas.  

Do mesmo modo, os importantes bancos pesqueiros de camarão encontram-se, nesta área, 
mais próximos dos recifes do que os demais pesqueiros ao sul do Banco dos Abrolhos. Mais 
uma vez a inter-relação entre estes ecossistemas parece ser estreita e o comprometimento de 
um deles pode trazer prejuízos ao outro. 

Áreas Protegidas 

Parque Nacional do Descobrimento 

Segundo o IBAMA, o Parque Nacional do Descobrimento foi criado em 1999 para proteger 
um dos últimos remanescentes da Mata Atlântica na região extremo-sul da Bahia, com sua 
diversidade de paisagens e espécies de flora e fauna. Árvores como o embiruçu, a braúna, o 
parajú, jacarandá-da-bahia, a arruda, o pequi, a juarana, outrora tão abundantes, sofreram 
exploração indiscriminada. Vários exemplares ainda são encontrados no Parque que protege 
o maior fragmento florestal que restou no extremo-sul da Bahia, com 21.129 ha. O Parque é 
zona núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e unidade de conservação integrante 
do Sítio do Patrimônio Mundial Natural da Costa do Descobrimento.Pequenos córregos que 
nascem no Parque formam os rios Imbassuaba, Japara e Cahy, que deságuam na Reserva 
Extrativista Marinha do Corumbau garantindo um ambiente apropriado para a reprodução 
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dos moluscos, crustáceos e peixes que sustentam a pesca artesanal. Por isso, a agricultura, a 
pecuária e exploração florestal existente ao redor do Parque precisam estar adequadas à 
unidade de conservação e seus objetivos. 

Figura 3.5.3 – Delimitação do Parque Nacional do Descobrimento 

 

Fonte: IBAMA 

Reserva Extrativista Marinha de Corumbau 

Esta RESEX foi criada por decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União em 21 de 
setembro de 2000. Segundo o Plano de Manejo (IBAMA, Conservation International e CNPT, 
2002), o objetivo da RESEX é o de garantir a exploração auto-sustentável e a conservação dos 
recursos naturais renováveis tradicionalmente utilizados pela população extrativista da área. 
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, instituído pela Lei n.° 9.985, define em seu 
artigo 18 º , as Reservas Extrativistas como “áreas utilizadas por populações extrativistas 
tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de 
subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de 
vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade”. 

A RESEX está localizada no litoral sul do município de Porto Seguro e norte do município de 
Prado, estado da Bahia. O acesso se dá através da BA 459, no município de Prado, para 
Cumuruxatiba e Corumbau, e na BR 101, no município de Itabela, para Caraíva e Curuípe, 
ou pelo mar. Cerca de 420 extrativistas foram cadastrados, vivendo nas comunidades de 
Cumuruxatiba, Imbassuaba e Barra do Cahy, Veleiro e Corumbau - município de Prado e nas 
comunidades de Aldeia da Barra Velha, Caraíva e Curuípe. - município de Porto Seguro. Os 
recursos mais explorados na RESEX são os peixes e crustáceos marinhos com ênfase no 
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camarão sete barbas (Xiphopenaeus kroyeri) e peixes da família Lutjanidae na atividade de 
pesca; e os recifes de corais e as praias na atividade de turismo. 

A população extrativista está distribuída ao longo da costa com concentrações nas localidades 
de Cumuruxatiba, Corumbau e Caraíva. Ainda há pequenas concentrações em Japara, 
Imbassuaba, Barra do Cahy, Veleiro, Aldeia da Barra Velha e Curuípe. Grande parte dos 
extrativistas estão reunidos em três associações: Associação da Reserva Extrativista Marinha 
do Corumbau - AREMACO, com sede na Ponta do Corumbau; Associação dos Pescadores de 
Cumuruxatiba, com sede em Cumuruxatiba e Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos 
da Costa do Descobrimento, com sede em Imbassuaba.  

É permitida a realização de atividades de ecoturismo na RESEX, desde que estas atividades 
sejam realizadas em consonância com a conservação dos recursos ambientais e não 
comprometam a qualidade de vida, as tradições ou as atividades das comunidades 
extrativistas.  As atividades de turismo, lazer e recreação que não envolvem exploração direta 
dos recursos marinhos (pesca e outras formas de extrativismo), serão regidas por portaria 
específica, que deverá estar em consonância com as diretrizes do  Plano de Manejo. No plano 
adota-se o conceito de ecoturismo definido pela EMBRATUR (Instituto Brasileiro de Turismo) 
como o “turismo desenvolvido em localidades de potencial ecológico, de forma conservacionista, 
procurando conciliar a exploração turística com o meio ambiente, harmonizando as ações com a 
natureza e oferecendo aos turistas um contato íntimo com os recursos naturais e culturais da região, 
buscando uma consciência ecológica nacional”. 

O Plano de Manejo estabelece no seu macrozoneamento dois setores: Setor Norte e Setor Sul. 
A latitude escolhida pelas comunidades extrativistas para esta divisão corresponde à Pedra 
do Tauá (16 ° 59’ 25,40”S). Os limites e as comunidades que exploram cada setor são: 5.1.1 - 
Setor Norte: porção da RESEX localizada entre a Pedra do Tauá (latitude 16 ° 59’ 25,40”S) e a 
Ponta do Jacumã (latitude 16 ° 43’ 20,41”S); explorada pelas comunidades do Veleiro, 
Corumbau, Aldeia da Barra Velha, Caraíva e Curuípe; 5.1.2 - Setor Sul: porção da RESEX 
localizada entre a Pedra do Tauá (latitude 16 ° 59’ 25,40”S) e a Barra do Rio das Ostras 
(latitude 17 ° 13’ 29,00”S). É explorada pelas comunidades de Japara, Cumuruxatiba, 
Imbassuaba e Barra do Cahy.  

Os principais rios que desembocam na área da RESEX são o Corumbau, o Caraíva e o Caí. As 
bacias destes rios não são muito extensas e apenas o Rio Caraíva atravessa a BR-101, situada a 
cerca de 40 km a oeste de sua foz. Os três rios têm suas bacias ainda influenciadas pelos 
remanescentes de mata atlântica existentes na região, representados pelos Parques Nacionais 
do Descobrimento e Monte Pascoal. Isso explica a quantidade de matéria orgânica dissolvida 
em suas águas, que lhes confere cor escura. 

No espaço continental sob influência da RESEX, o Conselho Deliberativo da RESEX do 
Corumbau deverá definir a Zona de Amortecimento da RESEX, bem como seu respectivo 
zoneamento, por meio de resolução específica. Esta medida terá um caráter regulatório sobre 
a região costeira do Corumbau, estabelecendo eventualmente restrição de uso territorial, 
incluindo expansão urbana e atividades agro-pastoris, a partir de Prado e/ou Porto Seguro. 
As barras do Rio Caraíva, do Rio Corumbau, o Recife Tauá e a Barra do Rio Cahy são 
identificadas no Plano de Manejo como Zonas de Uso Restrito, servindo de balizadores para 
a Zona de Amortecimento e sua regulamentação. O Conselho Nacional de Populações 
Tradicionais – CNPT é o órgão executivo do IBAMA responsável pela condução e execução 
do Plano de Manejo. 
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Parque Nacional Marinho de Abrolhos 

Criado em 06 de abril de 1983 foi o primeiro parque marinho a ser criado no Brasil. Segundo 
tradição, o nome Abrolhos provém da advertência Abra os Olhos, contida em antigas cartas 
náuticas portuguesas, aos navegantes daquela região, devido aos perigos que ela oferece 
dada a grande quantidade de recifes submersos. Distante aproximadamente de 70 Km da 
costa brasileira na região sul do estado da Bahia, é composto por um grupo de recifes de 
corais, ilhas vulcânicas e a plataforma continental dentro de seus limites (um polígono e um 
quadrilátero de interdição, visualizados nas cartas náuticas). 

Ocupa uma área aproximada de 266 milhas náuticas quadradas, dividida em duas áreas 
distintas sendo que no meio delas encontra-se excluído o canal dos Abrolhos, região de 
passagem de embarcações. A maior dessas duas áreas (233,60 milhas náuticas quadradas), 
engloba o arquipélago dos Abrolhos e a outra, menor (32,35 milhas náuticas quadradas), 
engloba os recifes de Timbebas. 

Nessas áreas, toda a fauna e flora, tanto dentro quanto fora d’água, estão sob proteção do 
IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Nestes 
espaços é proibido qualquer tipo de pesca, seja ela comercial, esportiva ou submarina, caça 
ou qualquer atividade que venha causar qualquer tipo de dano ao meio ambiente, bem como 
a introdução de qualquer espécie de fauna ou flora. 

Capacidade de suporte dos recursos naturais (bacias hidrográficas, terrenos, praias) 

Bacias hidrográficas44 

Existem quatro principais rios na Costa das Baleias, cada qual compondo uma Bacia 
Hidrográfica: 1. Mucuri; 2. Peruípe; 3. Alcobaça; e 4. Jucuruçu. Todas estas bacias movem-se 
no sentido oeste leste, entre o Nordeste de Minas e a costa do Atlântico. Os usos da terra nas 
margens das bacias hidrográficas servem para analisarmos os quais os riscos que os 
ambientes costeiros estão correndo quanto ao assoreamento dos rios, aumento na turbidez 
das águas oceânicas e contaminação dos ambientes coralíneos. A presença de vegetação 
original ou de cultivos perenes significam qualidade das bacias, e o cultivo de pastagens 
indicam riscos futuros para as bacias e para a região do Parcel de Abrolhos, incluindo a 
navegabilidade dos estuários, de relevância para o turismo náutico regional.  

A Bacia do Mucuri, no limite sul da Costa das Baleias, na fronteira com o Espírito Santo, tem 
o Rio Mucuri como o principal tributário, alimentado por pequenos cursos d’água, em toda a 
sua extensão. Este rio em sua foz já apresenta grande volume de sedimentos erodidos em 
razão de desmatamentos ao longo da bacia, comprometendo sua navegação em marés 
baixas. Segundo a CEPEMAR (1999), a vegetação que margeia o Rio Mucuri apresenta: a. 
restingas – dois cordões arenosos que confinam o rio em sua embocadura; b. manguezal – 
situado na região do estuário; c. Vegetação de transição - localiza-se aproximadamente a 2 
Km do montante da embocadura do Rio Mucurizinho; d. Várzea do Rio Mucuri – sítio das 
plantações de cacau; e. mata dos tabuleiros – faixa de Floresta Ombrófila Densa, de largura 
variável.f. Campos Limpos – área desmatada sobre os tabuleiros. 

A Bacia do Peruípe é formada por dois cursos do rio do mesmo nome, um ao norte e outro ao 
sul. E vários outros pequenos rios, como os rios Marabá, ao sul, e os rios da Fazenda, do Pato, 
Quaresma e Califórnia, no lado norte da bacia. Três usos da terra são mais visíveis ao longo 
da bacia, o sentido leste oeste: os manguezais e as restingas, próximo a Nova Viçosa, 

                                                 
44 Adaptado de Rocha (1997), citado em Projeto Abrolhos 2000.  
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Silvicultura, na área central da bacia, e pastagens extensivas na parte oeste. A vegetação ciliar 
da bacia ainda mantém-se como floresta densa. 

A foz do Peruípe se interliga ao significativo complexo de manguezais do município de 
Caravelas, associado aos rios do Macaco, Peixoto e do Pai Anselmo. Neste caso, estes últimos 
rios não chegam a formar uma bacia hidrográfica, dada a pequena extensão dos rios. O 
ambiente de manguezais é entremeado por vegetação de restinga, o mais extenso de todo o 
litoral da Bahia. O lado oeste deste ambiente de manguezais é pobre de cursos d’água, 
formando um divisor de águas ente as bacias do Peruípe e de Alcobaça.  

A Bacia Hidrográfica de Alcobaça, centrada no rio do mesmo nome, tem origem no Estado de 
Minas Gerais. Vários córregos afluem para o Rio Alcobaça no lado norte, a exemplo do 
Sumido, do Mato, do Marimbondo, do Novo Acordo e de Itanhém, este um rio que deságua 
próximo a foz, vindo do norte. No sentido leste oeste as terras desta bacia estão cobertas com 
restingas e mangues, próximo a cidade de Alcobaça, por brejos nas margens imediatas do rio 
Alcobaça, e por pastagens nas terras interiores, tanto ao norte quanto ao sul. Ilhas de cultivos 
de eucaliptos entremeiam as pastagens, nos ambientes interiores. 

A oeste e ao norte de Teixeira de Freitas, nesta mesma bacia hidrográfica, localizam-se 
plantios comerciais diversificados, a exemplo do mamão, café, cana de açúcar, mandioca, 
milho e feijão, entremeados por vegetação de florestas nativas. 

Ao norte da área de estudo fica a Bacia Hidrográfica de Jucuruçu, formada basicamente pelo 
rio do mesmo nome. Desaguando no município de Prado, esta bacia tem um ambiente 
bastante preservado nas suas margens, seja como ambiente de brejo, nas porções oeste e 
centro, seja com mangues e restingas na porção leste. As margens interiores do Rio Jucuruçu 
são utilizadas com pastagens e silvicultura, esta, principalmente no lado sul. 

Tabela 3.5.1 - Principais Usos da Terra ao longo das Bacias Hidrográficas na Costa das Baleias 

Bacias Baixo Médio Alto

Mucuri Várzea e silvicultura Várzea e silvicultura Pastagens e outras culturas

Peruípe
Complexo de manguezais 
e restingas

Silvicultura Pastagens e outras culturas

Alcobaça Mangues e restingas
Várzeas e silvicultura e 
culturas comerciais 

Pastagens, cana e cultivos 
de subsistência

Jucuruçu Mangues e restingas Várzea Várzea e pastagens  

Fonte: Rocha, 1997, adaptado 

De um modo geral, as pastagens extensivas são o uso dominante em toda região continental 
e oeste da Costa das Baleias, sendo substituída em larga escala pela silvicultura. Ao mesmo 
tempo, as margens dos principais rios concentram grande quantidade da vegetação nativa 
ainda existente, principalmente as florestas de várzea e os manguezais. A vegetação de 
Restinga na Bacia do Alcobaça, excepcionalmente, ultrapassa os limites das margens e ainda 
conserva importante remanescente.  

Todas essas informações indicam a relevância de um Zoneamento Econômico e Ecológico 
deste litoral, combinando informações sobre os distintos vetores da economia e de usos da 
terra com uma gestão ambiental integrada dos ambientes naturais, levando em conta o 
conceito do Corredor Central da Mata Atlântica (ver tópico especial sobre corredores, ao 
final). 



PRODETUR NE -II PDITS – Costa das Baleias 3.5. Aspectos Sócio-ambientais 146 

A fronteira norte oeste da Costa das Baleias, principalmente no interior do Município de 
Prado, tem uma situação privilegiada neste quesito. A criação do Parque Nacional do 
Descobrimento possibilita um estado de qualidade ambiental muito diferenciado para a 
região costeira de Corumbau, potencializando o ecoturismo como uma atividade turística de 
baixíssima densidade. 

O conjunto de núcleos urbanos na Costa das Baleias, por outro lado, em que pese uma 
pequena dimensão de suas populações, entre 5 e 50 mil habitantes, já reflete riscos sobre a 
balneabilidade de alguns pontos da costa, mesmo que sem mensuração do órgão ambiental 
baiano, o CRA, ou Embasa, responsáveis por este tipo de avaliação. Não somente o controle 
da urbanização (ver mais abaixo), mas a necessidade de obras de saneamento básico são 
fundamentais para o desenvolvimento do turismo, haja visto o quanto estes quesitos são 
delicados para o conceito de regiões turísticas costeiras. Estudo apontado pelo IESB no Jornal 
Agora Meio Ambiente de dezembro de 2002 mostra o risco de doenças disseminadas pela 
água, resultado da ausência de saneamento básico. 

Tabela 3.5.2 – Qualidade das Águas e Saúde Pública 

Transmissão Doença Agente patogênico Medida
Cólera Vibrio cholerae
Febre Tifóide Salmonella typhi
Leptospirose Leptospira interrogans
Giardíase Giárdia lamblia
Amebíase Entamoeba histolytica
Hepatite infecciosa Hepatite vírus A
Diarréia Aguda Baccilus, S.aureus, Shigella,

Balantifium coli
Escabiose  Sarcoptes scabici
Pediculose (piolho) Pediculus humanus

Conjuntivite 
bacteriana aguda

Haemophilus aegyptius

 Salmonelose  Salmonella typhimurium
 Tricuríase Trichuris trichuria
 Enterobíase Enterobius vermiculares
 Ancilostomíase Ancylostoma duodenale
 Ascaridíase Ascaris lumbricoides
Malária Plasmodium vivax, P.malarie e P.

falciparum 
Dengue Grupo B dos arbovírus
Febre Amarela  RNA vírus

Controle de vetores e hospedeiros 
intermediários

Implantar sistema de abastecimento e 
tratamento de água, com 
fornecimento em quantidade e 
qualidade para consumo, uso 
doméstico e coletivo; Proteção de 
contaminação dos manaciais e fontes 
de água;

Implantar sistema adequado de 
esgotamento sanitário; Instalar 
abastecimento de água com 
encanamento domiciliar;  Instalar 
melhorias sanitárias domiciliares e 
coletivas; Reservatório de água 
adequado com limpeza periódica;

Pela água

Pela falta de limpeza, 
higienização com a água

Eliminar criadouros com inspeção e 
medidas de controle; Destinação final 
adequada dos resíduos sólidos;

Através de vetores que se 
relacionam com a água

Associada à água Esquistossomose Schistosoma mansoni
 

Fonte: Jornal Agora Meio Ambiente, dezembro 2002 

Terrenos e praias – o risco de urbanização sem planejamento 

A expansão de loteamentos de veraneio em ambientes litorâneos está diretamente ligada a 
decadência dos mesmos como destinos turísticos. A ocupação da costa é vulnerável à 
urbanização descontrolada, notadamente em locais próximos de grandes aglomerados 
urbanos. As cidades da Costa das Baleias, em sua totalidade, vivem este fenômeno com 
alguma intensidade, destacando-se Prado. A expansão urbana na direção das praias degrada 
a paisagem, compromete o lençol freático e a balneabilidade das praias, desvaloriza os 
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destinos turísticos e onera o poder público e o setor privado com os riscos de decadência de 
regiões turísticas com alto potencial econômico. 

Figura 3.5.4 - Os impactos ambientais causados pela ocupação humana desordenada 
começam a aparecer nos loteamentos do litoral sul baiano. 

 

A altura das construções, o tamanho dos lotes e o desenho de condomínios, levando em 
conta os ecossistemas naturais, é fundamental para se minimizar os impactos de loteamentos 
em regiões costeiras. Casas muito altas tornam-se barreiras para a ventilação, além de 
diminuir a visão do horizonte. Quanto maior a área construída, menos conforto térmico se 
tem. As construções aumentam a reflexão do calor para o ar e fazem com que a temperatura 
local aumente. A maioria das casas de veraneio é utilizada por pouco tempo. Mesmo assim, 
demandam investimentos dos órgãos públicos com água, energia e esgotos. No entanto, não 
dão retorno à sociedade, pois geram poucos empregos, pagam tributos reduzidos e não 
fortalecem a economia do lugar onde são construídas. Do ponto de vista de quem constrói, 
também não é um bom negócio. Gasta-se muito na compra do lote e na construção da casa. 
Na oportunidade da venda, o valor obtido é em geral menor que o investido. Além disso, a 
família fica sempre presa àquele destino nas férias.  

Instrumentos reguladores4 5 

A constituição e a descentralização administrativa 

O PRODETUR II, em seu escopo de planejamento ambiental, tem a legislação do país como 
linha mestra para definição de critérios e condicionantes na sua operação. Para isso a 
Constituição federal de 1988 confere poderes de atuação aos Municípios em matéria de 
proteção do meio ambiente e do patrimônio cultural, bens cuja conservação é essencial em se 
tratando de valores turísticos locais.  

Diz o artigo 23: 

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, 
os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

                                                 
45 Nos sub-capítulos 2.4. e 2.5.  se utiliza com adaptações texto produzido pela WWF sobre Turismo Responsável – Manual para 
Políticas Locais, coordenado por Sergio Salazar Salvati e composto por Andre Lima, consultor). 
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IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras-de-arte e de outros bens 
de valor histórico, artístico ou cultural;... 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;” 

Portanto, é permitido, ou melhor dizendo, é necessário que os municípios criem estruturas 
administrativas próprias (Secretarias de Meio Ambiente, de Cultura e Conselhos Municipais 
de Meio Ambiente), por intermédio de legislação municipal, dotando-as de atribuições 
específicas para colocar em prática essas incumbências constitucionais.  

Além do poder de atuar (competência material ou administrativa) para proteger o meio 
ambiente e o patrimônio cultural é permitido aos municípios legislar em matéria de interesse 
local e suplementarmente aos Estados e à União no que couber (art. 30 incisos I e II).  Vale 
dizer que a atividade turística no município e sua interface com o resguardo do ambiente 
natural e cultural local se enquadram perfeitamente na hipótese de interesse local, já que se 
trata de atividade de predominante interesse e impacto local, sendo bastante pertinente a 
criação de legislação própria que estabeleça mecanismos específicos para uma efetiva gestão 
por parte do poder público local, seja no planejamento, no controle ou no monitoramento da 
atividade. 

A Constituição confere ainda poderes para o Município legislar para: 

I) promover o adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento e controle do 
uso, parcelamento e ocupação do solo urbano (art. 30, VIII) e; 

II) estabelecer a política de desenvolvimento urbano por meio do Plano Diretor (art. 182). 

O turismo como atividade sócio-econômica deve, sem dúvida alguma, ser realizado em 
respeito ao bem-estar dos cidadãos da região e à integridade ambiental dos ecossistemas 
naturais e do patrimônio cultural (arquitetônico, histórico, turístico). Assim orienta outro 
artigo da Constituição Federal, o artigo 170, que condiciona o desenvolvimento das 
atividades econômicas ao respeito ao meio ambiente. 

Ainda em matéria constitucional, afirma o artigo 225: 

 “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

Entende-se por “todos”, na hipótese da atividade turística, tanto os habitantes das regiões 
visitadas e os agentes do turismo (proprietários de atrativos, agências, guias) como também 
os próprios turistas que têm direitos a um ambiente saudável e equilibrado, mas também têm 
obrigações relacionadas à manutenção da integridade dos ambientes e comunidades 
visitados. 

Ainda no âmbito do artigo 225 da Constituição Federal, incumbe ao Poder Público, e aqui 
entenda-se também incluído o Município: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 
espécies e ecossistemas; 

II - preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do País...; 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a 
serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através 

de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem a sua proteção; 
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IV - exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dar publicidade; 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 
pública para a preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco 
sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 

crueldade. 

... 

§3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

§4o A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do mar, o Pantanal Mato-
Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da 
lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao 

uso dos recursos naturais. 

Portanto, para o exercício dessas atribuições é absolutamente necessário não apenas a 
constituição de órgãos com estrutura e finalidades próprias, mas a elaboração e aprovação de 
uma base legal mínima que disponha sobre essas matérias. 

Por ser o turismo uma atividade sócio-econômica com elevado potencial de impacto 
(positivos e negativos) ao meio ambiente, à segurança, à higiene, à ordem e aos costumes 
municipais e possuindo o poder público local competências constitucionais próprias para a 
matéria, além de poder de polícia para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, 
atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade, pode o município legislar e 
impor regulamentos para atividade turística, respeitado, no que tange regulamentação da 
prestação de serviços e às relações de consumo, o Código de Defesa do Consumir, Lei Federal 
no 8.078/90, além das resoluções da Embratur e do Conselho Nacional de Turismo. 

Merece destaque o artigo 180 da Constituição que afirma que “a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios promoverão o turismo como fator de desenvolvimento social e 
econômico”. 

Vale ressaltar ainda que muitas regiões de interesse turístico transcendem aos limites de um 
único município, como são os casos da Chapada dos Veadeiros em Goiás, ou Chapada da 
Diamantina na Bahia e muitas outras em todo País. Além disso, atrativos importantes como 
rios e serras na maioria das vezes também cruzam vários municípios, o que faz com que seja 
imprescindível a articulação entre os gestores estaduais e dos municípios da região pois de 
nada adiantará um município possuir uma boa legislação e um bom sistema de gestão 
ambiental e de turismo se nos municípios vizinhos as atividades continuam impactando a 
região e sendo conduzidas sem nenhum critério. 

Importância da Legislação Turística e Ambiental Municipal 

Em 20 de abril de 1994 o governo federal criou um Grupo de Trabalho para propor uma 
Política e um Programa Nacional de Ecoturismo, por meio da Portaria Interministerial no 001, 
composto por representantes do Ministério da Indústria, Comércio, e Turismo e Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, do Ibama, da Embratur e de 
organizações não-governamentais. 
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Uma das principais conclusões desse grupo foi a de que a concepção e a execução de uma 
política para o turismo responsável deve ser descentralizada ao nível dos estados e 
principalmente dos municípios, onde de fato o turismo acontece e deve ser estimulado. 

Hoje, a política ambiental também encontra-se em rota de descentralização e as atribuições 
vão aos poucos sendo delegadas aos órgãos municipais na medida em que estes vão se 
preparando para assumir essa incumbência. Trata-se de um processo inevitável e para o qual 
os municípios devem se preparar progressiva e rapidamente. 

Entretanto, é fundamental que no processo de municipalização e descentralização 
administrativa da gestão ambiental e turística o poder público local se prepare para enfrentar, 
dentre outros, os seguintes desafios: 

• a vulnerabilidade dos sistemas ambientais e de turismo às pressões políticas locais 
sempre mais presentes na medida em que pode estimular atividades conflitantes; 

• a agressão ambiental pelo estímulo e concentração da atividade em poucos atrativos 
turísticos; 

• a falta de recursos financeiros para o planejamento, monitoramento e fiscalização; 

• a infraestrutura local inexistente ou deficitária; 

• o risco de perda de identidade cultural local; e 

• marginalização da população local, tanto na discussão das políticas públicas, como no 
próprio acesso aos atrativos turísticos locais. 

Segundo o Grupo de Trabalho Interministerial acima referido, que trabalhou na formulação 
da Política Nacional para o Ecoturismo, uma política para o desenvolvimento do ecoturismo 
deve ser orientada ao atendimento dos seguintes objetivos básicos: 

• compatibilizar as atividades de ecoturismo com a conservação de áreas naturais; 

• fortalecer a cooperação interinstitucional; 

• possibilitar a participação efetiva de todos os segmentos atuantes no setor; 

• promover e estimular a capacitação de recursos humanos para o ecoturismo; 

• promover, estimular e incentivar a criação e melhoria da infra-estrutura para a 
atividade do ecoturismo; e 

• promover o aproveitamento do ecoturismo como veículo de educação ambiental. 

Aos objetivos básicos propostos pela Política Nacional de Ecoturismo acima expostos 
acrescentamos: 

• a valorização e o respeito aos costumes e tradições das comunidades locais; e 

• a efetiva e informada participação dessas comunidades nas instâncias decisórias tanto 
em matéria ambiental como de política de turismo no município, inclusive das 
comunidades mais afastadas dos centros urbanos. 

Para a consecução desses objetivos integram a proposta da Política Nacional de Ecoturismo as 
seguintes ações: 

1 - Regulamentação do ecoturismo; 

2 - Fortalecimento e interação interinstitucional; 

3 - Formação e capacitação de recursos humanos; 
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4 - Controle de qualidade do produto ecoturístico; 

5 - Gerenciamento de informações; 

6 - Incentivo ao desenvolvimento do ecoturismo; 

7 - Implantação e adequação da infra-estrutura; 

8 - Conscientização e informação do turista; e 

9 - Participação comunitária. 

Torna-se imperativo, portanto, que a legislação municipal que pretenda dar suporte à 
atuação eficiente e eficaz do poder público local no planejamento e no monitoramento das 
atividades turísticas incorpore ao menos alguns dos objetivos e das ações acima traçados. 
Esse é grande o desafio. 

Neste sentido, vários são os instrumentos que podem ser criados e implementados em 
âmbito local para a concretização dos objetivos e ações acima propostos. Dentre eles, alguns 
são clássicos e fundamentais, tais como as leis de uso e ocupação do solo e os Planos 
Diretores, legislações que objetivam ordenar o território de forma a garantir o 
desenvolvimento sócio-econômico do município e a qualidade de vida de seus habitantes. 
Outros instrumentos mais específicos e contemporâneos que já vêm sendo adotados por 
muitos municípios são os Conselhos Municipais de Meio Ambiente e os Conselhos de 
Turismo onde a população local, juntamente com outros setores privados e o poder público 
debatem e decidem os rumos das políticas locais sobre o tema.  

Outro mecanismo fundamental são os Fundos Municipais, onde o poder público, com a 
participação da população, busca orientar e estimular investimentos em atividades de 
conservação ambiental e de desenvolvimento sustentável. Para tanto, podem ser elaborados 
códigos ambientais e de turismo municipais que sustentem sistemas ambientais de meio 
ambiente e turismo e os mecanismos e objetivos acima referidos.  

Além desses mecanismos clássicos os sistemas municipais podem prever outros instrumentos  
específicos que evidentemente devem ser adaptados à realidade de cada município e ao grau 
de institucionalidade que o poder público juntamente com a população local pretendem dar 
aos seus sistemas de turismo e de meio ambiente. 

A importância e o papel das comunidades locais no desenvolvimento do Turismo  

O turismo responsável caracteriza-se pela conservação dos ambientes visitados e pela busca 
de bem-estar das comunidades locais. As comunidades locais, portanto, devem ser 
reconhecidas como sujeito ativo no planejamento e na execução do turismo além de 
principais beneficiárias dessa atividade. Não obstante a relevância sociocultural das 
populações locais e o seu papel na conservação de áreas de interesse turístico, sabemos que 
quase sempre estão à margem do processo de institucionalização do turismo em seu próprio 
território. Isso pode e deve mudar e a regulamentação da atividade turística no nível local 
pode ser um primeiro passo. 

A Sociedade Mundial de Ecoturismo em vários de seus documentos demonstra sua 
preocupação para com os impactos culturais da atividade turística. De acordo com alguns 
documentos da Sociedade Mundial de Ecoturismo proteger a integridade das culturas 
visitadas, minimizando os impactos dos visitantes e estimular a compreensão e a valorização 
das culturas diferenciadas deve constituir objetivo essencial para os operadores turísticos. 

Por outro lado o turismo não pode ser visto como a única solução para todos os problemas de 
forma que o desenvolvimento da atividade deve integrar-se com outras alternativas 
econômicas sustentáveis. O consentimento prévio e informado das comunidades, o respeito 
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às suas estruturas de organização comunitárias, o respeito e o fortalecimento de seus direitos 
relativos ao seu território e aos recursos naturais nele existentes e a valorização de seus 
conhecimentos, hábitos e modos de produção devem ser condicionantes para as atividades 
turísticas em regiões que possam afetar o ambiente e a cultura desses povos. Assim, é 
essencial que seja garantida a participação especial das comunidades locais no planejamento 
e na execução de políticas de turismo e as legislações municipais devem destinar especial 
atenção a esse fator.  

Órgãos e Instrumentos  

Secretarias de Meio Ambiente e de Turismo 

É essencial a criação de um órgão ambiental local em todos os municípios, seja para os 
municípios com potencial turístico ou não, sejam aqueles que abrigam ecossistemas frágeis 
ou paisagens notáveis, atributos naturais excepcionais, ou mesmo que não possuam 
qualidades ambientais extraordinárias. Isso pela simples e incontestável necessidade de 
planejamento e controle do uso e ocupação do solo e do uso dos recursos naturais, mesmo 
por que o sucateamento dos órgãos federais e estaduais de meio ambiente tem sido uma 
constante na atualidade. 

Assim sendo, é essencial a criação de secretarias municipais de meio ambiente que 
mantenham capacidade técnica para intervir e orientar as atividades de maior potencial 
ofensivo ao bem-estar e à saúde da população local. 

Em se tratando de município com elevado potencial turístico, ou com potencial turístico 
preponderante, é aconselhável a criação de uma secretaria própria para o ordenamento, 
regulamentação e controle da atividade, como vêm fazendo a maioria dos municípios que 
apostam no turismo como alternativa econômica para o desenvolvimento sócio-econômico 
local.  

Porém, mais importante do que a existência de secretaria de meio ambiente e secretaria de 
turismo é que ambas atuem conjuntamente na formulação dos planos de uso e conservação 
do patrimônio ambiental e nos planos de desenvolvimento local além de articularem-se com 
os órgãos ambientais e de turismo dos municípios vizinhos e órgãos estaduais e federais 
afetos. 

 Conselho Municipal de Turismo e Conselho Municipal de Meio Ambiente 

A participação direta da sociedade na gestão pública por intermédio dos Conselhos é a forma 
contemporânea de democratizar e dar transparência à construção e à implementação das 
políticas públicas. Ao mesmo tempo que confere maior  legitimidade às decisões 
governamentais, a tomada de decisão via conselhos participativos reduz a margem de 
discricionariedade, assim como minimiza os conflitos muitas vezes propiciados por decisões 
autoritárias e unilaterais tomadas em gabinetes fechados e inacessíveis ao cidadão comum.  

Em âmbito local tem sido comum a criação de Conselhos Tutelares de Criança e Adolescentes, 
Conselhos de Saúde, Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável, Conselhos de 
Educação e Conselhos de Meio Ambiente. Inclusive o repasse de recursos federais e mesmo 
estaduais em algumas áreas de atuação pública já é condicionado à existência e 
funcionamento desses conselhos participativos.  

A EMBRATUR, por meio do Programa Nacional de Municipalização do Turismo, vem 
estimulando a criação de conselhos e de fundos municipais de turismo, como forma de 
alavancar a atividade com maior eficiência e com o necessário envolvimento da população 
local, inclusive como condicionante para a celebração de convênios com os municípios.  
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Encontra-se em fase final de discussão no CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente 
uma regulamentação para o ecoturismo que ao que condicionará a competência dos 
municípios para autorizarem e regulamentarem a atividade em sua esfera de atuação à 
existência de Conselhos Municipais de Meio Ambiente e de Turismo com poder deliberativo 
e órgão ambiental em funcionamento. 

A Constituição Federal brasileira no parágrafo único de seu primeiro artigo fortalece esse 
entendimento quando estabelece que todo poder emana do povo que o exerce por meio de 
seus representantes eleitos ou diretamente. Os conselhos deliberativos ambientais e de 
turismo são formas de participação direta da sociedade na gestão pública em consonância 
com a Constituição Federal e também com os princípios da Agenda 21 que requer 
transparência e participação da sociedade na tomada de decisões como condição essencial 
para o desenvolvimento sustentável. 

O fundamental é que o funcionamento desses conselhos se dê de forma transparente, que 
suas reuniões ocorram em local e horário de fácil acesso,  que sejam publicamente divulgadas 
e abertas à participação de qualquer interessado e que sua composição seja a mais equilibrada 
e aberta possível à participação de todos os setores da sociedade. É tarefa, ou melhor 
dizendo, obrigação do poder púbico local garantir a implementação desses princípios e 
fortalecer as instâncias populares de decisão. 

Plano Diretor Municipal 

O Plano Diretor municipal, previsto na Constituição Federal no artigo 182, é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. O Plano Diretor deve ser parte 
integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes 
orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.  

O Plano Diretor, obrigatório para os municípios com mais de vinte mil habitantes, municípios 
integrantes de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, em áreas de especial 
interesse turístico ou inseridos em área de influência de empreendimentos ou atividades com 
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional, deve englobar todo território 
municipal e ser revisto a cada dez anos. 

No processo de elaboração do Plano Diretor e na fiscalização de seu cumprimento, os 
Poderes Legislativo e Executivo deverão garantir: 

I - a realização de audiências públicas e debates com a participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade; 

II - publicidade sobre os documentos e informações ao Plano Diretor relacionados; e 

III - acesso a qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. 

Por meio do Plano Diretor o Poder Público municipal, juntamente com a população local, 
identifica as potencialidades e vulnerabilidades sócio-econômicas e ambientais de seu 
território e estabelece normas e programas, assim como um zoneamento local, que vinculam 
a política urbana e que orientam e projetam o crescimento espacial do município de forma a 
buscar o pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades e o bem-estar de seus 
habitantes. Lembrando que a função social prioritária das cidades é assegurar as condições 
básicas para a circulação, o trabalho, a habitação e o lazer de seus habitantes. 

O Plano Diretor vincula toda a política de desenvolvimento do turismo local na medida em 
que estabelece princípios e normas para a implantação de infraestrutura viária e de sistemas 
de transportes, de saneamento básico e destinação de resíduos sólidos, de conservação e 
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recuperação de ecossistemas e do patrimônio histórico e cultural e de desenvolvimento 
urbano e rural. 

 Plano Diretor de Turismo 

O planejamento é essencial em se tratando de gestão pública e não poderia deixar de sê-lo no 
que se refere à otimização do potencial turístico de um município, ainda mais quando se sabe 
que são bastante escassos os recursos no orçamento municipal. 

Nesse sentido, três instrumentos básicos que compõem um Plano Diretor de Turismo 
destacam-se para que a atividade turística seja ordenada e planejada. São eles: o 
Diagnóstico/Inventário Turístico, o Zoneamento Turístico-Ambiental e o Plano de Metas e 
Ações (ou Plano de Desenvolvimento Turístico). 

Diagnóstico ou Inventário Turístico 

O diagnóstico é o inventário do potencial turístico e a análise desse inventário. De acordo 
com o dicionário Aurélio, inventário é a “relação de mercadorias, bens, etc...”. Inventário 
Turístico, portanto, é a relação dos bens de valor paisagístico, ecológico, histórico, cultural e 
sócio-econômico que possam agregar interesse turístico ao município ou a uma dada região 
do município. Trata-se, portanto, do levantamento do potencial turístico do município por 
meio da identificação e avaliação dos atrativos que o município possui, da infra-estrutura, 
acessos e serviços relacionados direta ou indiretamente ao turismo. 

Não basta apenas identificar as áreas e os bens de interesse turístico, mas também é 
necessário que o inventário qualifique a situação em que se encontra o bem em termos de 
conservação, utilidade, capacidade de uso, serviços a eles relacionados, infraestrutura 
oferecida, dentre outras informações complementares. 

Esse levantamento é essencial para que o Poder Público possa planejar adequadamente sua 
intervenção para a implementação de uma política local que estimule o turismo como 
atividade econômica e ambientalmente sustentável. Deve ser feito por uma equipe 
multidisciplinar com a ajuda e participação direta da própria população local por meio de 
audiências públicas e consultas com apoio do Conselho de Turismo e de Meio Ambiente, ou 
mesmo de consultas permanentes mediante pequenas reuniões com cidadãos e lideranças 
locais durante o processo todo processo de sua elaboração.  

Zoneamento Turístico-Ambiental 

Com base nas informações colhidas pelo Diagnóstico de que tratamos no item anterior, o 
poder público, em conjunto com as comunidades envolvidas e os setores interessados, 
identifica as áreas de real e de potencial interesse para o turismo e as áreas de interesse para a 
conservação e preservação ambiental ou cultural de forma a poder, a qualquer momento, 
planejar a instalação de infraestrutura compatível com a intensidade desejável para a 
atividade turística, considerando-se as características de cada ambiente e suas peculiaridades 
sócio-culturais. 

O Zoneamento deve considerar a dinâmica sócio-econômica municipal e as diversidades 
sócio-culturais existentes de forma a ser sólido e consistente o suficiente para servir de 
parâmetro para a formulação, reformulação e implementação de planos e programas de 
estímulo ao turismo e à conservação ambiental, mas flexível o necessário para ser adaptado 
permanentemente às alterações na dinâmica espacial e sócio-econômicas ditadas muitas 
vezes por conjunturas que fogem ao controle da gestão municipal. 

O Zoneamento deve indicar a os níveis de intensidade de proteção e de uso que cada região 
demanda ou suporta, a necessidade de recuperação do ambiente ou ainda de implementação 
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de infra-estrutura viária, hoteleira, de saneamento, dentre outras medidas necessárias ao 
aprimoramento da atividade com o devido respeito às limitações ambientais. 

Além de se basear no Diagnóstico Turístico, o Zoneamento Turístico-Ambiental deve 
interagir, ou melhor, ser compatível com o Plano Diretor do Município e considerar também 
outros zoneamentos eventualmente realizados em escalas maiores, como por exemplo, o 
Zoneamento Ecológico-econômico elaborado pelo poder público estadual ou outros 
zoneamentos ambientais como das APAs – Áreas de Proteção Ambiental ou Zonas Industriais 
que às vezes transcendem um único município e são elaborados pelas esferas estaduais ou 
mesmo federal. Deve ainda considerar aspectos das legislações estaduais e federal que tratem 
de áreas protegidas (Unidades de Conservação, Áreas de Preservação Permanente e Reservas 
Legais Florestais, áreas de proteção de mananciais, áreas tombadas e as especificidades das 
bacias e sub-bacias hidrográficas). É fundamental que o Zoneamento turístico seja 
amplamente discutido com a população local e aprovado pelos Conselhos de Meio Ambiente 
e de Turismo. 

O Zoneamento e as populações locais e tradicionais 

Um importante papel do Zoneamento, ao lado do Plano Diretor e das leis municipais de 
uso e ocupação do solo, além de apontar as áreas com potencial turístico e áreas de 
interesse ambiental, é apontar os focos de potencial conflitos entre diferentes atores sociais, 
como por exemplo, agentes do turismo e populações tradicionais, no intuito de viabilizar 
medidas preventivas que fortaleçam o papel dessas comunidades como interlocutores 
privilegiados nas discussões acerca dos destinos do turismo na região.  

O avanço da especulação imobiliária, a construção de grandes hotéis e de projetos de 
infraestrutura sobre áreas tradicionalmente ocupadas por populações ribeirinhas, 
extrativistas, caiçaras, indígenas ou quilombolas, que na maioria das vezes são as únicas 
responsáveis pela conservação das áreas com algum interesse para o turismo, é muito 
comum. Esse processo é previsível e deve ser controlado pelas instâncias governamentais, 
posto que a valorização da cultura e das tradições do povo local merece lugar especial no 
planejamento e no ordenamento da atividade turística, principalmente no que respeita à 
ocupação do território.  

O Zoneamento, portanto é também o instrumento de indicação e prevenção desses 
conflitos que deve ser resolvido por intermédio da formulação de leis de uso e ocupação do 
solo que indiquem zonas de restrição à ocupação por grandes empreendimentos turísticos 
e de infraestrutura. O zoneamento nesse caso deve identificar áreas de uso e ocupação 
tradicionais e essas áreas poderão, por meio da legislação de uso e ocupação do solo, estar 
fora do alcance da especulação imobiliária ou da implementação de megaprojetos de 
infraestrutura.  

Plano de Metas e Ações para o Turismo (Plano de Desenvolvimento Turístico) 

O Plano de Metas e Ações é o instrumento elaborado com base no Plano Diretor do 
município, no Diagnóstico e no Zoneamento Turístico e Ambiental que deverá estabelecer as 
metas e objetivos gerais e específicos a serem alcançados em termos de utilização do 
potencial turístico municipal, num dado horizonte de tempo, assim como dos projetos e 
programas que deverão ser colocados em prática e estimulados para atingir as metas e 
objetivos propostos. 

O Plano deve estabelecer expressamente as responsabilidades de cada órgão da 
administração local e de cada segmento, bem como sugerir um cronograma de ações a serem 
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implementadas. O Plano não é um documento pronto, mas um documento em permanente 
discussão e revisão. 

Caberá ao Plano de Metas e Ações, com base no Inventário Turístico, determinar as 
prioridades em termos de investimentos em infraestrutura e divulgação dos potenciais 
turísticos e identificar as fontes de recursos para a implementação das ações necessárias ao 
seu cumprimento. O Plano deverá propor programas e ações do Poder Público e dos 
particulares no sentido de recuperar e proteger o patrimônio natural e cultural local e de 
estimular a melhoria de qualidade nos serviços e produtos turísticos oferecidos no município 
e indicará as linhas gerais dos projetos que poderão ser apoiados pelo governo com recursos 
orçamentários ou dos Fundos Municipais de Turismo e de Meio Ambiente. 

É mais que recomendável que o Plano, assim como o Diagnóstico e o Zoneamento Turístico e 
Ambiental sejam discutidos exaustiva e permanentemente com a população local e sejam 
aprovados pelos Conselhos de Meio Ambiente e de Turismo do município, devendo ser um 
documento permanentemente atualizado e aprimorado. 

O Plano Turístico, como um dos vários planos que o poder público local pode elaborar, deve 
interagir com os demais planos de desenvolvimento previstos para a região, formulados não 
apenas pelo poder público local, mas também com os planos estaduais e federais 
eventualmente em vigor. Para tanto é necessária uma interação mínima entre todas as 
Secretarias de governo municipais e também com as instâncias estaduais e federais. 

Unidades de Conservação (UCs)  no Município 

Para a manutenção do meio ambiente saudável incumbe ao poder público a criação de 
espaços territoriais especialmente protegidos onde as atividades potencialmente causadoras 
de impactos ambientais não podem afetar os atributos naturais (artigo 225, §1o, inciso III da 
CF/88). 

Além de garantir a integridade ambiental, tais espaços, se devidamente manejados, 
apresentam alto potencial como atrativos turísticos e, portanto, fontes de riquezas para o 
município. 

A título de exemplo, a EMBRATUR identificou noventa e seis pólos ecoturísticos no Brasil, 
todos eles no entorno de unidades de conservação (principalmente Parques Nacionais e 
Estaduais), uma vez que a existência de tais espaços protegidos é um dos fatores 
determinantes para a identificação do potencial turístico de uma região. 

Além das unidades de conservação clássicas, previstas no Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação - SNUC, aprovado pela Lei Federal 9.985/00, de que falaremos adiante, podem 
os municípios criar, caso especificidades locais justificadamente demandem, categoria de 
unidade de conservação distinta daquelas previstas, como as Estradas-Parque, por exemplo, 
já implementadas em algumas regiões como no Pantanal Mato-Grossense. 

O SNUC prevê dois gêneros de unidades de conservação (UC’s) conforme a possibilidade de 
uso de seus recursos naturais: 

a) UC’s de proteção integral, onde somente são permitidas atividades humanas que utilizem 
indiretamente os recursos naturais, ou seja, que não extraiam ou consumam os recursos 
naturais; e 

b) UC’s de uso sustentável, em que a exploração direta dos recursos naturais é permitida de 
acordo com critérios de sustentabilidade. 
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Cabe ao município criar conselhos gestores para as unidades de conservação sob a sua 
administração ou então delegar as atribuições dos conselhos gestores ao Conselho Municipal 
de Meio Ambiente.  

Além da criação de conselhos para gerir as UCs municipais, é fundamental também a 
participação de representantes do Poder Público municipal e das comunidades locais nos 
conselhos gestores de unidades de conservação estaduais e federais localizadas no 
município. Somente assim será possível integrar a gestão do espaço territorial municipal às 
políticas estaduais e federais e somar esforços juntamente com os demais órgãos públicos de 
outras esferas de governo na administração, conservação e ocupação ordenada do espaço 
local. 

Além disso, pode o poder público local criar programas de incentivo à criação de unidades de 
conservação em propriedades privadas complementarmente às áreas protegidas por 
unidades de conservação públicas, com destaque para as Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural e os Monumentos Naturais. No item VI.3 adiante abordaremos com mais detalhes o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 

Conselhos Gestores de Unidades de Conservação 

São órgãos colegiados criados pelo poder público no ato da criação de uma unidade de 
conservação com a finalidade de decidir ou opinar na tomada de decisão acerca do manejo 
e da administração da respectiva unidade de conservação. 

Esses colegiados terão composição que variará em função da categoria de unidade de 
conservação, mas basicamente devem ser compostos por órgãos públicos das três esferas 
(federal, estadual e municipal) cuja área afeta (agricultura, indígena, patrimônio cultural, 
saúde, educação) deve depender das peculiaridades da região abrangida pela área 
protegida. Além de representantes de governo podem compor o conselho, representantes 
da sociedade local tais como: proprietários rurais, representantes de moradores de bairros, 
populações extrativistas, povos indígenas e entidades ambientalistas. 

A competência e as atribuições de cada conselho variarão em função de ser consultivo, 
como via de regra é o caso das unidades de conservação de proteção integral ou 
deliberativo nas hipóteses de unidades de uso sustentável. A Lei 9.985/00, que cria o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação, estabelece as hipóteses em que o conselho 
será deliberativo ou consultivo e as atribuições serão definidas no decreto que a 
regulamentará . 

Instituições de Meio Ambiente 

IBAMA 

O IBAMA é o órgão executor das políticas ambientais do Brasil. Na Costa das Baleias o  
IBAMA possui  ações administrativas envolvendo principalmente a gestão de Parques 
Nacionais, como o de Abrolhos e Descobrimento, bem como a Reserva Extrativista de 
Corumbau. Ao mesmo tempo, o IBAMA mantém o Prev Fogo no Extremo Sul. Este projeto 
tem como foco a proteção das áreas dos Parques Nacionais do Descobrimento, Pau Brasil, 
Monte Pascoal e corredores de fauna existentes e zonas de armotecimento nos períodos de 
estiagem, através de ações preventivas e de combate a incêndios florestais. 

A responsabilidade institucional do IBAMA nesta região é alta, considerando o conjunto de 
áreas protegidas (Resex de Corumbau, Parna de Abrolhos e o Parna do Descobrimento) e o 
imenso patrimônio ambiental presente nos ambientes coralíneos, estuarinos e continuentais, 
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estes últimos presentes em um conjunto de frragmentos florestais associados a Unidades de 
Conservação federais. As responsabilidades do IBAMA estão ligadas a vegetação, fauna e 
ambientes marinhos.  

O IBAMA mantém nesta região um Escritório Regional em Teixeira de Freitas (BR 101, KM 
876.2 DNER; CEP: 45.995-000; TEL: (73) 291-5696; FAX: (73) 292-6115) e no Parque Nacional 
Marinho de Abrolhos (R. Praia do Kitongo, s/no.   CEP: 45.900-000 - Caravelas - BA  TEL/FAX: 
(73) 297-1111) 

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia  

O Governo da Bahia está vivendo no início de 2003 uma importante reestruturação 
administrativa na área de meio ambiente. Um dado positivo, pois o Estado da Bahia passa a 
ter uma Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos– SEMARH, com a migração da 
então Diretoria de Desenvolvimento Florestal- DDF, da Secretaria da Agricultura, Irrigação e 
Reforma Agrária, para a Superintendência de Unidades de Conservação e Florestas, nesta 
nova secretaria. Com isso, todas as Áreas Protegidas estaduais passam a ser administradas 
por esta superintendência. 

A SEMARH constituiu também uma Superintendência de Políticas Ambientais, responsável 
pelo planejamento e integração de ações ambientais, estudos, programas e projetos, inclusive 
relações institucionais. Esta secretaria tem como missão de estruturar ações de conservação e 
gestão ambiental em toda a costa, considerando o conjunto de áreas protegidas estaduais, a 
exemplo da APA da Costa das Baleias, em fase inicial de implementação. 

O Centro de Recursos Ambientais, uma das autarquias da SEMARH, foi  criado pela Lei n° 
31, de 03 de março de 1983, reorganizado pelas Leis n°s 6.424, de 26 de outubro de 1992, e 
7.799, de 07 de fevereiro de 2001. O CRA é um órgão executor do Sistema Estadual de 
Administração e Recursos Ambientais - SEARA. Atua como uma polícia ambiental que tanto 
fiscaliza o meio ambiente como cria ou altera as normas ambientais, sempre submetidas à 
aprovação do CEPRAM - Conselho Estadual de Meio Ambiente.O CRA sofreu transferência 
da Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia – SEPLANTEC para a SEMARH, com a 
transferência da administração das APAs para a superintendência citada antes.  

O CRA, ainda em março, possui escritório regional na cidade de Caravelas, em virtude dos 
trabalhos de implementação da APA Costa das Baleias. Este escritório tende a ser transferido 
para a SEMA, subordinado a Superintendência de Desenvolvimento Florestal e Unidades de 
Conservação. 

Iniciativas de proteção e conservação ambiental do Terceiro Setor4 6 

Projeto Abrolhos 2000 

Desenvolvido pelo Instituto Baleia Jubarte, Instituto Conservation International do Brasil e 
Ibama. O principal objetivo do mesmo é a conservação da biodiversidade e dos recursos 
naturais da região do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Constituindo-se na maior área 
de ocorrência de recifes de coral do Atlântico Sul, Abrolhos é também vital para populações 
de outras espécies da fauna marinha, como a baleia jubarte, cetáceo ameaçado de extinção. 
No primeiro ano do projeto, as atividades estiveram voltadas para a elaboração do Plano de 
Ação como principal direcionador da estratégia de conservação para Abrolhos. As ações 

                                                 
46 Os dados apresentados neste tópico foram obtidos a partir de levantamento de Matos, E.N. 2003. Corredor Central da Mata 
Atlântica: Diagnóstico do Terceiro Setor. CD ROM. Ilhéus, IESB e informações obtidas com base nos documentos das 
instituições do Terceiro Setor.  
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propostas visam estabelecer na região um conjunto de práticas capazes de possibilitar a 
sustentabilidade das atividades locais por meio da conservação ambiental.  

Esses foram seus principais resultados: 

• Elaboração do Diagnóstico Ambiental, Sócio-econômico e Institucional do Complexo 
dos Abrolhos, reunindo as informações disponíveis sobre a região e constituindo-se 
na base para o Plano de Ação; 

• Organização de dois seminários participativos, com representantes das comunidades 
locais, do governo, do setor privado, das organizações não-governamentais e das 
universidades que atuam na região, para consolidação da estratégia a ser 
implementada; 

• Definição de uma estratégia de comunicação para divulgação das propostas e ações 
do Projeto Abrolhos 2000, através da metodologia participativa do Workshop 4-P 
desenvolvida pela Conservation International; 

• Estruturação da Rede Institucional de Suporte para Abrolhos, com a articulação das 
principais instituições atuantes na região para a formação do Conselho Consultivo do 
Projeto Abrolhos 2000; 

• Organização da I Oficina de Capacitação em Ecoturismo da Costa das Baleias, com o 
treinamento de profissionais ligados ao setor e de representantes da comunidade, 
para a definição das diretrizes para a atividade turística regional; 

• Desenvolvimento de um programa de Educação Ambiental com o Instituto Baleia 
Jubarte, onde as atividades estiveram inicialmente voltadas para treinamento de 
professores, operadores de turismo e a equipe do Ibama local; e 

• Produção de estudos temáticos e Plano de Manejo em setembro de 2002 da RESEX 
Marinha de Corumbau (IBAMA, Instituto Conservation International do Brasil, Instituto 
Baleia Jubarte, CNPT). 

Associação Comunitária Golfinho 

Atuando na área de educação, saúde, cultura e serviço social, a Associação Comunitária 
Golfinho é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, que atende a segmentos da 
comunidade carente do município e especialmente as famílias dos pescadores. Criada pela 
Colônia dos Pescadores e um grupo de voluntários, iniciou seus trabalhos em 1994 
oferecendo consultas de pré-natal e pediatria, que eram realizadas por médicos também 
voluntários. Mantêm relações com instituições como a Bahia Sul Celulose e Prefeitura 
municipal de Mucuri, com as quais passou a manter parcerias. Assim, em 1995, foi realizado o 
primeiro curso de culinária alternativa, destinado as esposas de pescadores, e formada a 
primeira turma de alfabetização de adultos. Em 1996, já formalmente constituída, a 
Associação passou a oferecer formação pré-escolar para crianças carentes da comunidade. 

Flora Brasil 

A Flora Brasil atua no Extremo Sul da Bahia (Porto Seguro, Santa Cruz da Cabrália, Itamarajú 
e Prado). Foi fundada em agosto de 97 no município de Santa Cruz Cabrália e é uma 
instituição sócio-ambiental criada por um grupo de pessoas preocupadas com a preservação 
ambiental que visa buscar soluções ecologicamente sustentáveis via um instituto de 
tecnologias alternativas (que não chegou a ser implantado), mas as soluções continuam 
sendo procuradas e difundidas. Havia um vazio institucional ambiental na região naquela 
ocasião e a Flora foi criada com o objetivo principal de proteção da Mata Atlântica. 
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A Flora Brasil vem buscando o amadurecimento da relação gente-natureza junto com 
comunidades locais, sejam elas de pescadores artesanais, comunidades indígenas, pequenos 
agricultores, pequenos e grandes proprietários, e também junto a pessoas que vieram para cá 
na busca de uma vida melhor. Essa relação se dá através do respeito mútuo, convívio 
harmonioso com o Meio Ambiente e a valorização do conhecimento patrimonial das 
comunidades tradicionais, visando um convívio equilibrado com a Mata Atlântica.  

Em setembro de 2000 foi criada uma sub-sede no município de Porto Seguro. Atualmente a 
entidade está ampliando suas atuações nos municípios de Prado e Itamaraju. 

Os principais resultados obtidos foram: 

• Apoio técnico à 1ª Reunião de Planejamento Participativo da Gestão Ambiental do 
Parque Nacional do Monte Pascoal, integrada com as comunidades indígenas Pataxó; 

• Organização e coordenação da 1º oficina de divulgação e apoio a criação de RPPNs 
no Extremo Sul da Bahia. “Incentivando o Programa Nacional de Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural - RPPNs: uma estratégia para conservação e 
recuperação do Corredor Central da Mata Atlântica”; 

• Elaboração de relatórios técnicos e análises de políticas públicas regionais; 

• Participação no levantamento intitulado "Ampliação da Rede de Unidades de 
Conservação de Proteção Integral no Sul e Extremo Sul da Bahia" (IESB/CI/FB); 

• Coordenação das atividades de Educação Ambiental, durante a Semana da Arvore, 
nas escolas públicas do Projeto Agricola - Imbiruçu de Dentro, município de Porto 
Seguro; 

• Criação e Coordenação da Comissão Pró -RPPN do Extremo Sul da Bahia; 

• Promoção e Coordenação do Grupo de Trabalho Pró - Educação Ambiental da APA 
Estadual-Santo Antônio; 

• Implementação do Projeto da Reserva Indígena Jaqueira p/ estruturação da Infra-
estrutura de visitação com a Associação Pataxo de Ecoturismo; 

• Participação na Organização das Oficinas de Capacitação das Agendas 21 dos 
municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália - Formação de Agentes 
Multiplicadores de Desenvolvimento Sustentável; 

• Elaboração e Execução do Projeto de Assessoria Sócio-Ambiental Imbiruçu de Dentro; 
acompanhando a recomposição florística de 100 ha. de Mata Ciliar na bacia do Rio 
dos Mangues, na área do assentamento; 

• Palestras sobre Meio Ambiente e área rural para a associação Familiar Sem Terra- 
Santa Cruz Cabrália; 

• Agenda 21 - Liderança regional das entidades não governamentais; 

• Participação da criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Comunitário das 
comunidades rurais do município de Santa Cruz Cabrália; 

• Execução do Curso Piloto de Educação Patrimonial e Ambiental (1ª-3º módulos) na 
Escola de 1ª Grau Arco-Iris - Santa Cruz Cabrália. 

Associação Pradense de Proteção Ambiental (APPA) 

A APPA atua no município de Prado e foi fundada em setembro de 1997, em virtude da 
necessidade da preservação do meio ambiente e da conscientização da comunidade local. 
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Seus principais objetivos são (i) Promover educação ambiental; (ii) sustentar e defender os 
interesses e reivindicações de seus associados; (iii) fomentar no município e região a adoção 
de práticas conservacionistas, promovendo a preservação dos recursos naturais, 
notadamente a fauna marinha e silvestre; (iv) firmar protocolos de intenção e convênios com 
órgãos públicos, direta ou indiretamente envolvidos com atividades de proteção ambiental. 

Os principais trabalhos desenvolvidos foram: 

• Organização de fóruns e debates sobre meio ambiente, ecoturismo, turismo 
sustentável; 

• Organização de uma pequena biblioteca, para atendimento à comunidade estudantil 
e turistas, com temas ligados ao meio ambiente e turismo ecológico; 

• Organização de mutirões de limpeza, quantificação e qualificação de resíduos sólidos 
na região; 

• Proposta de APA de Manguezais; 

• Criação de grupos de voluntários; 

• Educação Ambiental em parceria com o IBAMA – Projeto Horto Florestal de mangue, 
com alunos da rede particular de Ensino; 

• Criação da Patrulha da Tartaruga, onde 60 (sessenta) alunos receberam orientação do 
Projeto TAMAR – Estação de Mucuri- BA, que serão responsáveis pelo 
monitoramento da desova e eclosão dos ovos e Campanhas educativas junto aos 
pescadores (na última temporada, monitorou-se a eclosão de 2200 ovos); 

• Apoio à criação da Reserva Extrativista de Corumbau; 

• Realização de mutirões de limpeza de ruas e praças, com participação de alunos, 
professores e empresários (que disponibilizaram caminhões etc); 

• Sensibilização da Comunidade e Poder Público sobre a Agenda 21; 

• Elaboração do Regimento Interno do COMDEMA; 

• Elaboração da Lei que cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente; 

• Formação e Capacitação de professores como multiplicadores no I Seminário de 
Educação Ambiental; 

• Núcleo de Educação Ambiental e Difusão de Práticas Sustentáveis no Município de 
Prado, para atender aos Municípios de Prado, Itamaraju, Jucuruçu, Teixeira de Freitas, 
Alcobaça, Caravelas, Mucuri e Nova Viçosa, prevendo auditório para 500 pessoas, 
biblioteca/videoteca, restaurante escola, albergue, 02 salas de aula, sede 
Administrativa para comercialização dos produtos, oficinas de capacitação e viveiro 
para produção de mudas para recomposição de áreas degradadas. Obras iniciadas em 
agosto de 2000. Projeto piloto do Ministério do Meio Ambiente. Projeto aprovado pelo 
FNMA- Fundo Nacional do Meio Ambiente, cuja coordenação geral é de 
responsabilidade da APPA. 

O Corredor Central da Mata Atlântica4 7  

As chances de sobrevivência da biodiversidade em longo prazo aumentam 
significativamente com o estabelecimento de um planejamento para conservação em escala 
                                                 
47Uma descrição sobre o programa e o conceito de corredores ecológicos, adaptado do texto Corredores de Biodiversidade: O 
Corredor Central da Mata Atlântica47 de Fonseca et alii (2003). 



PRODETUR NE -II PDITS – Costa das Baleias 3.5. Aspectos Sócio-ambientais 162 

regional ou que contemple grandes unidades de paisagem. Dentre as várias abordagens 
possíveis, aquela dos “Corredores de Biodiversidade” representa uma das mais promissoras 
para um planejamento regional eficaz. A Mata Atlântica, um dos 25 hotspots mundiais (Myres 
et al., 2000), ou regiões biologicamente mais ricas e ameaçadas do planeta, necessita com 
urgência desta escala mais ambiciosa de planejamento para sua conservação.  

O planejamento de corredores de biodiversidade tem como objetivo reverter a situação 
crítica de contínua fragmentação e isolamento de florestas nessa que é uma região marcada 
pela riqueza de espécies raras ou endêmicas.  

Um “corredor de biodiversidade” ou “corredor ecológico” compreende uma rede de parques, 
reservas e outras áreas de uso menos intensivo, que são gerenciadas de maneira integrada 
para garantir a sobrevivência do maior número possível de espécies de uma região. Esses 
termos passaram a ser conhecidos no Brasil associados às propostas para conservação em 
larga escala de áreas-chave na Amazônia e Mata Atlântica, no Projeto Parques e Reservas do 
Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras –PPG/7 (Ayres et al. 1997). 
Enquanto alguns estudos científicos utilizam o termo “corredor” em relação a faixas de 
vegetação ligando blocos maiores de habitat nativo, aqui o termo é usado como uma unidade 
de planejamento regional que compreende um mosaico de uso das terras. 

Sob uma perspectiva biológica, o objetivo principal do planejamento de um corredor de 
biodiversidade é manter ou restaurar a conectividade da paisagem e facilitar o fluxo genético 
entre populações, aumentando a chance de sobrevivência em longo prazo das comunidades 
biológicas e de suas espécies componentes. Para atingir esse objetivo são necessárias a criação 
de áreas protegidas adicionais, a introdução de estratégias mais adequadas de uso da terra e 
a restauração de trechos degradados em áreas-chave. Mosaicos com múltiplos usos da terra 
em uma paisagem manejada podem permitir o movimento de populações por meio de 
“ligações” entre florestas próximas. Sob uma perspectiva institucional, a estratégia do 
corredor procura melhorar o manejo de áreas protegidas, criar a capacidade de manejo na 
região e promover pesquisas biológicas e sócio-econômicas que ajudem a reduzir a ameaça 
de extinção de espécies. As aspirações das comunidades e lideranças locais devem ser levadas 
em consideração como elementos-chave na equação da conservação, para garantir a 
sustentabilidade em longo prazo de parques e reservas. 

A abordagem dos Corredores de Biodiversidade é utilizada para endereçar as diferentes 
escalas de proteção ambiental, desde a local até a regional, utilizando-se de métodos que 
assegurem a seleção criteriosa de porções suficientemente grandes de ambientes naturais, 
buscando-se representar diferentes ecossistemas e também manter ou incrementar os níveis 
de conectividade entre as diferentes áreas. Mas requer-se também que a interferência 
humana nas unidades de conservação (entendidas como de proteção integral) ou nos 
núcleos protegidos de outras categorias de manejo, deva ser mantida em níveis mínimos, já 
que estes representam as vértebras de sustentação do sistema. 

Bases Conceituais dos Corredores de Biodiversidade 

Em biologia da conservação, ramo que se dedica à pesquisa sobre o declínio e eventual 
colapso de populações e espécies, além da busca de soluções que minimizem esse processo, 
os corredores de biodiversidade têm a função primordial de proporcionar vias de 
intercâmbio e incrementar as possibilidades de movimento de indivíduos pertencentes a 
populações que se encontram, em maior ou menor grau, isoladas em áreas de hábitat mais 
propício à sua sobrevivência. É preciso ressaltar, entretanto, que mesmo paisagens 
fragmentadas oferecem oportunidades de movimentação de organismos.  
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É válido também notar que, em diversas circunstâncias, a estratégia “corredor” não 
pressupõe qualquer ação de incremento no grau de conectividade entre porções de 
paisagem. Os grandes carnívoros, como por exemplo a onça-pintada (Panthera onca) e a onça-
parda (Puma concolor), são extremamente adaptáveis quanto aos seus padrões alimentares e 
de uso de hábitat, se distribuindo amplamente desde a América do Norte até o sul do nosso 
continente. São assim capazes de se deslocar ao longo de ambientes já perturbados pela 
atividade humana, sendo o problema mais grave a caça predatória a que estão sujeitas as 
suas populações. A efetiva proteção dessas espécies ao longo de áreas estratégicas, 
localizadas entre unidades de conservação ou grandes blocos de hábitat propícios à sua 
sobrevivência, se constituiria em um mecanismo mais eficiente e menos oneroso do que 
buscar-se conectar fisicamente esses elementos da paisagem. Em vários outros casos, essas 
estratégias do tipo “salvo-conduto” podem ser bastante eficazes para permitir-se o 
intercâmbio gênico e o resgate demográfico de populações declinantes.  

Os corredores não necessariamente possuem condições de abrigar populações viáveis a 
longo prazo, mas podem elevar as probabilidades de sobrevivência do conjunto das 
populações isoladas de uma determinada espécie (conhecido como “meta-população”). De 
acordo com a teoria ecológica contemporânea, a probabilidade de sobrevivência de uma 
meta-população encontra-se geralmente inversamente relacionada ao grau de isolamento 
dos seus elementos constituintes (as diversas populações). O estabelecimento de corredores 
de ligação entre populações isoladas seria, pois uma estratégia de minimização dos riscos de 
extinção da espécie como um todo. Como mencionado anteriormente, vale ressaltar que a 
ausência de zonas de contato físico entre fragmentos não significa que determinado 
arquipélago de remanescentes seja impermeável ao intercâmbio. Um conjunto de pequenos 
fragmentos isolados, porém próximos, pode efetivamente proporcionar vias de acesso, 
funcionando como stepping stones. 

Assim sendo, o desenho dos Corredores de Biodiversidade do PPG-7 e do projeto aqui 
descrito, têm como um dos seus objetivos específicos, dentre vários outros, a manutenção ou 
o incremento do grau de conectividade através de ações que permitam a maximização (ou a 
minimização do grau de resistência) do fluxo de indivíduos das diferentes espécies que 
compõem as comunidades florísticas e faunísticas. Essas ações incluem o combate à caça 
ilegal, a criação de novas unidades de conservação públicas e privadas, o estímulo à 
conservação de áreas florestais estrategicamente situadas, e o incentivo à regeneração natural 
ou induzida de florestas. 

Mas, somente o estabelecimento de corredores não assegura que as reservas isoladas irão 
cumprir o seu papel de preservar as espécies nelas contidas. Dados empíricos gerados em 
diferentes ecossistemas tropicais indicam que, mais do que o isolamento, a superfície total do 
fragmento é a variável mais importante no número final de espécies presentes em uma 
determinada área. Se o grau de exposição da reserva ao ambiente circundante é muito alto, o 
seu tamanho efetivo será progressivamente reduzido pela deterioração do hábitat a partir de 
suas margens externas. De modo a enfrentar esse problema, têm-se advogado o 
estabelecimento de “zonas-tampão” circundando o fragmento ou área protegida. As zonas-
tampão, por sua vez, podem funcionar também como corredores. Essa estratégia constituiu-
se na essência do programa das Reservas da Biosfera da UNESCO, proposto no início dos 
anos 80. 

Portanto, os níveis de biodiversidade (mensurados em número de espécies) de um 
determinado fragmento não dependem somente do grau de isolamento, mas de outras 
variáveis também relevantes, como por exemplo, o tamanho ou área efetiva do 
remanescente. Ainda de acordo com Forman (1995), enquanto os grandes fragmentos são 
bastante importantes para a manutenção da biodiversidade e de processos ecológicos em 
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larga escala, os pequenos remanescentes cumprem diversas funções extremamente 
relevantes ao longo da paisagem. Dentre estas pode-se mencionar o seu papel de elemento 
de ligação (stepping stones) entre grandes áreas, de auxiliar no aumento no nível de 
heterogeneidade da matriz de hábitat, e de refúgio para espécies que requerem ambientes 
particulares que só ocorram nessas áreas. 

Ao longo do seu desenvolvimento, os projetos de Corredores de Biodiversidade terão que 
buscar o desenvolvimento de estratégias que lidem com essas diversas variáveis. Dada a 
complexidade do desafio, os Corredores de Biodiversidade possuem qualidades que 
transcendem as funções de estabelecer-se vias de trânsito e intercâmbio entre populações, e 
de minimizarem-se os impactos externos sobre as áreas protegidas. De acordo com Wienz 
(1996), esse tipo de abordagem “...reconhece que nem todas as áreas de hábitat apropriado serão 
ocupadas naquele momento por uma determinada espécie, e que áreas inocupadas podem ter um valor 
significativo para a conservação.” Além disso, “...requer uma avaliação empírica sobre como os padrões 
da paisagem e os movimentos individuais das espécies interagem resultando em um nível de 
conectividade que promove a dinâmica das meta-populações.” Na realidade, se bem sucedido, as 
regiões-alvo dos projetos dos Corredores de Biodiversidade no Brasil, em sua maioria, irão se 
constituir em mosaicos de áreas naturais compostos por áreas biologicamente prioritárias, 
protegidas do impacto negativo das atividades antrópicas, juntamente com a totalidade da 
paisagem circundante sob diferentes padrões de uso da terra, determinados pelas práticas de 
manejo mais apropriadas à realidade sócio-econômica local, além de sua importância para a 
biodiversidade.  

O desenho proposto para o Corredor Central da Mata Atlântica flexibiliza as categorias 
rígidas, estanques e permanentes de regulação do uso da paisagem, adequando-as à 
dinâmica ecológica, permitindo o aprimoramento do sistema na medida em que informações 
mais precisas são geradas. O exemplo recente da conversão da Estação Ecológica de 
Mamirauá em Reserva de Desenvolvimento Sustentado, após vários anos de estudos 
ecológicos, econômicos e sociais, ilustra bem esse novo enfoque. O Corredor Central da Mata 
Atlântica deve, portanto, deixar de lado os enfoques que privilegiam áreas isoladas para uma 
nova estratégia de “manejo dinâmico e integrado da paisagem”, favorecendo abordagens 
que levem em consideração a dinâmica da paisagem e as inter-relações entre áreas 
protegidas. A aplicação de modelos biogeográficos revela claramente que a conservação de 
extensões mais amplas de ecossistemas naturais será essencial para tornar o sistema 
ecologicamente viável. 

O Corredor Central da Mata Atlântica 

O planejamento de corredores é feito em escala regional, podendo se estender por centenas 
de quilômetros para incluir áreas protegidas, habitats naturais remanescentes e suas 
comunidades ecológicas. O Corredor Central compreende cerca de 80% da bioregião 
“Bahia”, uma das sub-regiões biogeográficas da Mata Atlântica propostas por Silva. & 
Casteleti (2001).  As regiões biogeográficas da Mata Atlântica foram delimitadas a partir da 
sobreposição dos mapas com a distribuição das espécies de aves passeriformes endêmicas da 
região com os centros de endemismo identificados para primatas e borboletas florestais. As 
áreas de endemismo são sub-regiões caracterizadas pela presença de um conjunto único de 
espécies endêmicas que apresentam grande sobreposição em suas distribuições. Isso permitiu 
a identificação dos núcleos das regiões consideradas como áreas de endemismo. O mapa de 
vegetação do IBGE, baseado nos dados do projeto RADAMBRASIL, foi utilizado para 
delimitar as bordas entre as regiões biogeográficas, principalmente entre aquelas regiões 
consideradas como áreas de endemismo e aquelas consideradas como áreas de transição, 
pois nem sempre a borda entre esses dois tipos de regiões pode ser claramente definido com 
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base na distribuição das espécies. A biorregião “Bahia” possui 120,954 km2 e estende-se desde 
Sergipe até o Espírito Santo. O Corredor Central da Mata Atlântica compõe a porção centro-
sul dessa região biogeográfica, limitando-se ao norte pelo rio Jiquiriçá, onde se inicia o 
agrossistema do baixo-sul da Bahia, estendendo-se pela região cacaueira tradicional, extremo 
sul da Bahia e centro norte do Estado do Espírito Santo (Figura 1). Alguns trechos penetram 
em áreas do Estado de Minas Gerais. Os limites do Corredor Central vêem sendo 
aperfeiçoados e, de qualquer forma, os limites não se pretendem definitivos, podendo ser 
objeto de adequações e refinamentos, em resposta ao incremento do conhecimento e à 
realidade regional. 

Este corredor representa um dos principais centros de endemismo da Mata Atlântica como 
descrito, por exemplo, para plantas, borboletas e vertebrados de um modo geral (Müller, 
1973; Prance, 1982; Brown Jr., 1975; Kinzey, 1982). A região possui várias áreas indicadas 
como prioritárias para conservação da biodiversidade do bioma (Conservation International do 
Brasil et al., 2000) e detém ainda dois dos maiores recordes de diversidade botânica em todo o 
mundo, em floresta próxima ao Parque Estadual da Serra do Conduru (Thomas et al., 1998), e 
na região serrana do Espírito Santo (Thomas & Monteiro, 1997). O Corredor abriga também 
grande diversidade de espécies de vertebrados, incluindo mais de 50% das espécies de aves 
endêmicas da Mata Atlântica, como o gênero endêmico monotípico recentemente descrito - o 
graveteiro acrobata (Acrobatornis fonsecai), e 60% das espécies endêmicas de primatas da Mata 
Atlântica, como é o caso do mico-leão-de-cara-dourada (Leontopithecus chrysomelas) e o 
macaco-prego-do-peito-amarelo (Cebus xanthosternos).  

A partir do início desta década de 90, a região sul da Bahia vem recebendo mais atenção no 
contexto da conservação, pela aceleração dos desmatamentos provocados pela crise na 
lavoura cacaueira. A região é a maior produtora de cacau no Brasil, através de um sistema 
agroflorestal designado localmente por cabruca. A área total ocupada com o cultivo de cacau 
abrange cerca de 650,000 hectares, sendo 70% sob o sistema de cabruca. Apesar de apresentar 
uma perturbação significativa, a floresta de cabruca possui uma grande variedade de plantas e 
animais nativos e contribui para conexão de áreas protegidas e remanescentes florestais da 
região (Moura, 1999). Além de uma queda brusca no preço do cacau no mercado 
internacional, a expansão do fungo Crinipellis perniciosa, causador da doença conhecida 
vassoura-de-bruxa vem destruindo muitas plantações antes produtivas. Para compensar os 
prejuízos da lavoura, muitos fazendeiros optaram pela exploração da madeira de suas 
reserva de matas e das cabrucas, inclusive com substituição das cabrucas por café e pastagens 
para criação de gado (Rocha, 2002). O desemprego de trabalhadores rurais, também gerado 
pela crise, eleva a população de lavradores sem terra, o que por sua vez aumenta a pressão 
sobre as áreas de floresta (Alger & Caldas, 1996).  

Todo o território de Espírito Santo está situado na Mata Atlântica e, proporcionalmente, este é 
o estado que apresenta a maior devastação. Pastagem, café e eucalipto substituíram a maior 
parte das florestas do estado. Restam apenas 8.4% da mata original, que se apresenta 
fragmentada na sua maioria. Dos cerca de 380.000 hectares da mata nativa no Espírito Santo, 
apenas 19% ou, aproximadamente, 70.000 hectares (2% do território do estado) se encontram 
sob unidades de conservação de proteção integral (parques, reservas e estações ecológicas), 
ou seja, a maioria dos remanescentes florestais no estado constituem propriedade privada. 

Uma análise da rede de unidades de conservação dos estados de Bahia e Espírito Santo, 
considerando a área do Corredor Central da Mata Atlântica, indica claramente que o atual 
sistema não é geográfica e ecologicamente bem distribuído. O Corredor Central possui 41 
unidades de conservação de proteção integral, representando menos de 2% de proteção 
oficial do seu território. Além disso, é preocupante o tamanho médio de 3.200 hectares por 
unidade de conservação na região, indicando a necessidade de criar novas unidades e 
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expandir as já existentes. No extremo sul da Bahia encontra-se um dos blocos mais 
importantes de mata do Corredor Central, compreendendo quatro parques nacionais: 
Descobrimento, Monte Pascoal, Pau-Brasil, e Abrolhos, protegendo um total de cerca de 
50,000 hectares de mata e 90,000 hectares de áreas marinhas. As pequenas bacias 
hidrográficas protegidas por estes parques nacionais são extremamente importantes não só 
para a biodiversidade da Mata Atlântica, como também para os recifes de coral e outros 
ecossistemas marinhos no Banco de Abrolhos e no Parque Nacional Marinho de Abrolhos, a 
zona mais rica em recifes de coral no Atlântico Sul. Na porção do Corredor no Espírito Santo, 
encontra-se também uma das principais seções de floresta ombrófíla densa na tipologia da 
Mata de Tabuleiros, criada pela ligação da Reserva Biológica de Sooretama à Reserva Florestal 
de Linhares, totalizando cerca de 44.000 hectares.  

Ferramentas para o Planejamento do Corredor Central da Mata Atlântica  

Várias abordagens estão sendo utilizadas para o planejamento do Corredor Central da Mata 
Atlântica, que inclui informações variadas: biológicas, sociais, econômicas e legais. As 
avaliações biológicas e sociais fornecem uma base sólida de conhecimentos sobre a 
diversidade e a distribuição de espécies dentro dos corredores, fato essencial para o 
planejamento da conservação da biodiversidade, e para compreensão da relação entre as 
comunidades locais e a floresta. Estudos sobre grupos taxonômicos considerados indicativos 
da qualidade do habitat têm como objetivo investigar a diversidade de espécies, riqueza e 
composição desses grupos em remanescentes florestais no Corredor de Biodiversidade, 
verificando o grau de substituição de espécies nos fragmentos florestais ao longo do 
latitudinal e longitudinal. O Programa de Avaliação Rápida (RAP) também pode ser utilizado 
como uma ferramenta importante na abordagem integrada para a coleta de dados básicos de 
natureza biológica para o estabelecimento de áreas protegidas nos corredores de 
biodiversidade (Fonseca, 2001).  

A avaliação econômica é usada para determinar o valor financeiro de habitats críticos e 
entender os incentivos que resultam em ameaças à biodiversidade. São analisados estes 
incentivos para antecipar e atenuar as ameaças, melhorar as estratégias de conservação e 
elaborar programas efetivos para manejo de recursos e aplicação de leis. A avaliação 
econômica também tenta exercer influência na criação de políticas de infraestrutura e 
desenvolvimento, apresentando objetivos conservacionistas numa linguagem econômica 
clara e de fácil entendimento para os tomadores de decisão e agências de desenvolvimento. 

O mapeamento de paisagens e análises das mudanças no uso da terra ajudam a medir o grau 
de desflorestamento em ambientes tropicais. Estas mudanças são detectadas em três escalas 
espaciais (local, microrregião e corredor) para enfatizar áreas onde a conversão de florestas 
primárias está ocorrendo mais rapidamente. O poder dos dados de sensoriamento remoto. 
que incluem imagens de satélite e fotografias aéreas, se deve a sua habilidade de fornecer 
informações rápidas sobre a dinâmica da paisagem.  

Por fim, outra abordagem envolve a avaliação de políticas públicas para auxiliar no 
planejamento de corredores em suas questões legais, uma vez que direitos de propriedade e 
de ocupação da terra mal definidos, falhas na legislação relativa a recursos naturais e a áreas 
protegidas e conflitos entre autoridades de várias jurisprudências representam grandes 
ameaças para a implementação de um corredor de biodiversidade. Para corredores em áreas 
relativamente intactas, a ênfase é dada na avaliação dos recursos naturais nacionais e na 
legislação de áreas protegidas. Em áreas com grande densidade populacional, como é o caso 
do Corredor Central da Mata Atlântica, a ênfase legal é mais focalizada nos direitos de 
propriedade e ocupação da terra e nas autoridades que tomam as decisões locais. 
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O Futuro do Corredor Central da Mata Atlântica 

A proposta para a formação do Corredor Central da Mata Atlântica tem como um de seus 
objetivos a geração de cenários alternativos para a manutenção ou o incremento do grau de 
conectividade através de ações que permitam a maximização do fluxo de indivíduos (ou 
minimização do grau de resistência) das diferentes espécies que compõem as comunidades 
florísticas e faunísticas. Informações produzidas por esse projeto devem ser integradas e 
analisadas em várias escalas para o planejamento do Corredor. O projeto é considerado 
ambicioso, mas a dinâmica da ameaça na região também se reveste de uma magnitude sem 
precedente. Resta enfrentar o problema ou deixar-se reduzir a ações pontuais de resistência. 
As iniciativas estão sendo implementadas por etapas, especialmente a partir de seus núcleos 
de manejo, como o coração da região cacaueira e a rede de parques nacionais no extremo sul 
da Bahia. 

Estão sendo examinados a viabilidade de uma série de instrumentos e políticas que 
possibilitem a formação do Corredor, que além de cumprir os requerimentos mínimos de 
viabilidade ecológica descritos anteriormente, possam também ser passíveis de controle e 
fiscalização, e que idealmente sejam aqueles de menor custo financeiro, aproveitando o 
custo-oportunidade associado ao valor da terra na região. Esses instrumentos incluem, 
dentre outros, a aquisição direta de terras de alto valor biológico, a compra de conservation 
easements (instrumento similar aos incentivos associados as RPPNs, em utilização em vários 
países, em particular na Costa Rica), o subsídio periódico para a não-utilização da terra (um 
exemplo sendo o mecanismo do ICMS Ecológico, em operação em outros estados da 
federação), impostos sobre produtos gerados através de práticas ambientalmente danosas, 
introdução de “direitos negociáveis de desenvolvimento” como vem sendo discutido na 
revisão do código florestal, a venda de serviços ecossistêmicos associados ao seqüestro de 
carbono, além dos mecanismos de comando e controle usuais, como multas e outras 
penalidades associadas ao não cumprimento de dispositivos que proíbem o desmate da 
reserva legal da propriedade e das florestas em áreas com declive acentuado. 

A utilização de corredores de biodiversidade como unidades de planejamento nos permite 
algo difícil de obter com o planejamento na escala de unidades de conservação e zonas-
tampão isoladas: o direcionamento de recursos que produzam o máximo de resultados 
positivos à conservação, com o custo mínimo para a sociedade. Essa abordagem é 
fundamentalmente diferente daquela minimalista, das “áreas mínimas”, defendida no 
passado, que não tratava suficientemente dos problemas relativos ao isolamento e 
fragmentação, e nem considerava o quanto os instrumentos de política econômica podem ser 
mais eficientes, se empregados na manutenção de paisagens mais adequadas à conservação 
da biodiversidade. 

Recomendações e Conclusões 
A Costa das Baleias está vivendo um momento muito interessante que precede ações de 
planejamento e investimentos públicos e privados sob ordenamento do PRODETUR NE II. 
Em 2003, as chances de uma integração positiva ao turismo são maiores do que em 1995, 
quando o PRODETUR I teve início em outras regiões turísticas do Nordeste. 

Ao mesmo tempo, esta zona turística, em virtude das estradas já pavimentadas no início dos 
anos noventa e do poder de atração do Parque Marinho de Abrolhos, aliado a relativa 
pequena distância dos centros urbanos do Centro Sul do Brasil, a exemplo de Vitória, Belo 
Horizonte e cidades médias e pequenas próximas, já tem no turismo importante fonte de 
receita e de motivação urbana. As conseqüências disso são principalmente ligadas a uma 



PRODETUR NE -II PDITS – Costa das Baleias 3.5. Aspectos Sócio-ambientais 168 

expansão urbana no sentido litorâneo de praticamente todas as cidades da Costa das Baleias, 
com todos os efeitos negativos deste fenômeno. 

O valor futuro desta costa está ligado, portanto, a uma rigorosa ação ordenadora dos espaços 
urbanos e litorâneos, com severas restrições a novos loteamentos de alta densidade (com 
lotes inferiores a 400 m2), ações de saneamento básico, coleta seletiva de lixo, aterros 
sanitários e integridade paisagística dos centros urbanos de valor histórico, a exemplo de 
Caravelas. Considerando a fragilidade e o potencial da legislação federal para a 
descentralização das ações ambientais no nível municipal, o PRODETUR NE II deve 
considerar o poder de realização e missão do terceiro setor, com capacidade de agir de forma 
interdependente do poder público municipal, desde que integrado às políticas estadual de 
turismo e ambiental no nível federal. 

Ao mesmo tempo em que as condições ambientais se tornam elemento crítico para a 
sustentabilidade do turismo nesta região, também o quadro sócio-econômico merece especial 
atenção. Os indicadores de educação, saúde, moradia, saneamento básico, emprego e níveis 
de renda apresentam-se problemáticos, como verificado no Projeto Abrolhos 2000 (1997). Um 
exemplo claro é o Município de Caravelas: caso este seja um pólo de atração regional, os 
moradores da periferia da cidade, a exemplo dos pescadores e marisqueiros de Ponta de 
Areia e da Ilha da Cassumba são um público prioritário. Este quadro se repete em outras 
zonas de periferia das cidades litorâneas, como Prado, Mucuri, Nova Viçosa e Alcobaça. 
Sinais de prostituição infantil, resultado da miséria social e ausência de fiscalização coibitiva, 
são evidentes em viagem do consultor àquela região, a partir de depoimento de líderes e 
comerciantes locais. 

Em que pese as dificuldades sócio-econômicas presentes no litoral, muitas delas remediadas 
pelo turismo de qualidade, é visível o potencial do Corredor Central da Mata Atlântica de 
estabelecer uma agenda de longo prazo nestas zonas turísticas capaz de assegurar padrões 
elevados de qualidade ambiental, associados a atividade ecoturística. E esta integração de 
políticas necessitará de um novo arranjo administrativo e técnico, transversal aos poderes 
constituídos, permeando governos federal, estadual, municipal, setor privado e de forma 
destacada a sociedade civil instituída no terceiro setor social e ambiental. 
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3.6 Capacidade Institucional dos Municípios 

Introdução 
O fato do município, na Federação Brasileira, ser o nível de governo mais próximo do 
cidadão, o coloca no centro das atenções, quando se trata de analisar a capacidade 
acumulada por esta esfera de governo na direção de formular, executar e avaliar políticas 
públicas, de forma democrática e participativa, na medida em que os resultados deste 
processo afetam diretamente a qualidade de vida de sua população. 

Assim, um programa da natureza do PRODETUR, multisetorial, voltado ao desenvolvimento 
sustentável do turismo, tem revelado a importância da integração de ações no âmbito do 
governo Federal, Estadual e Municipal. Tem ainda, reforçado a necessidade do envolvimento 
dos governos municipais e dos diversos setores sociais locais no processo de 
desenvolvimento do turismo, de forma que os possíveis impactos econômicos sejam 
maximizados e os impactos sociais e culturais sejam monitorados de modo a garantir a 
sustentabilidade do processo de desenvolvimento. 

Este capítulo avalia a capacidade de planejamento e implementação de políticas, a 
capacidade de administração/gestão dos municípios do Pólo e a capacidade de gestão da 
exploração das atividades turísticas. 

Ainda nesta etapa foram analisadas, por meio dos Diagnósticos Institucionais (DI’s) e 
entrevistas com representantes municipais da amostra representativa, as ações para o 
desenvolvimento e capacitação do pessoal empregado nas prefeituras. Com isso, procurou-se 
compreender qual é a política de treinamento e quais as perspectivas de longo prazo para as 
ações nos municípios. 

A seguir são apresentadas as avaliações das condições dos municípios no que tange aos 
instrumentos de gestão e participação nos programas federais de modernização 
administrativa. 

Em um segundo momento, foram descritas e analisadas as receitas e despesas municipais, 
com o objetivo de analisar a eficiência da gestão dos recursos públicos, bem como a 
disponibilidade de recursos para a implementação de ações não financiáveis no âmbito do 
Programa. 

Por último, fez-se uma análise da capacidade de gestão da exploração turística dos 
municípios, identificando: a base legal; os instrumentos existentes de gestão e fiscalização; a 
base de dados do município (quando disponível); e a participação da comunidade local no 
processo decisório. 

Capacidade de Planejamento e Implementação de Políticas 
A seguir são apresentadas as avaliações das condições dos municípios no que tange aos 
instrumentos de gestão e participação nos programas federais de modernização 
administrativa. 

Instrumentos de Gestão 

A tabela a seguir relaciona os instrumentos de gestão de cada município: 
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Tabela 3.6.1 - Instrumentos de Gestão Implementados nos Municípios da Costa das Baleias 

Si
st

em
a 

de
 

Pl
an

ej
am

en
to

Turismo
Meio 

Ambiente

Prado X X 1994 X X X X
Alcobaça X X 1997 X X X X
Caravelas X X X 1998 X X X X
Nova Viçosa X * X 1997 X X
Mucuri X X X** X 1998 X X X
* Processo em andamento
**Em licitação
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as
 B

al
ei

as

Lei de Uso do 
Solo e Meio 

Ambiente

Base Normativa Legal Sistema Tributável Istrumentos de gestão, controle e ficalização

Plano Diretor 
Municipal

Planta de Valores 
Imobiliários e Ano

Conselhos Municipais

Código de 
Obras

Código de 
Posturas

Lei Orgânica

 

Fonte: IBGE 1999 – Pesquisa de Informações Básicas Municipais 

Base Normativa Legal 

Entende-se que as bases normativas e legais são instrumentos que auxiliam os municípios, e 
também a sociedade, na ação de proteger o território de ocupação desordenada, em cenário 
de crescimento constante de ocupação. Para isso contou-se com a Lei Orgânica e com as leis 
de uso do solo, incluindo o seu zoneamento, a fiscalização das construções e todo o sistema 
de licenciamento das edificações. 

A Lei Orgânica Municipal (conjunto de leis básicas de cada município) é instrumento legal 
presente em todos os municípios da zona turística da Costa das Baleias. 

Conforme a tabela acima apresentada, apenas os municípios de Caravelas e Mucuri 
elaboraram leis de uso do solo e meio ambiente. Encontra-se em fase de elaboração esses 
instrumentos para o município de Nova Viçosa. Os municípios de Alcobaça e Prado ainda 
não iniciaram o processo de elaboração da lei de ordenamento do uso do solo. 

É válido observar que o município de Caravelas apresenta legislação específica para áreas de 
interesse social em sua lei de zoneamento, e uma área de 2.000 hectares considerada de 
Utilidade Pública. A aprovação dessa Área de Utilidade Pública, data de 15 de abril de 1989, 
Lei N.º 8, sua área é controlada pelo Distrito da Barra de Caravelas, e objetiva controlar a 
expansão urbana e as atividades turísticas. 

É importante destacar que os municípios que já contam com o instrumento de legislação de 
uso do solo e meio ambiente, estão mais preparados para proteger seus territórios de 
especulações e ocupações imobiliárias desordenadas, apresentando assim melhores 
condições de receberem empreendimentos turísticos. 

Sistema de Planejamento 

A Tabela 3.6.2 mostra em detalhe a situação dos municípios em relação ao Plano Diretor 
Municipal. 
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Tabela 3.6.2 - Situação dos Municípios da Costa das Baleias em relação ao Plano Diretor Municipal 

CAR PRODETUR II
Prado Sem PDM X
Alcobaça PDM em licitação X
Caravelas Sem PDM X
Nova Viçosa PDU em exeçução - Precisa complementação para PDM X
Mucuri Possui PDU - Precisa complementação para PDM X

PRODETUR II - Elaboração Prevista nos PDITS
PDU - Plano Diretor Urbano
PDM - Plano Diretor Municipal

Recursos Previstos
Município Situação

CAR - Companhia de Ação Regional - Programa PRODUR (BIRD)

 

Fonte: SUINVEST 2003 

Na análise de sistemas de planejamento, o instrumento eleito foi o Plano Diretor Municipal 
presente na Constituição, artigos 182 e 183, que tratam da política de desenvolvimento 
urbano. Estabelece-se a obrigatoriedade de elaboração e adoção do Plano Diretor para 
cidades com mais de 20 mil habitantes, como instrumento básico da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana. 

A existência de Plano Diretor é instrumento estratégico e global da política de 
desenvolvimento urbano, determinante para todos os agentes públicos e privados que atuam 
no Município. De uma forma geral, um Plano Diretor visa: 

§ Direitos para todos, compreendendo o direito à terra, à moradia, ao saneamento 
ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao 
lazer; 

§ Elevar a qualidade do ambiente urbano, por meio da conservação dos recursos naturais e 
da proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural, urbanístico, arqueológico e 
paisagístico. 

Considerando a importância da existência de Planos Diretores Municipais - PDM nos 
municípios como instrumento estratégico para o seu desenvolvimento ordenado, a Costa das 
Baleias apresenta grande vulnerabilidade, pois apenas o município de Alcobaça conta com 
esse importante instrumento de planejamento. Os municípios de Nova Viçosa e Mucuri 
possuem somente o Plano Diretor Urbano, que determina apenas sobre o território urbano 
da cidade, devendo, portanto providenciar a elaboração do PDM. 

A falta de Plano Diretor constitui um problema grave, já que ele é um dos principais 
instrumentos de planejamento que, junto a outros instrumentos de gestão, ajuda a garantir a 
sustentabilidade de uma localidade, desde que corretamente implementado e fiscalizado. 
Sem o Plano Diretor, o possível aumento do fluxo turístico não poderá ser fiscalizado e 
controlado eficientemente de modo a garantir a manutenção das características e recursos do 
local. 

É importante ressaltar que a existência do Plano Diretor Municipal, aquele que alcança toda a 
extensão do território municipal como prevê o estatuto das cidades é um condicionante 
prévio para a participação dos municípios no PRODETUR NE II, no que se refere a projetos e 
obras de infra-estrutura. Sendo assim, o PDM de cada município da Costa das Baleias deverá 
ser providenciado para ter acesso ao PRODETUR NE II. 
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Sistema Tributável 

Todos os municípios da Costa das Baleias contam com Planta de Valores Imobiliários, que 
datam da década de 90. De uma forma geral, esse instrumento funciona como uma fonte de 
renda do município. 

Sistema de gestão, controle e fiscalização 

Em geral, os Conselhos Municipais de Turismo estão presentes no processo de planejamento, 
na deliberação e viabilização de ações que concorram para o desenvolvimento do turismo 
local. A zona turística da Costa das Baleias conta com esse instrumento em três municípios: 
Prado, Alcobaça e Caravelas. 

Já os Conselhos Municipais de Meio Ambiente têm por finalidade assessorar, estudar e 
propor as diretrizes políticas governamentais para o meio ambiente, deliberar no âmbito de 
sua competência sobre os recursos em processos administrativos, normas e padrões relativos 
ao meio ambiente. 

Nesse quesito, a Costa das Baleias está mais aparelhada. Somente o município de Nova 
Viçosa não apresenta esse instrumento. Dessa forma, a Costa das Baleias pode ficar mais 
fortalecida nas questões de planejamento, controle e conservação de seus atrativos naturais. 

Os ditames de normas, controle e fiscalização que são pré-estabelecidos nos códigos de obra 
e de posturas estão presentes na totalidade dos municípios da Costa das Baleias. É 
importante ressaltar que a existência de código de obras é condicionante para a participação 
do município no PRODETUR NE II. 

A próxima tabela lista os municípios conforme o número de instrumentos de gestão 
implementados. 

Tabela 3.6.3 -  Municípios por Faixas de Número de Instrumentos de Gestão 
Implementados 

4 5 6 7
Nova Viçosa  Prado Caravelas

 Alcobaça Mucuri

M
un

ic
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s Número de Incidências

 

Fonte: IBGE 1999 e Diagnósticos Institucionais 2001 

A maioria dos municípios da Costa das Baleias conta com seis ou sete instrumentos 
implementados do total de oito instrumentos eleitos para essa análise. Nova Viçosa conta 
com apenas quatro instrumentos, o que, em comparação com alguns outros municípios 
também inseridos em pólos de turismo do Estado da Bahia, ainda é um número razoável. 

Programas Federais de Modernização da Administração Municipal 
Os municípios da zona turística da Costa das Baleias já apresentam instrumentos que 
sinalizam um certo grau de capacidade de planejamento e implementação de políticas de 
desenvolvimento, porém existem outras questões que devem ser consideradas. Dentre elas, 
as que visam à modernização da administração tributária, como o Programa de 
Modernização da Administração Tributária – PMAT, e o programa voltado para a gestão 
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administrativa e fiscal, Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos 
Municípios Brasileiros – PNAF-M. Tais programas são descritos a seguir: 

PMAT 

Programa de Modernização da Administração Tributária – criado pelo BNDES em 1997 é um 
programa destinado à modernização da administração tributária e à melhoria da qualidade 
do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando 
proporcionar aos municípios brasileiros possibilidades de atuar na obtenção de mais recursos 
estáveis e não inflacionários e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado na 
prestação de serviços nas áreas de administração geral, assistência à criança e jovens, saúde, 
educação e de geração de oportunidades de trabalho e renda. O programa é financiado pelo 
BNDES. 

Itens financiáveis pelo programa: 

• Aquisição de equipamentos e sistemas; 

• Capacitação dos servidores; 

• Contratação de serviços técnicos especializados para que a prefeitura possa 
reorganizar os seus cadastros; 

• Reaparelhamento da área de fiscalização (bens móveis e veículos); 

• Melhoria das condições físicas. 48 

PNAF-M 

Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – o 
programa visa criar condições para que as administrações municipais possam alcançar maior 
autonomia no financiamento do gasto público através de receitas próprias e melhorar o 
desempenho de suas funções sociais, especialmente no atendimento ao cidadão e ao 
contribuinte. Contribui também para que sejam minimizadas as disparidades técnicas e 
operacionais atualmente existentes entre as várias administrações fiscais municipais e para 
que se estabeleçam as bases para a integração dos diferentes sistemas fiscais. 

Existem dois tipos de projetos: 

Projeto Simplificado: para municípios com população até 50.000 habitantes. Compreende a 
execução de Ações Essenciais (capacitação institucional obrigatória e opcional) e Ações 
Complementares (capacitação complementar, equipamentos de apoio e infra-estrutura) e a 
aquisição da Solução (composta dos seguintes bens e serviços: diagnóstico das necessidades 
do município, estruturação de cadastros para os sistemas aplicativos, migração de dados, 
equipamentos de informática, software básico e de automação de escritório, sistemas 
aplicativos inclusive manutenção, capacitação de usuários e instalação física dos 
equipamentos).  

Projeto Ampliado: para municípios com população acima de 50.000 habitantes, podendo os 
municípios com população entre 50.001 a 150.000 habitantes optar, mediante aprovação da 
UCP (Unidade de Coordenação de Programas, unidade da Secretaria Executiva do Ministério 
da Fazenda), pelo desenvolvimento de Projeto Simplificado. Destina-se ao desenvolvimento 
de propostas específicas de modernização administrativa e fiscal de acordo com as definições 
estabelecidas no Regulamento Operativo do Programa. 

                                                 
48 Fonte: BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Acessado em Setembro de 2002. Disponível por 
WWW em http://www.bndes.gov.br 
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O orçamento global de cada Projeto é distribuído entre 50% de financiamento do BID e 50% 
de contrapartida do Município. Os recursos do Programa serão destinados, basicamente, a 
aplicações nas seguintes categorias de investimento: 

• Consultoria – contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, 
para apoiar ou desenvolver as atividades programadas, inclusive desenvolvimento de 
sistemas informatizados; 

• Capacitação – contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento e 
realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais; 

• Equipamento de informática – aquisição e instalação de hardware, redes de 
computação, software básico e sistemas aplicativos; 

• Equipamento de apoio e comunicação – aquisição de veículos, instrumentos de 
comunicação e outros bens móveis; 

• Infra-estrutura – construção, reforma e adequação de ambientes físicos; e ajuste do 
quadro – implantação de Programas de Ajuste do Quadro (PAQ). 49 

Tabela 3.6.4 - Municípios da Costa das Baleias cadastrados no PNAF-M 

Munícípio População (IBGE 1999) Tipo de Projeto
Prado 25.069 Simplificado
Alcobaça 16.587 Simplificado
Caravelas 16.534 Simplificado
Nova Viçosa 28.398 Simplificado
Mucuri 26.177 Simplificado  

 Fonte: Ministério da Fazenda 2002 

A participação dos municípios da Costa das Baleias nos programas federais é condicionante 
para a participação no PRODETUR NE II. Da mesma maneira, é necessária a implementação 
dos seguintes instrumentos de gestão: 

• Plano Diretor Municipal – Conforme visto acima, o Plano Diretor Municipal é a 
ferramenta de menor incidência nos municípios, apenas um afirmou possuir um 
Plano Diretor Municipal50. 

• Código de Obras – Já o Código de Obras aparece com mais freqüência entre os 
municípios da amostra, todos os cinco contam com esta ferramenta de gestão. 

Treinamento de Servidores e Gestores Públicos 

No âmbito de treinamento dos servidores e gestores públicos, existem ações em 
desenvolvimento que caracterizam a preocupação do poder municipal em legislar, 
regulamentar e planejar os Recursos Humanos de sua gestão. Importantes conquistas já 
foram efetivadas nos municípios da Costa das Baleias, como pode-se observar na tabela 
abaixo. 

                                                 
49 Fonte: Ministério da Fazenda. Acessado em Setembro de 2002. Disponível por WWW em http://fazenda.gov.br.  
50 O Plano Diretor Municipal de Alcobaça se encontra em processo de licitação. 
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Tabela 3.6.5 - Treinamento dos Servidores e Gestores Municipais nos Municípios da Costa das Baleias 

Prado X  X X X
Alcobaça X X X X   X
Caravelas X X X N/D N/D N/D X
Nova Viçosa X X X X   X
Mucuri X X X X X XC
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Fonte: Diagnósticos Municipais 2001 

Dentre as principais conquistas por parte dos servidores destaca-se a existência de Plano de 
Cargos e Salários e o Estatuto do Servidor, presente em todos municípios da Costa das 
Baleias. Em geral o plano de cargos e salários permite aos gestores a administração de seus 
recursos humanos na contratação, movimentações horizontais (méritos) e verticais 
(promoções) de seus colaboradores.  

Na administração de seus funcionários, todos municípios da Costa das Baleias contam com 
uma importante ferramenta: o cadastro único de funcionários, que permite uma rápida e 
eficiente maneira de consultar e diagnosticar a atual situação de seus funcionários para 
diversos fins. 

O município de Caravelas não informou sobre esse quesito, o que prejudica a análise global, 
embora ele apresente suas principais legislações, equiparando-se assim ao município de 
Prado. 

Vale destacar que 4 dos 5 municípios da Costa das Baleias não apresentaram Gestão de 
Fundo Previdenciário Municipal (Caravelas não declarou a informação). Esse mecanismo 
quando elaborado com a participação direta dos servidores, assegura o necessário zelo e  
transparência no trato dos recursos do servidor.  

Tabela 3.6.6 - Treinamento dos Servidores e Gestores Municipais nos Municípios da Costa das Baleias 

Prado
Alcobaça X X X X X X
Caravelas
Nova Viçosa X X
Mucuri X
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Fonte: Diagnósticos Institucionais 2001 

Dentre os seis instrumentos de capacitação pesquisados, apenas três (política de RH, 
treinamento para servidores e gestores em 2000) aparecem com maior freqüência.  
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A política de RH está presente em dois municípios: Alcobaça e Mucuri. Nesse contexto, os 
outros três municípios deixam de contar com um importante instrumento e suas premissas 
básicas: valorização, incentivo e qualificação dos recursos humanos. 

Treinamento para servidores e gestores em 2000, presente nos municípios de Alcobaça e 
Nova Viçosa é instrumento básico e importante para desenvolver e qualificar a mão de obra. 
Sua ausência nos municípios de Prado, Caravelas e Mucuri pode ser sinal de um poder 
público pouco estruturado e sem perspectivas de desenvolvimento e atualização de 
capacitação profissional. 

Com o objetivo de capacitar seus funcionários para a atividade turística, o município de 
Nova Viçosa participou, com um funcionário da Secretaria de Meio Ambiente, em 2001, do 
curso oficina de Capacitação Programa de Municipalização Nacional do Turismo - PNMT da 
Bahiatursa e Embratur.  

O município de Alcobaça se destaca por apresentar todos os instrumentos eleitos para essa 
análise. Nesse quesito o município de Mucuri foi o que apresentou o menor numero de 
instrumentos implementados. 

Capacidade de Administração / Gestão dos Municípios 
Nesta etapa, alguns aspectos econômico-financeiros das prefeituras dos municípios são 
analisados, tendo em conta que ter as finanças públicas equilibradas, como também uma 
razoável capacidade de arrecadação local de recursos é uma condição básica à 
implementação das políticas públicas municipais, seja no campo social, ambiental ou do 
desenvolvimento do turismo. 

A seguir, são apresentadas as tabelas de receitas municipais, com suas fontes, valores e 
percentuais de participação da receita própria e da receita de transferências na receita total. 

E, na seqüência, os itens de despesas dos municípios, de acordo com os padrões do Tribunal 
de Contas dos Municípios Baianos. Uma ênfase foi dada às despesas com pessoal, analisando 
qual a representatividade desta em relação à Receita Corrente Total, conforme a metodologia 
exigida na Lei Complementar no 82/95. 

O gráfico seguinte, da evolução histórica das receitas e despesas mostra como está o 
desenvolvimento econômico recente do município (1996-1999). 

A fonte de todas as informações financeiras dos municípios é o Tribunal de Contas dos 
Municípios Baianos (TCM-BA) – Prestação de Contas 1999. As metodologias e 
denominações também obedeceram aos padrões do tribunal51. 

                                                 
51 Para maiores informações sobre aspectos metodológicos das finanças municipais, vide site do TCM BA (www.tcm.ba.gov.br). 
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Tabela 3.6.7 - Receitas Municipais – Municípios da Costa das Baleias 

Prado Alçobaça Caravelas Nova Viçosa Mucuri
Receitas Correntes
Próprias

Tributária 483.228,59 374.198,00 752.983,45 1.159.849,68 1.602.114,67

Contribuições 0 0 0 0 0

Patrimonial 954,4 320,35 243,26 14.188,99 0

Industrial 0 0 0 0 0

Serviços 0 0 0 0 0

Agropecuária 0 0 0 0 0

% Total 0,05 0,05 0,11 0,12 0,09
Receitas de Transferência 7.353.421,22 6.505.584,35 6.031.852,16 7.950.076,09 14.855.154,35

% Total 0,78 0,85 0,84 0,84 0,87
União

FPM 3.183.050,92 2.387.288,16 2.785.169,56 2.888.692,17 2.911.573,47

ITR 31.204,73 29.837,82 47.077,37 60.959,68 34.235,41

IRRF 0 0 0 0 0

Fund. Especial 12.720,18 9.540,12 11.130,16 11.130,16 156.496,39

Royalties 0 0 136.644,40 0 0

ICMS-L 0 49.400,73 0 0 514.389,79

IOF-Ouro 0 0 0 0 0

DNPM 0 0 0 0 0

DNAEE 0 0 0 0 0

Convênios 0 199.305,84 157.012,00 474.531,07 0

Outras 983.205,31 1.765.740,35 1.076.651,02 1.514.510,97 1.592.541,74

Total União 4.210.181,14 4.441.113,02 4.213.684,51 4.949.824,05 5.209.236,80
Estado

ICMS 1.432.089,86 1.012.411,23 1.214.332,82 1.851.616,91 8.521.002,00

IPVA 25.945,62 18.239,87 16.713,74 31.312,23 54.302,60

IPI 33.990,91 24.392,61 28.916,15 44.866,49 213.194,20

Convênios 468.776,64 0 0 0 0

Outras 1.182.437,05 1.009.427,62 558.204,94 1.072.456,41 857.418,75

Total Estado 3.143.240,08 2.064.471,33 1.818.167,65 3.000.252,04 9.645.917,55
Outras Receitas 40.634,89 103.850,32 125.690,64 14.558,30 148.851,44

TOTAL RECEITAS CORRENTES 7.878.239,10 6.983.953,02 6.910.769,51 9.138.673,06 16.606.120,46
Receitas de Capital
Operações de Crédito 0 0 0 0 0

Alienações 0 6.800,00 0 10.800,00 0

Amortização e Empréstimo 0 0 0 0 0

Transferência de Capital 0 0 0 0 0

Outras Receitas de Capital 63.800,00 393.115,62 0 0 0

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 63.800,00 399.915,62 0,00 10.800,00 0,00
TOTAL REC. ORÇAMENTÁRIAS 7.942.039,10 7.383.868,64 6.910.769,51 9.149.473,06 16.606.120,46
REC. EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 1.426.725,67 278.355,31 232.153,02 275.870,81 535.130,55

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 9.368.764,77 7.662.223,95 7.142.922,53 9.425.343,87 17.141.251,01

COSTA DAS BALEIAS

 

Fonte: TCM BA 1999 
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Tabela 3.6.8 - Despesas Municipais – Municípios da Costa das Baleias 

Prado Alçobaça Caravelas Nova Viçosa Mucuri
Despesas Orçamentárias (Despesas por Função)
Legislativa 426.009,81 260.825,68 353.367,86 466.048,65 1.113.706,03
Judiciária 0 0 0 0 83.636,34
Administração e Planejamento 1.291.980,65 791.239,65 1.554.601,45 1.267.860,56 3.580.426,55
Educação e Cultura 3.759.354,17 3.698.389,02 3.023.330,82 4.166.929,09 7.206.249,81
Habitação e Urbanismo 295.819,97 852.690,82 563.819,19 648.558,17 1.683.852,06
Indústria e Comércio 330.847,22 63.602,37 44.048,59 304.048,11 156.272,58
Saúde e Saneamento 835.333,14 822.617,15 628.530,27 1.126.129,66 2.417.762,36
Assistência e Previdência 587.284,62 421.874,32 461.040,67 268.322,01 605.979,46
Agricultura 100.495,33 106.952,28 4.750,00 18.613,85 74.816,12
Transporte 1.042.961,85 244.349,26 316.473,02 821.360,98 723.401,89
Comunicação 0 37.115,39 0 0 221.596,48
Defesa Nacional e Segurança Pública 0 66.346,83 0 0 0
Desenvolvimento Regional 0 0 0 0 0
Energia e Recursos Minerais 0 0 0 0 0
Relações Exteriores 0 0 0 0 0
Trabalho 0 0 0 0 0
Reserva de Contingência 0 0 0 0 0
Total de Despesas Orçamentárias 8.670.086,76 7.366.002,77 6.949.961,87 9.087.871,08 17.867.699,68
Despesas Extraorçamentárias 1.270.873,05 839.402,80 956.361,98 1.008.525,85 1.844.203,22
TOTAL DE DESPESAS 9.940.959,81 8.205.405,57 7.906.323,85 10.096.396,93 19.711.902,90

Despesas com Pessoal
Despesas com Pessoal 3.844.834,31 3.030.109,77 2.490.277,21 3.400.122,98 6.191.962,46
% sobre Receitas Correntes 48,80% 43,39% 36,03% 37,21% 37,29%

COSTA DAS BALEIAS

 

Fonte: TCM BA 1999 

Gráfico 3.6.1 – Evolução das Receitas e Despesas Correntes  nos Municípios da Costa 
das Baleias 96-99 
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Fonte: TCM BA 1999 

De um modo geral, os municípios da Costa das Baleias vêm experimentando grandes 
aumentos de receita nos últimos anos. Com exceção do município de Mucuri (dependente, 
em grande parte, das receitas de repasse de ICMS da Bahia Sul Celulose), que obteve uma 
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taxa baixa de evolução das receitas, todos os outros tiveram evoluções positivas nesse 
período. 

Da mesma maneira, pode-se concluir que, à exceção de Nova Viçosa e Mucuri, os municípios 
apresentaram crescimento de receita condizente com o crescimento nas despesas, mostrando 
uma melhoria na qualidade da administração dos recursos por parte das prefeituras.  

Em relação a esse aspecto relativo ao equilíbrio entre receitas e despesas, a presença de 
déficits de pequena monta no fechamento do balanço anual pode ser considerado normal, na 
medida em que se está lidando com fluxos, o que significa que logo nos meses iniciais do ano, 
uma condição de maior equilíbrio poderá retornar.  

Em relação aos municípios da Costa das Baleias, verifica-se que os dois municípios maiores 
da zona turística, Mucuri e Nova Viçosa, como observado na Tabela 3.6.7 e pela Tabela 3.6.8, 
possuem déficits de maiores magnitudes absoluta e relativa, o que pode indicar certas 
dificuldades. 

Gráfico 3.6.2 – Participação das Despesas com Pessoal nas Despesa Total (%) nos 
Municípios da Costa das Baleias 
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Fonte: TCM BA 1999 

O Gráfico 3.6.2 apresenta o quanto da despesa de cada município é destinado a despesas com 
pessoal, trata-se de um indicador semelhante ao anteriormente apresentado, que compara a 
despesa de pessoal com a receita total. 

Pela participação da despesa de pessoal na despesa total, nenhum dos municípios ultrapassa 
o patamar de 40% e a sua média de gastos com pessoal dos municípios foi de 31,2%, 
indicando que não se constata o problema de excesso de gastos com o funcionalismo público. 

Por outro lado, conforme observado na Tabela 3.6.8, comparando-se as despesas de pessoal 
(gasto corrente e inadiável), com as receitas correntes, apenas o município de Prado teve um 
percentual próximo aos 50%, os demais se encontram em situação confortável. 
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Gráfico 3.6.3 – Participação das Fontes de Receita na Receita Total (%) nos Municípios 
do Costa das Baleias 
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Fonte: TCM BA 1999 

A avaliação da composição das receitas dos municípios da Costa das Baleias aponta 
nitidamente para uma situação de forte dependência de recursos advindos de transferências 
constitucionais (FPM e ICMS - cota parte municipal). 

Assim, as receitas provindas de transferências correntes do Governo Estadual e da União 
representaram mais de 80% das receitas totais dos municípios, com exceção de Prado, que 
contou, no entanto, com uma forte entrada de receitas extra-orçamentárias em 1999. 

Outra maneira de evidenciar o mesmo fenômeno é por meio da constatação de que a 
participação das receitas próprias na formação da receita orçamentária total do município é 
muito baixa. Isso ocorre nos casos dos municípios de Prado e de Alcobaça. Para os três outros, 
verifica-se que a participação já se situa em patamares mais significativos. 

Neste ponto, deve-se ressaltar que a determinação do patamar de arrecadação local advém 
da base econômica do município e do tamanho de sua população, mas tem grande 
importância também, a sua capacidade de cobrança, o que se associa ao seu desenvolvimento 
institucional e administrativo. 

É interessante notar que após a formulação e execução dos projetos de modernização 
administrativa e fiscal nos municípios é esperado que o nível de arrecadação própria 
municipal aumente em: 

• 10% da receita total para os municípios criados a partir de 1998 com até 50.000 
habitantes, 12 meses após o início do projeto. 

• 15% para os demais municípios com até 50.000 habitantes, 12 meses após início do 
projeto (Todos os municípios da Costa das Baleias se enquadram nesta categoria de 
municípios). 

• 20% para os municípios de mais de 50.000 e menos de 200.000 habitantes, 24 meses 
após o início do projeto. 

• 35% para os municípios com mais de 200.000 habitantes, 36 meses após o início do 
projeto. 



PRODETUR NE -II PDITS – Costa das Baleias 3.6 Capacidade Institucional dos Municípios 181 

Capacidade de Gestão da Atividade Turística 
Aqui são analisadas as estruturas administrativas diretamente relacionadas ao Turismo e ao 
Meio Ambiente. Nesse sentido, foram consideradas a existência das Secretarias Municipais, 
Plano de Ação Setorial, e administração de fundos específicos. Em seguida, é avaliado o nível 
de participação da comunidade no processo decisório.  

Num segundo momento, é estudada a estrutura de fiscalização dos municípios, tornando 
claro de que maneira a legislação é efetivamente cumprida e utilizada. Por último, os 
programas e projetos em prol do desenvolvimento do turismo são listados, mostrando a 
intenção das atuais administrações municipais para com o turismo. 

As fontes foram os Diagnósticos Institucionais (DI’s) dos municípios, preenchidos pelas 
próprias prefeituras e contatos diretos com representantes municipais. 

Estruturas Administrativas Específicas do Setor Turístico 

Todos os municípios possuem Secretaria de Turismo e/ou de Meio Ambiente. Metade dessas 
secretarias funciona de forma autônoma, demonstrando a reconhecida importância da 
atividade turística na Costa das Baleias. 

Tabela 3.6.9 - Estruturas Administrativas Específicas do Setor Turístico nos Municípios da Costa das Baleias 

Autônoma Agregada Autônoma Agregada
Prado X X
Alcobaça X X X
Caravelas X X X
Nova Viçosa X
Mucuri X
(*) Para o setor de turismo

Secretaria de Turismo
Secretaria de Meio 

Ambiente
Administração 

de Fundos 
Específicos (*)

Plano de 
Ação 

Setorial(*)

C
os

ta
 d

as
 

B
al

ei
as

 

Fonte: Diagnósticos Institucionais 2001 

Embora a incidência de Planos de Ação Setoriais para o Turismo seja ínfima, presente apenas 
no município de Alcobaça, é importante ressaltar que a necessidade desses planos vem sendo 
amadurecida nos municípios, e que já contam com a participação de representantes das 
comunidades em reuniões com foco no turismo. 

Os municípios de Prado e Nova Viçosa embora ainda não contem com esse instrumento 
formalizado, já iniciaram o processo da participação popular para definir ações setoriais para 
desenvolvimento da atividade.  
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Participação da Comunidade no Processo Decisório 

Tabela 3.6.10 - Participação da Comunidade nos Municípios da Costa das Baleias 

Sim/Não Ano Sim/Não Ano Início
Prado Não - Não - X X
Alcobaça Sim N/D Não - X X X
Caravelas Não - Não - X X X
Nova Viçosa Não - Não - X X X X
Mucuri Sim 2001 Não - X XC
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Participação direta 
e efetiva da 
comunidade

Participação específica no 
planejamento setorial de 

Meio Ambiente

Participação específica no 
planejamento setorial de 

Turismo
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participação da comunidade na 

definição dos investimentos

Processos de Planejamento 
Participativo

Divulgação de 
Resultados e 
Prioridades à 
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Fonte: Diagnósticos Institucionais 2001 

A aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000 tem como uma de suas exigências a 
Transparência na Gestão Pública. Provavelmente foi a causa da implementação de legislação 
que obriga um processo participativo para a tomada de decisões nos municípios de Alcobaça, 
Caravelas e Mucuri. Apesar disso, nenhum dos municípios da Costa das Baleias contam hoje 
com esses processos participativos instalados. 

Dentre os dois municípios (Nova Viçosa e Mucuri) que declararam haver participação direta 
da comunidade na gestão municipal, não foi observada metodologia, nem calendário para 
esse procedimento. O município de Mucuri declarou que a comunidade participa, 
contribuindo no Plano Plurianual e no Orçamento Participativo.  

A divulgação das prioridades de investimento e dos resultados alcançados é procedimento 
também muito utilizado pelas Prefeituras da Costa das Baleias. Alguns dos meios de 
divulgação citados foram: Audiência Pública; Imprensa Oficial; Internet; Rádio; Jornais; 
Carro de Som; Discursos em palanque e Fixação de cartazes no mural do Paço e Câmara 
Municipal. 

Nesses quesitos o município de Prado foi o que apresentou maior deficiência, por não ter 
apresentado para seu processo de planejamento e gestão legislação que regulamenta a 
participação da comunidade, divulgação de resultados e prioridades.  

Entretanto, a maioria das Prefeituras oferece à comunidade oportunidades para a 
participação no planejamento específico dos setores de turismo e meio ambiente. 



PRODETUR NE -II PDITS – Costa das Baleias 3.6 Capacidade Institucional dos Municípios 183 

Fiscalização 

Tabela 3.6.11 - Estrutura de Fiscalização nos Municípios da Costa das Baleias 

Prado X X X
Alcobaça X X X
Caravelas X X X
Nova Viçosa X X X X
Mucuri X
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Fonte: Diagnósticos Institucionais 2001 

À exceção de Mucuri, todos os municípios informaram existência de fiscalização em geral, a 
partir de processos de acompanhamentos e critérios padronizados, porém esses critérios 
podem ser considerados incipientes. A padronização adotada pelos municípios recai, quase 
sempre, sobre infrações tributárias das empresas que prestam serviços e autuações em 
decorrência da falta de pagamento de IPTU. Os municípios de Alcobaça e Nova Viçosa não 
citaram nenhum procedimento aplicável, neste sentido. 

A fiscalização ambiental nos municípios conta com parcerias (ONG´s), a exemplo de 
Caravelas e Prado, além do IBAMA que monitora unidades de conservação na região. 

Embora, muitos dos municípios terem legislações para a defesa sócio-ambiental, não contam 
com fiscalização suficiente. O fato é mais evidente em Mucuri, na região da Costa Dourada, 
dada a dificuldade de acesso. O resultado é, entre outros, um ambiente constantemente 
degradado por construções, queimadas e desmatamentos. 

Um instrumento de grande auxílio para controle de áreas naturais é levantamento 
aerofotogramétrico e/ou geoprocessamento, pois este permite atualizar e monitorar o 
território. Nesse quesito, apenas o município de Mucuri conta com esse instrumento, embora 
essas informações não estejam integradas como base para todos os órgãos municipais. 

Programas e Projetos para o Desenvolvimento do Turismo 

Tabela 3.6.12 - Programas e Projetos para o Desenvolvimento do Turismo nos 
Municípios da Costa das Baleias 

Prado
Alcobaça X X X X
Caravelas X X
Nova Viçosa X X X X
Mucuri X X X X
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Fonte: Diagnósticos Institucionais 2001 

De forma geral a implementação de uma política de Educação Ambiental visa alcançar os 
seguintes resultados: (i) promoção e disseminação de informações relativas ao meio 
ambiente, (ii) disseminação do papel da educação ambiental para o processo de consolidação 
do gerenciamento e gestão ambiental, (iii) mobilização de diferentes setores sociais para a 
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participação responsável na melhoria das condições sócio-ambientais; (iv) Difusão junto aos 
diferentes atores sociais das diferentes regiões geográficas os princípios e práticas da 
Educação Ambiental, facilitando a formação de valores voltados ao fortalecimento da 
cidadania e prevenção de riscos ambientais; (v) Formação de agentes multiplicadores e 
desenvolvimento de projetos e planos de ação voltados para a gestão ambiental. 

Essa política de Educação Ambiental já foi implementada nos municípios de Alcobaça, 
Caravelas, Nova Viçosa e Mucuri. Exemplo de ação já em andamento é encontrada no 
município de Mucuri. Neste município o Núcleo de Educação Ambiental vem realizando 
oficinas com o objetivo de conscientizar professores e alunos sobre a questão do meio 
ambiente e práticas de sustentabilidade. 

Os municípios de Caravelas, Nova Viçosa e Prado não citaram nenhum programa ambiental 
realizado. 

A Prefeitura de Alcobaça instalou em seu território uma usina de reciclagem de lixo, com 
recursos federais.  

Outra forma de fortalecer a política de educação ambiental adotado pelos municípios foi a 
criação de programas específicos de orientação de preservação ambiental para os turistas, 
presente em quatro municípios, exceto Prado. 

Programas em prol da educação ambiental e do atendimento ao turista são amplamente 
disseminados na Costa das Baleias. De acordo com o capítulo 3.10.1 – Educação da 
Comunidade para o Turismo, o maior problema levantado pelos turistas é o de limpeza 
pública. De alguma maneira, este problema está incluído nos programas de educação 
ambiental e de atendimento aos turistas. No entanto, este tipo de problema social está mais 
relacionado à falta de conscientização das comunidades para: (a) a importância do turismo 
na economia local; (b) a importância de cada cidadão no processo de desenvolvimento 
turístico e; (c) a necessidade de manutenção do patrimônio histórico-cultural, natural e social 
do local. 

A capacidade de gestão das atividades turísticas é muito reduzida na maioria dos municípios 
da Costa das Baleias, como também na maioria dos municípios inseridos em pólos de turismo 
no Estado da Bahia. Não se pode contar com uma gestão da atividade turística se não existem 
meios efetivos de fiscalização sócio-ambiental. De maneira alguma a atividade turística pode 
ser sustentável se não há instrumentos de planejamento que ditem, por exemplo, os limites 
da capacidade de carga do local. 

Conclusão 
Na primeira parte do capítulo (Capacidade de Planejamento e Implementação de Políticas), 
dentre os instrumentos analisados, foi diagnosticado que a Costa das Baleias não atende 
integralmente as condicionantes (lei de uso do solo, plano diretor municipal, código de obras 
e participação em programas federais) para a participação dos seus municípios no 
PRODETUR NE II. 

Dentre essas condicionantes a lei de uso do solo e o Plano Diretor Municipal, não foram 
integralmente atendidas. Para atender esses quesitos é necessário concluir e/ou elaborar 
Legislação de Uso do Solo e Planos Diretores Municipais para os municípios de Nova Viçosa, 
Alcobaça, Prado, Caravelas e Mucuri. 

É importante destacar que municípios que já contam com esses instrumentos estão mais 
preparados para proteger seus territórios de especulações e ocupações imobiliárias 
desordenadas, apresentando assim melhores condições de receberem empreendimentos 
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turísticos. Embora todos municípios contem com Código de Obras, esse não supre o 
ordenamento e controle territorial. Associado a essas ações deve-se promover a intensificação 
da educação básica ambiental, das ações de fiscalizações, fortalecimento das Áreas Protegidas 
já criadas, bem como a criação de novas Unidades de Conservação. 

O fato de todos municípios da Costa das Baleias estarem cadastrados no Programa Nacional 
de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAF-M – aponta que 
estão em busca de soluções e apoio técnico para uma melhor capacitação e gestão municipal. 

Os Conselhos Municipais de Turismo devem estar presentes no processo de planejamento, 
na deliberação e viabilização de ações que concorrem para o desenvolvimento do turismo 
local. Nesse quesito a Costa das Baleias conta com esse instrumento em três municípios: 
Prado, Alcobaça e Caravelas. 

Quanto aos Conselhos Municipais de Meio Ambiente, a Costa das Baleias está mais 
aparelhada, somente o município de Nova Viçosa não apresenta esse instrumento. 

Dentre os seis instrumentos de capacitação pesquisados, apenas três (política de RH, 
treinamento para servidores e gestores em 2000) aparecem com maior freqüência. O 
município de Alcobaça se destaca por apresentar todos os instrumentos eleitos para essa 
análise, já o município de Mucuri foi o que apresentou o menor número de instrumentos 
implementados. 

A carência de programas de treinamento do pessoal empregado na prefeitura reflete na 
situação atual de pouco preparo e capacitação para o pessoal envolvido no processo de 
desenvolvimento da atividade turística. 

As ações sugeridas fortalecerão a gestão municipal no desenvolvimento da atividade turística 
nos municípios, e essas devem vir acompanhadas com a adoção de novos processos 
decisórios. Exigindo assim uma maior capacitação do pessoal empregado e uma 
modernização dos meios até então utilizados. 

O núcleo deste problema – os instrumentos de gestão que faltam – é exatamente o que 
conflita com os objetivos do PRODETUR NE II, a saber: a sustentabilidade (afetada pela falta 
de Planos Diretores Municipais) e o maior envolvimento da comunidade no processo 
decisório (afetada pela ausência de conselhos Municipais em muitos municípios). Isso 
significa que, para os parâmetros que se pretende instaurar com o PRODETUR NE II, os 
municípios se encontram em situação pouco vantajosa. 

Também merece destaque a carência de programas de treinamento do pessoal empregado na 
prefeitura. Com efeito, esta carência perpetua a situação atual de pouco preparo e pouca 
capacitação para o pessoal envolvido no processo decisório local. 

A gestão financeira dos municípios mostra que, do ponto de vista institucional, os recursos 
estão sendo mais bem administrados – com correta adequação entre gastos e receitas.  

Em relação à administração da atividade turística, ficou claro que faltam instrumentos que 
garantam a sustentabilidade da atividade, principalmente no que diz respeito às condições 
sócio-ambientais dos municípios. 

É importante ressaltar que a administração da atividade turística não necessariamente se 
confunde com a administração do município e, freqüentemente, podem surgir conflitos de 
interesse entre uma e outra. 

É aconselhável a criação do Conselho Municipal do Turismo (COMTUR), para os municípios 
nos quais a atividade turística tenha relevância econômica. Seria extremamente conveniente 
que esse COMTUR fosse assessorado por uma instituição independente, que acompanhasse 
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sistematicamente a evolução do turismo local, e que pudesse proporcionar ao Conselho 
todos os subsídios técnicos de que ele necessita para bem conduzir o desenvolvimento do 
turismo. A fim de manter uma consistência da gestão regional do turismo seria aconselhável 
que esta instituição assessorasse outros municípios do Pólo, onde o turismo represente uma 
atividade de relevância econômica. 

Nota-se que assim como ocorre nos outros pólos da Bahia, as administrações municipais na 
Costa das Baleias apresentam hoje muitas deficiências. O fortalecimento institucional das 
prefeituras poderia ser direcionado à adoção de novos processos decisórios. Tais processos 
exigiriam uma maior capacitação do pessoal empregado e uma modernização nos 
parâmetros geralmente utilizados. A participação popular seria um resultado desta 
modernização, garantindo assim uma gestão eficiente. 

Além disso, é importante a reformulação dos processos de fiscalização, para que se possa 
garantir a aplicação correta e eficiente das leis. A fiscalização poderia ser feita em conjunto 
com a própria comunidade que, estando conscientizada sobre o valor do seu espaço (do local 
aonde vivem) para o turismo, não permitiria que houvesse construções ou empreendimentos 
que pudessem degradar este espaço. 
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3.7. Capacitação do Setor Privado 

Introdução 
São tratadas aqui diversas características do setor privado envolvido com o turismo na Costa 
das Baleias. A análise se inicia com os impactos do PRODETUR I na evolução das empresas e 
investimentos na Costa das Baleias. Em seguida, elencam-se os investimentos realizados 
durante o PRODETUR I e os que estão em fase de projeto. 

O associativismo empresarial do setor privado da Costa das Baleias é em seguida analisado, 
tendo como base o estudo realizado pelo Monitor Group, o Cluster de Entretenimento do 
Estado da Bahia. Este estudo faz um diagnóstico da situação do setor privado e das relações 
entre ele e o setor público. Neste item também são listadas as principais associações 
existentes do empresariado local. 

A análise da gestão empresarial engloba os temas: dependência do abastecimento, sistema de 
qualidade e problemática empresarial no que concerne à parte financeira, de 
comercialização, de capacitação, etc. 

Enfim, é analisado o processo de formação do Conselho de Turismo do Pólo, suas diretrizes e 
objetivos iniciais, participantes, etc. Foi estudado ainda, o nível de compromisso dos 
empresários com o PRODETUR II, tendo como base estatística os resultados das reuniões 
realizadas para elaboração do PDITS da Costa das Baleias. 

Avaliação do PRODETUR I 
A implementação do PRODETUR NE I se deu a partir de 1995, terminando em 2002. 
Entretanto, o Estado da Bahia iniciou seu programa estadual de desenvolvimento do turismo 
em 1991, gerando resultados diretos nos investimentos do setor privado. 

A Costa das Baleias, não recebeu investimentos diretos do programa, no entanto, foi 
beneficiada com outros investimentos e infra-estrutura pública realizada pelo Governo do 
Estado. Esses investimentos estimularam novos investimentos privados na região. Assim, não 
é possível atribuir a evolução dos investimentos privados na Costa com intervenções do 
PRODETUR NE I. Na tabela 3.13.152 é mostrada a evolução dos investimentos privados 
realizados no período de 1991-2001, no setor turístico. 

O montante de investimentos foi muito semelhante nos períodos de 1991-1994 e 1999-2001. 
Salienta-se, no entanto, que no último período a quantidade de UHs representa somente 10% 
da quantidade desenvolvida no primeiro período. Isso significa um grande aumento no nível 
e na sofisticação dos empreendimentos mais recentes. 

Os investimentos privados em projeto para a Costa das Baleias, a partir de 2002, podem ser 
visualizados na Tabela 3.7.1. 

                                                 
52 Vide Capítulo 3.13 – Investimentos Futuros do Setor Privado. 
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Tabela 3.7.1 - Investimentos Privados em Projeto na Costa das Baleias 2002-2012 

Zona UHs US$
Costa das Baleias 592 58.740.000  

Fonte: SUINVEST – Abril/2003 
Elaboração: FGV 2003 

O período previsto destes investimentos é até 2012. Nota-se que o montante de 
investimentos durante estes três anos é maior do que o total investido de 1991 a 2001 (US$ 
47.338.600). Percebe-se, portanto, uma propensão crescente a investimentos na Costa das 
Baleias. 

Também parece ser verdadeiro o salto de qualidade observado nos empreendimentos ainda 
em projeto, já que o número de UH’s em projeto é aproximadamente 30% do número total 
de UH´s durante o período de 1991 a 2001 (1.889 UHs). Pelo valor médio investido por UH, 
podemos ter uma idéia do nível de sofisticação dos novos empreendimentos. 

Associativismo Empresarial 
A pedido do Governo do Estado, a Monitor Group realizou um estudo para a criação do 
Cluster de Entretenimento do Estado da Bahia. Dentre os quatro desafios que o estudo 
revelou como essenciais para o desenvolvimento do cluster, dois deles estavam relacionados 
à integração e sinergia entre os diversos setores da sociedade. 

De acordo com o estudo, o crescimento do fluxo turístico foi maior do que a receita gerada, 
significando que os turistas vêm gastando menos (período 1991-2000). Este crescimento 
pequeno e desacelerado da receita foi atribuído à “competição baseada em preços entre os 
empresários do Estado. Durante a maior parte da década de 90, observou-se uma prática predatória de 
preços pelos hotéis. (...) O tipo de competição predominante no meio empresarial baiano vem obrigando 
as empresas envolvidas a diminuírem seus custos para sobreviver. Ao longo desse tempo, houve 
deterioração dos equipamentos hoteleiros, e os baixos salários comprometeram a qualidade dos serviços, 
fato que gerou um ciclo vicioso, ocasionando dificuldades para alguns empresários...”53 

A falta de associativismo empresarial foi diagnosticada como uma força restritiva ao 
desenvolvimento baiano. Para o sucesso das atividades de entretenimento na Bahia (às quais 
se inclui o turismo) a Monitor Group sugere uma mudança de mentalidade nos agentes do 
cluster, isto é, nos empresários do setor: 

“A mentalidade deve ser mudada para criação de vantagens competitivas que sejam 
sustentáveis no longo prazo e difíceis de copiar. Para evitar a competição ao nível mais 
básico, deve-se explorar oportunidades que tornem a experiência do visitante única e por 
isso muito mais interessante e valorizada. Isso significa também migrar para segmentos 
que requerem conhecimento, tecnologias ou habilidades especializadas, maior conhecimento 

das necessidades do consumidor e dos canais de distribuição e decisões estratégicas 
complexas envolvendo coordenação ativa das atividades na cadeia de serviços”.54 

As vantagens competitivas só poderão ser atingidas com esforço conjunto e cooperado dos 
agentes do setor. A mentalidade que encontramos hoje nos empresários da Bahia é pouco 
voltada ao desenvolvimento conjunto. Atualmente os valores dos empresários estão mais 
ligados à competição, o que vem degradando e comprometendo o destino Bahia. 

                                                 
53 MONITOR, 2001; pp. 8-13 
54 MONITOR, 2001; pg. 28 
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A mudança de mentalidade deve conscientizar os empresários de que a cooperação traz 
valores que os empreendimentos não poderiam gerar sozinhos. Além disso, deve haver 
consciência que o atual concorrente (que hoje estimula a baixa nos preços) deverá ser, no 
futuro, um parceiro, desenvolvendo a região como um todo. Isso possibilita uma 
dinamização do setor, maior acesso a informações e maior comprometimento dos 
empresários com o local onde desenvolvem seus negócios. 

“A cooperação entre empresas de um cluster leva a um rápido acesso a informações e novas 
idéias entre seus membros, gerando um ambiente propício à inovação no setor. A existência 
dessa relação de cooperação entre empresas de um cluster é um dos determinantes mais 

importantes de sua competitividade. 

Quanto ao cluster de entretenimento da Bahia, percebe-se pouca integração entre seus dois 
setores - turismo e cultura. Hotéis não divulgam a programação cultural local, agentes 
receptivos não estimulam a visita a museus ou teatros, e estes parecem não perceber o 

potencial de ações conjuntas com o setor de turismo. Na recente mostra Rodin, por 
exemplo, não havia nenhuma informação sobre a exposição nos hotéis, e agentes de 

receptivo entrevistados se dividiam entre a ignorância e o desinteresse sobre a mostra. 
Taxistas passando em frente à exposição ignoravam até mesmo que o prédio que a abrigava 

era um museu”.55  

Percebe-se então que o associativismo empresarial é um ponto a ser melhorado dentro do 
perfil do empresariado. A integração entre os diversos empresários e a comunicação e 
sinergia entre os setores que compõe o ciclo de serviços turísticos devem ser potencializadas. 
É interessante ressaltar que a realização desta mudança de mentalidade irá certamente 
contribuir com o desenvolvimento do turismo e entretenimento baianos. A não realização 
desta mudança, no entanto, não somente compromete o desenvolvimento, mas também 
degrada e diminui o valor do destino Bahia. 

Vale ressaltar que este relatório não focalizou especificamente a Costa das Baleias. Trata-se de 
um estudo de âmbito geral, que teve como base a situação mais estabelecida do turismo na 
Bahia, mais especificamente em Salvador e seu entorno. 

Na Costa das Baleias especificamente, o empresariado parece pouco profissionalizado. Há 
uma grande incidência de empreendedores de fora da região (principalmente mineiros e 
goianos), que não têm como principal meta a maximização de sua rentabilidade. Essa 
característica é típica de mercados em formação, onde a concorrência acirrada e a competição 
ainda não tomaram formas dinâmicas para o desenvolvimento do turismo na região. 
Entretanto, é tendência natural que, em não se preparando o empresariado local, a situação 
de Salvador e Entorno e da Bahia como um todo se instale também na Costa das Baleias. 

Foram listadas as associações mais representativas do setor turístico presentes na Costa das 
Baleias. Suas atuações e representatividades são diversas, e de uma maneira geral as 
associações devem ser fomentadas e fortalecidas. 

                                                 
55 MONITOR, 2001; pg. 29. 



PRODETUR NE -II PDITS – Costa das Baleias 3.7. Capacitação do Setor Privado 190 

Tabela 3.7.2 - Principais Associações do Setor Turístico da Costa das Baleias 

Associações
APPA  - Associação Pradense de Proteção Ambiental (Prado)
IAPA - Instituto de Apoio e Proteção Ambiental (Caravelas)
APRHOP - Associação Pradense de Restaurantes, Hotéis e Pousadas

Associação de Hotéis, Pousadas, Restaurantes e Bares de Nova Viçosa

ACAMP - Associação das Cabanas de Praia - Prado
Associação Hoteleira - Nova Viçosa

 

Fonte: FGV 2003 

Gestão Empresarial 

Abastecimento 

O principal centro abastecedor da Costa das Baleias é Teixeira de Freitas, que concentra infra-
estrutura de serviços e forte comércio atacadista. Como centros abastecedores secundários, 
para necessidades específicas, pode-se listar Itamaraju, Eunápolis, Vitória e Feira de Santana. 
Estes municípios são os principais produtores de insumos e matéria-prima para a atividade 
turística.  

Dificilmente um único município poderia se auto-abastecer completamente para a atividade 
turística. Entretanto, considerando a Costa das Baleias, seria possível ampliar a gama de itens 
produzidos na região, evitando o fornecimento vindo de outros estados e até outros países, 
que resulta em vazamento da receita turística para outras regiões. Nessa situação, a maioria 
da renda gerada pelo ciclo de serviços ficaria retida no próprio estado, aumentando os 
benefícios que o turismo pode trazer à região. 

Comercialização e Distribuição 

A atividade turística se dá com a viagem de pessoas de um local para outro. Logo, os 
empresários que atuam no setor turístico em geral são dependentes de empresários externos 
à sua região. Essa dependência se refere principalmente à comercialização e distribuição de 
produtos turísticos (que deve ser feita em cidades, estados e países diversos) e à logística de 
transporte e acesso do turista à região. 

A Costa das Baleias conta com um grande número de casas de segunda residência, o que de 
certa maneira diminui a dependência do empresariado local para a comercialização e 
distribuição de seus produtos (isto é, existe uma demanda constante, dos proprietários e 
locatários das casas de segunda residência). Por outro lado, a região tende a se desenvolver 
com poucos meios de hospedagem, o que geralmente significa um freio ao desenvolvimento 
do turismo e excesso de especulação imobiliária. Como conseqüência à esta especulação, é 
comum se verificar a ocorrência do processo de gentrificação56. Vale lembrar que a maioria 
dos turistas que têm como meio de hospedagem a segunda residência trazem de seus locais 
de origem a maioria dos suprimentos necessários à viagem, dificultando o desenvolvimento 
de centros fornecedores de alimentos e a cadeia produtiva local. 

As empresas envolvidas com a comercialização dos atrativos de Abrolhos, observação de 
baleias e mergulho, utilizam-se dos veículos de comunicação em larga escala, como jornais e 

                                                 
56 Gentrificação é um processo de migração das comunidades tradicionais de uma localidade de grande interesse econômico 
para regiões periféricas. Geralmente este processo está associado à formação de favelas. 
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revistas especializadas, internet etc. Trata-se de segmentos provenientes de outras regiões do 
país, geralmente mais propensos a gastos. 

Sistema de Qualidade e Controle 

Na Costa das Baleias, a grande maioria das empresas turísticas tem sua administração 
amadora/familiar. Sendo assim, não encontram condições de implementar sistemas de 
qualidade. O que se encontra são procedimentos pouco modernos de manutenção da 
qualidade, como caixas de sugestões, opinários e a presença do proprietário do 
empreendimento em cada etapa da operação. 

É necessário preparar o empreendedor e capacita-lo para uma administração mais 
profissional, agregando valor aos seus serviços. A diminuição de custos (que resulta 
necessariamente em diminuição da qualidade) deve ser substituída por programas e sistemas 
de qualidade que garantam alto valor agregado ao serviço. Assim, a guerra de preços 
acabaria e uma possível mudança no perfil do turista poderia permitir uma maior capacidade 
de gasto.  

Vale relembrar aqui as informações analisadas no início do capítulo (investimentos privados 
concluídos e em projeto na região da Costa das Baleias). De acordo com a análise, o 
investimento por UH vem aumentando com o passar do tempo, o que se traduz em um 
aumento do nível de qualidade e sofisticação dos empreendimentos hoteleiros da região. 
Visto isso, percebe-se que existe uma tendência à modernização e profissionalização dos 
meios de hospedagem da Costa das Baleias. 

Criado em 1999, com a finalidade de aferir serviços da hotelaria em relação ao critério de 
qualidade da região baiana, o Certificado de Qualidade Bahiatursa é considerado um 
diferencial de qualidade nos hotéis baianos. A certificação só ocorre após levantamento 
técnico para avaliação da segurança, saúde e higiene, atendimento ao cliente, ao consumidor 
e à legislação turística. No entanto, em pesquisa através da Internet, não foram encontrados 
empreendimentos com a certificação da Bahiatursa na Costa das Baleias. 

Problemática Empresarial 

De acordo com entrevistas realizadas com os empresários locais durante a pesquisa de 
campo, os maiores problemas relacionados à gestão empresarial vivenciados atualmente pelo 
setor são: 

1. Mão-de-obra pouco qualificada; 

2. Baixo fluxo turístico e alta sazonalidade, relacionada à falta de um plano de marketing 
das destinações; 

3. Infra-estrutura básica deficiente em muitas localidades, principalmente no que diz 
respeito à acessibilidade e saneamento básico; 

4. Falta de preparo do poder público para a gestão do turismo; 

5. Setor privado pouco qualificado e com pouca visão empresarial; 

6. Falta de cooperação entre os municípios e entre os setores público e privado e; 

7. Pouca disponibilidade de crédito para novos investimentos. 

Conselho de Turismo do Pólo 
Com o objetivo de apoiar o desenvolvimento dos pólos de turismo, adotou-se como 
estratégia um modelo de planejamento que vai além dos moldes tradicionais, por apresentar 
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forte compromisso com o engajamento da sociedade na definição das ações, reconhecendo-a 
como instrumento legítimo de participação no processo decisório. 

Neste sentido, os Pólos de Turismo ganham vida por meio de Conselhos de Turismo, os 
quais reúnem, no mesmo arco de alianças, os atores que militam na atividade turística em 
nível regional. Os Conselhos são espaços sistematizados para o planejamento, a deliberação e 
viabilização de ações que concorram para o desenvolvimento do turismo, através da 
identificação dos entraves existentes e apresentação de soluções sistêmicas e mitigadoras 
desses óbices, bem como atuam de forma a fortalecer os elos da cadeia produtiva do turismo. 

Os Conselhos de Turismo terão, preferencialmente, 36 conselheiros. Metade deles será 
representado pelos poderes públicos (Federal, Estadual e Municipal) e o restante será 
ocupado pela sociedade civil, dividida entre o terceiro setor e setor privado. Cada membro 
do conselho, ou conselheiro terá direito a um voto nas deliberações do plenário. 

Os representantes de cada grupo ou setor serão escolhidos basicamente através de reuniões 
focais e votação direta para escolha do conselheiro. A duração do mandato será de dois anos 
para cada membro do Conselho. 

As reuniões ordinárias serão bimestrais, com possibilidade de convocação extraordinária pelo 
coordenador do conselho ou por mais de um terço dos membros. 

Objetivos 

“O Conselho de Turismo tem por objetivo potencializar o desenvolvimento do Pólo do 
Descobrimento, sob a ótica do empresariamento, pela integração das ações do Banco do 
Nordeste com a Política do Governo Federal, alinhando-as com as Políticas Públicas do 
Governo do Estado da Bahia, com outras instituições e a Sociedade em geral, de modo a 

gerar os seguintes resultados: 

Fortalecimento e integração dos elos da Cadeia Produtiva do Turismo; 

Consolidação do Pólo do Descobrimento pela identificação dos principais produtos 
turísticos diferenciados existentes no destino; 

Promoção e inserção competitiva do Pólo do Descobrimento no destino turístico Nordeste; 

Geração de ocupação produtiva e renda; 

Aumento de arrecadações tributárias estaduais e municipais; 

Preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural do Estado;  

Melhoria da qualidade de vida da população fixa.” 57 

Diretrizes Básicas 

“Atuar como foro de discussão e consenso sobre as estratégias e prioridades de 
desenvolvimento turístico do Pólo; 

Assegurar um processo de escolha dos conselheiros e de tomada de decisão transparentes; 

Apoiar e acompanhar a execução das ações do Programa de Desenvolvimento do Turismo 
no Nordeste do Brasil – PRODETUR NE II; 

Divulgar as ações do Conselho de Turismo do Pólo do Descobrimento junto aos Conselhos 
Municipais de Turismo e Meio Ambiente. Identificação dos principais fatores restritivos à 

                                                 
57 BID, 2001; pg. 3 
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consolidação do destino turístico e articulação com todos os agentes envolvidos com o 
planejamento e gestão da atividade turística, buscando a implementação de soluções; 

Integração das diversas iniciativas em nível estadual, buscando formatar o produto 
turístico do pólo; 

Execução de Plano de Marketing conjunto, voltado para a divulgação do produto turístico; 

Aprovação dos Planos de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável dos Pólos 
Prioritários; 

Acompanhamento das ações do PRODETUR/NE II.”58  

A eleição dos membros do Conselho de Turismo do Pólo do Descobrimento se deu na 
segunda quinzena de março e a apresentação do Plano para os conselheiros no início de abril 
(6/4/2003). Após a apresentação, ocorreu uma reunião de votação e aprovação do PDITS 
durante os dias 7 e 8 de julho de 2003.  

Nível de Compromisso do Setor em Relação ao PDITS 
As reuniões realizadas para a elaboração participativa deste PDITS são um ótimo indicador 
do nível de compromisso e interesse da sociedade civil com o plano. Foram realizadas seis 
reuniões para a produção deste plano. Na primeira, denominada Workshop, os presentes 
levantaram os pontos fortes e fracos do turismo em cada um de seus municípios. Essa 
reunião foi realizada para a Costa das Baleias em duas etapas, reunindo municípios por 
semelhança como destino turístico e facilidade de acesso. 

A segunda reunião, de Diagnóstico, contou com uma apresentação do diagnóstico levantado 
na pesquisa de campo e em pesquisas de dados sobre a região. Num segundo momento, a 
reunião proporcionou a interação dos presentes, que indicaram soluções possíveis para os 
problemas levantados no Workshop e avaliaram os principais atrativos de seus municípios. 
Essa reunião também se deu em duas etapas. 

Na reunião de Estratégias foi apresentada a estratégia para o desenvolvimento turístico da 
Costa das Baleias.  

Organizada pelo Banco do Nordeste, a reunião de Instalação do Conselho foi realizada na 
primeira quinzena de março de 2003 e teve como principal objetivo a eleição dos conselheiros 
do Pólo do Descobrimento. 

No início do mês de abril ocorreu a reunião de Apresentação do PDITS para os 
Conselheiros, organizada pelo Banco do Nordeste a reunião objetivou a apresentação dos 
principais pontos do PDITS para os conselheiros. Ao final dessa reunião os conselheiros 
receberam cópias do plano permitindo uma análise mais profunda de seu conteúdo. 

A reunião de convalidação, também organizada pelo Banco do Nordeste, ocorreu em julho 
de 2003 e teve como finalidade avaliar o plano e as sugestões e alterações propostas. Ao final 
da reunião o plano foi submetido e aprovado pelo Conselho. 

A Tabela 3.7.3, a seguir, faz um resumo das reuniões realizadas: 

                                                 
58 BID, 2001; pp. 2-3 
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Tabela 3.7.3 - Reuniões Realizadas para a Elaboração do PDTIS da Costa das Baleias (reuniões organizadas pela FGV) 

Reunião Local Data Municípios representantes
Poder 

Público
Setor 

Privado
Comunidade/

ONG
Total 

Representantes

Prado 10/12/2001 Prado, Alcobaça e Caravelas 16 17 7 40
Nova Viçosa 11/12/2001 Nova Viçosa e Mucuri 14 7 12 33
Total Workshop 30 24 19 73
Prado 21/10/2002 Prado, Alcobaça e Caravelas 16 29 14 59
Nova Viçosa 22/10/2002 Nova Viçosa e Mucuri 8 17 22 47
Total Diagnóstico 24 46 36 106
Prado 6/2/2003 Prado, Alcobaça e Caravelas 20 27 10 57
Nova Viçosa 7/2/2003 Nova Viçosa e Mucuri 10 18 18 46
Total Estratégias 30 45 28 103

Estratégias

Diagnóstico

Workshop

 

Elaboração: FGV 2002 

Gráfico 3.7.4 - Participantes por Grupo – Costa das Baleias (reuniões organizadas pela FGV) 
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Elaboração: FGV 2002 

Do total de participantes em média 41% representavam o setor privado, a comunidade teve 
quase a mesma participação que a do setor público, contando com 29% dos participantes. 

Durante as reuniões, os empresários da Costa das Baleias demonstram as seguintes posturas 
em relação ao PDITS: 

• Positivas: 

o Esperança: muitos percebem no PDITS a chance do município receber recursos e 
melhorar a situação atual. 
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o Interesse: os empresários que estiveram presentes nas reuniões mostraram-se 
interessados e muito dispostos a colaborar.  

• Negativas: 

o Desconfiança: muitos duvidam da conclusão e efetivação do PDITS, comparando 
a outras iniciativas que não levaram benefícios diretos aos seus negócios. 

o Ausência: os empresários de muitos municípios não estiveram representados nas 
reuniões, deixando de expor suas dificuldades e idéias. Muitas vezes transmitem a 
idéia de que o planejamento é uma função do Estado, exclusivamente. 

Notou-se de maneira geral, durante as reuniões de elaboração do Plano, uma grande 
disposição por parte dos participantes em construir um desenvolvimento próspero e 
sustentável para a Costa das Baleias. Apesar das freqüentes divergências, percebeu-se na 
maioria dos presentes grande flexibilidade, o que permitiu uma posição equilibrada sobre o 
futuro da atividade na região.  

No capítulo 7 – Reuniões de Elaboração do PDITS, é feita uma análise mais detalhada acerca 
das reuniões, como também, sobre a metodologia utilizada para a sua elaboração. 

Conclusão 
Os investimentos feitos pelo setor privado na Costa das Baleias demonstram que o 
empresariado é atuante. Investimentos turísticos foram e estão sendo feitos. Um fator 
importante para isso foi a colocação do turismo entre as estratégias de desenvolvimento 
econômico do Estado da Bahia (ano de 1991), fato que tem estimulado o empresariado a 
investir nas zonas turísticas definidas desde o início do Programa Estadual de 
Desenvolvimento Turístico – PRODETUR-BA. 

O empresariado demonstra, portanto, uma certa capacidade empreendedora. Todavia, a 
situação atual – principalmente no que concerne ao associativismo e à gestão e problemática 
empresarial – evidencia algumas dificuldades e fragilidades que impedem o 
desenvolvimento contínuo e sustentável do turismo na região. 

As primeiras conclusões a que se chega corroboram os resultados alcançados pela pesquisa 
do Monitor Group. A mentalidade do empresariado local é uma força restritiva ao 
desenvolvimento, já que se baseia nos princípios da competição de mercado. 

A condição sine qua non para a implantação de um cluster de entretenimento no Pólo do 
Descobrimento é uma mentalidade de integração e cooperação na grande maioria dos 
empresários. Com isso, todos trabalhariam para o aumento do valor agregado do produto 
turístico e, com efeito, todos se beneficiariam deste valor. Esta nova mentalidade permitiria 
também que se formasse uma cadeia produtiva local fortificada, com a qual a atividade 
turística poderia interagir em larga escala. 

Esta mudança de mentalidade deve ser fomentada de diversas maneiras, através do 
Programa de Capacitação Empresarial que visa a sensibilização, estímulo à criação de 
associações empresariais, fóruns, etc. 

A criação do Conselho de Turismo é uma dessas maneiras que podem possibilitar a mudança 
de mentalidade. O Conselho poderá aumentar a participação do setor privado e da 
comunidade no planejamento e controle do desenvolvimento turístico Costa das Baleias. 
Ademais, cria um fórum de debates entre os diversos setores da sociedade, que dessa forma 
podem atuar conjuntamente para o desenvolvimento do turismo na área de planejamento. 
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3.8. Produtos e Atrativos Turísticos 

Introdução 
Neste capítulo, os atrativos turísticos da Costa das Baleias são identificados e classificados 
segundo uma metodologia formulada especialmente para esse fim. A base conceitual 
utilizada foi a da EMBRATUR, em sua “Metodologia do Inventário da Oferta Turística”. 

A primeira parte do capítulo apresenta o marco teórico da EMBRATUR para inventário e 
análise dos atrativos potencias e efetivos de uma região, tendo como objetivo definir as 
potencialidades de uma destinação para o desenvolvimento do turismo. Parte-se da visão de 
que os atrativos compõem a base principal do turismo de uma determinada região. 

A análise dos produtos e atrativos turísticos da Costa das Baleias se inicia com um panorama 
da situação atual dos atrativos turísticos. São apresentados os atrativos efetivos, responsáveis 
pelos fluxos turísticos já existentes nos municípios que compõem a zona turística. Os 
atrativos são classificados e analisados segundo a categoria à qual pertencem, de modo que 
se possa ter uma visão das características principais da região que atualmente vêm sendo 
desenvolvidas para fins turísticos. Também são levantados e analisados os produtos turísticos 
atualmente formatados para a Costa das Baleias, tema que é aprofundado no Cap. 3.9 – 
Qualidade da Oferta Turística. 

Em seguida, é feita uma análise da possível situação futura dos produtos e atrativos turísticos 
na Costa das Baleias, caso o potencial latente da região seja desenvolvido. Para tanto, segue-
se a mesma estrutura utilizada para a situação atual, tendo como base os atrativos potenciais.  

A análise da situação atual em conjunto com a situação futura proporciona uma visão mais 
clara das vocações turísticas da região, permitindo que sejam centrados esforços nas 
vertentes em que a Costa das Baleias apresenta maior potencialidade e diferencias 
competitivos em relação a outras regiões. 

Metodologia 

Marco Teórico – EMBRATUR 

A Oferta Turística engloba tudo o que o local de destino tem a oferecer aos turistas atuais e 
potenciais. 

Portanto, a Oferta Turística é representada pela gama de atrativos turísticos, assim como 
bens e serviços que provavelmente induzirão as pessoas a visitarem especificamente um 

país, região ou cidade.  

Por Atrativos Turísticos entende-se todo o lugar, objeto ou acontecimento de interesse 
turístico que motiva o deslocamento de grupos humanos para conhecê-los. 

Os atrativos turísticos apresentam-se em 5 categorias: 

Naturais: Consistem em montanhas (picos / cumes, serras, montes / morros / colinas etc); 
planaltos e planícies (chapadas / tabuleiros, patamares, pedras tabulares, vales, rochedos 
etc); costas ou litoral (praias, restingas, mangues, baías / enseadas, sacos, cabos e pontas, 

falésias / barreiras, dunas etc); terras insulares (ilhas, arquipélagos, recifes / atol); 
hidrografia (rios, lagos / lagoas, praias fluviais / lacustres); pântanos; quedas d’água; 
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fontes hidrominerais e / ou termais; parques e reservas de fauna e flora (nacional, estadual, 
municipal); grutas / cavernas / furnas; áreas de caça e pesca.  

Histórico-Culturais: Esta categoria engloba monumentos (arquitetura civil, religiosa / 
funerária, industrial / agrícola, militar; ruínas; esculturas; pinturas; outros legados); 

sítios (históricos e científicos); instituições culturais de estudo, pesquisa e lazer (museus, 
bibliotecas, arquivos, institutos históricos e geográficos). 

Manifestações e Usos Tradicionais e Populares: Consistem em festas, comemorações e 
atividades (religiosas, populares e folclóricas, cívicas); gastronomia típica (salgados, doces, 

frutas / sucos / bebidas); artesanato; feiras e mercados. 

Realizações Técnicas e Científicas Contemporâneas: Exploração de minério; exploração 
agrícola e pastoril; exploração industrial; obras de arte e técnica; centros científicos e 

técnicos. 

Acontecimentos Programados: Congressos e convenções; feiras e exposições; realizações 
diversas (desportivas, artísticas / culturais, sociais / assistenciais, gastronômicas / de 

produtos etc). 

A esses Atrativos Turísticos devemos agregar o uso que o turista faz nos mesmos, ou seja, 
as Atividades Turísticas. Efetivamente, para que aconteça o turismo é preciso que o 

consumidor – turista – realize determinadas atividades que são o objetivo de sua viagem e 
a razão pela qual torna-se necessário que lhe sejam prestados serviços turísticos. Esses só 

existem para que possam ocorrer as atividades turísticas. 

Os equipamentos e instalações turísticas têm sua construção justificada somente naqueles 
locais privilegiados cujas características especiais, convenientemente exploradas, podem 
gerar atividades turísticas. Isto equivale a dizer que o atrativo turístico é a matéria-prima 

da atividade turística. 

Equipamentos e Serviços Turísticos representam o conjunto de edificações, de instalações e 
de serviços indispensáveis ao desenvolvimento da atividade turística. Compreendem os 
meios de hospedagem, serviços de alimentação, de entretenimento, de agenciamento, de 

informação e outros serviços. 

Infra-estrutura de Apoio Turístico é o conjunto de obras e instalações de estrutura física da 
base, que criam condições para o desenvolvimento de uma unidade turística, tais como: 
sistema de transportes, de comunicações, serviços urbanos (água, luz, esgoto, limpeza 

pública) etc. 59 

Sistema de Classificação 

A classificação dos atrativos tomou como base o sistema de classificação proposto pela 
EMBRATUR, com algumas modificações dos critérios e materiais utilizados, elaborados 
especificamente para este trabalho de maneira mais simplificada que o sistema da 
EMBRATUR. 

Foram coletados dados de fontes secundárias sobre todos os atrativos, que deram indicações 
iniciais sobre as características de cada um, com relação a sua atratividade e infra-estrutura. 
Posteriormente, todos os atrativos turísticos analisados foram objeto de uma visita técnica, 
durante a qual foi preenchida uma ficha de avaliação. A ficha serviu como base para a 
análise, pontuação e classificação dos atrativos. 

A primeira separação realizada criou o grupo dos atrativos potencias e efetivos. Logo no 
início da pesquisa de campo, foi observado que muitos atrativos não tinham estrutura 

                                                 
59 EMBRATUR, 1983; pp. 7-13. 
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adequada para a recepção do turista. Também não foi constatada com visitação sistemática 
em muitos deles. Definiu-se, portanto que os atrativos efetivos e potenciais fossem divididos 
da seguinte maneira: 

• Atrativos Turísticos Efetivos: são os produtos turísticos, ou seja, atrativos formatados 
comercialmente, com distribuição estruturada, meios de divulgação, infra-estrutura 
mínima de recepção dos turistas e algum de grau de visitação sistemática. 

• Atrativos Turísticos Potenciais: não possuem infra-estrutura para receber o turista, e 
também não possuem meios de divulgação estruturados, que permitam sua inserção 
no mercado, embora possuam determinado grau de atratividade. 

Feita a primeira classificação, os atrativos foram analisados segundo oito itens, considerados 
como essenciais na determinação da atratividade relativa de cada um. As notas dadas aos 
atrativos para cada item variam de zero a cinco. 

• Acessibilidade: Este item leva analisa o conforto do deslocamento (meios de 
transporte e condições das vias de acesso); o tempo de deslocamento; a facilidade de 
acesso (sinalização eficiente, utilização de vias familiares, esforço desprendido para 
atingir o local) e a sensação do trajeto (entorno, apelo paisagístico etc). 

• Infra-estrutura: Considera os equipamentos do receptivo turístico, aspectos do lixo 
(lixeiras, coleta e varrição); telecomunicações (telefones públicos, cobertura de 
celular); saneamento básico (distribuição de água e coleta de esgoto) e segurança do 
turista no local. 

• Escala: Identifica a localização geográfica da demanda que o atrativo atrai, sendo: 
2=local, 3=regional, 4=nacional e 5=internacional. 

• Beleza: Neste quesito é avaliada subjetivamente a beleza do atrativo e do local onde 
este se encontra. Mesmo sendo um item de delicada avaliação, algumas conclusões 
podem ser tiradas quando os atrativos são analisados em conjunto. 

• Características Culturais / Históricas / Sociais / Ambientais: Identifica a importância 
histórico-cultural do atrativo; sua originalidade e a hospitalidade manifestada pela 
comunidade local. 

• Apoio do Poder Público e Importância para a Comunidade: Avalia a importância do 
atrativo pelos pontos de vista do poder público e da comunidade local e as ações 
desenvolvidas em prol deste atrativo. A valorização local do atrativo garante que 
essas ações para sua conservação serão desenvolvidas. 

• Sazonalidade: Este item avalia as características do atrativo com relação à sua 
visitação ao longo do ano, indicando as variações do fluxo de visitantes: 1=fluxo 
pontual em alta temporada; 2=fluxo pontual em baixa temporada; 3=um período de 
férias60; 4=dois períodos de férias; e 5=ano todo. 

• Condições de Preservação (do patrimônio histórico e ambiente natural): Avalia a 
situação na qual o patrimônio histórico e o ambiental se encontram. 

As notas dadas aos atrativos indicam os seguintes parâmetros de avaliação: 

                                                 
60 Tipicamente, os períodos de férias no Brasil são Junho / Julho e Dezembro / Janeiro. 
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Tabela 3.8.1 – Parâmetro de Avaliação 

0 Inexistente/Vazio
1 Ruim
2 Fraco
3 Regular
4 Bom
5 Excelente

Elaboração: FGV 2002

Nota 
Numérica

Qualificação

 

Elaboração: FGV 2002 

Para cada quesito acima foi estimado um peso relativo, ou seja, a sua importância perante os 
demais. O peso relativo dado a cada item variou de 1 a 3, de acordo com a avaliação dos 
pesquisadores quanto à importância de cada item na determinação da qualidade de um 
atrativo turístico. Dessa forma, alguns critérios foram considerados mais importantes para 
efeitos de classificação. 

A nota de um atrativo referente a cada critério foi multiplicada pelo seu respectivo peso 
relativo, chegando-se a um resultado parcial. A soma de todos os produtos auferidos por esse 
método deu origem ao resultado final, isto é, a pontuação total daquele atrativo turístico. 

Considerando as diferenças entre atrativos efetivos e potencias, a análise levou em conta 
diferentes critérios para cada um desses tipos, procurando-se com isso evitar distorções na 
avaliação. Enquanto os atrativos efetivos foram avaliados com relação a todos os quesitos, os 
potenciais foram avaliados somente com relação aos quesitos de acessibilidade, beleza e 
características culturais / históricas / sociais / ambientais. Esses quesitos não dependem ou 
não são influenciados diretamente pelo fato de o atrativo ser formatado comercialmente e 
possuir fluxo turístico sistemático. 

Os pesos relativos aplicados aos quesitos para os atrativos efetivos e potenciais estão listados 
na Tabela 3.8.2: 

Tabela 3.8.2 – Peso dos Quesitos de Avaliação 

Efetivos Potenciais
Acessibilidade 2 0
Infra-estrutura 2 0
Escala 1 0
Beleza 3 3
Características Culturais, Históricas, Sociais ou Ambientais 3 3
Apoio do Poder Público e Importância para a Comunidade 1 0
Condições de Preservação 2 0
Sazonalidade 2 0

Atrativos

 

Elaboração: FGV 2002 

Apresentação dos Atrativos 

Situação Atual 

Nesta parte são avaliados os atrativos e produtos turísticos existentes e estruturados, 
responsáveis pela atividade turística atualmente desenvolvida na Costa das Baleias. Parte-se 
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da premissa que o turismo ainda está em fase de desenvolvimento em grande parte da Costa 
das Baleias e que o estágio atual da atividade está baseada nos atrativos já estruturados. 
Assim, com base na análise dos atrativos efetivos face aos atrativos potencias, pode-se ter 
indicações para a previsão da demanda futura na zona turística, quando os atrativos 
potenciais estiverem consolidados. 

Atrativos Efetivos 

A Tabela 3.8.3 apresenta os atrativos efetivos dos municípios da Costa das Baleias, de acordo 
com o município onde está localizado e sua categoria. Os atrativos são organizados segundo 
a nota total, obtida de acordo com o procedimento explicado acima: 
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Tabela 3.8.3 – Atrativos Turísticos Efetivos por Categoria (Notas) – Costa das Baleias  

Prado 2622
Natural 1892

Praia de Cumuruxatiba 67
Barra do Cahy 67
Praia do Tororão 66
Praia da Paixão 66
Praia do Rio do Peixe 65
Praia Dois Irmãos 63
Praia do Segredo 63
Praia das Ostras 63
Parque Nacional do Monte Pascoal 62
Praia de Guaratiba 62
Praia do Calambrião 61
Praia da Ponta do Moreira 61
Praia da Japará Grande 61
Praia da Areia Preta 61
Praia Imbassuaba 61
Praia da Japará Mirim 61
Praia do Viçosa 61
Recife do Mato Grosso 60
Recifes dos Itacolomis 60
Ponta de Corumbau 60
Recife dos Pataxós 60
Praia do Farol - Prado 59
Ilha da Alegria 59
Praia Novo Prado 59
Praia da Lagoa Grande 59
Recife das Guaratibas 58
Praia da Lagoa Pequena 58
Manguezais de Prado 58
Balneário Praia de Guaratiba 58
Observação de baleias e tartarugas em Prado 58
Praia da Barra do Rio Jucuruçu 55

Manifestações Culturais e Folclóricas 329
Artesanato Típico de Prado 54
Festa de Mouros e Cristãos 49
Marujada 46
Festa do Divino em Prado 45
Festa de Santo Antônio 45
Festa de São Pedro em Prado 45
Festa de São Sebastião em Prado 45

Acontecimentos Programados 177
Vaquejada 46
Carnaval de Prado 45
Festa do Regaço 45
Garota Verão 41

Histórico-Cultural 169
Beco das Garrafas 60
Casario Antigo e Igreja Matriz 57
Casa de Cultura Miguel Falabella 52

Técnico-Científico 55
NEAM - Núcleo de Educação Ambiental e Difusão de Práticas 
Sustentáveis 55

 

Fonte: FGV 2002 
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Tabela 3.8.3 – Atrativos Turísticos Efetivos por Categoria (Notas) – Costa das Baleias 
(Continuação) 

Caravelas 1312
Natural 586

PARNAM Abrolhos 68
Mergulho na Costa de Caravelas 63
Observação das Baleias Jubarte em Caravelas 62
Parcel das Paredes 59
Rio Caravelas 59
Manguezais de Caravelas 58
Praia de Iemanjá 55
Praia do Quitongo 54
Praia de Grauçá 54
Praia da Barra de Caravelas 54

Manifestações Culturais e Folclóricas 339
Gastronomia Típica de Caravelas 55
Artesanato Típico de Caravelas 54
Carnaval Tradicional 50
Festa de São Sebastião em Caravelas 45
Festas Juninas 45
Grupo de Capoeira 45
Festa de São Benedito em Caravelas 45

Histórico-Cultural 242
Igreja Matriz de Santo Antônio 64
Casario Colonial do Centro de Caravelas 62
Igreja de Santa Efigênia 62
Distrito de Ponta de Areia 54

Acontecimentos Programados 90
Festival do Reggae 45
Festival da Baleia Jubarte 45

Técnico-Científico 55
Sede do Projeto Baleias Jubarte 55

Alcobaça 1200
Natural 630

Mergulho em Alcobaça 63
Observação das Baleias Jubarte em Alcobaça 62
Passeios Marítimos 60
Praia de Alcobaça 59
Praia do Farol - Alcobaça 57
Recife das Timbebas 57
Recife das Areias 57
Praia da Barra do Itanhém 55
Praia do Zeloris 54
Praia do Coqueiro 53
Barra do Itanhém 53

Manifestações Culturais e Folclóricas 367
Artesanato Típico de Alcobaça 52
Festa de São Pedro em Alcobaça 45
Capoeira 45
Festa de Reis 45
Festa de São Sebastião - Mouros e Cristãos 45
Maculelê 45
Festa de São Bernardo 45
Festa de São Benedito em Alcobaça 45  

Fonte: FGV 2002 
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Tabela 3.8.3 – Atrativos Turísticos Efetivos por Categoria (Notas) – Costa das Baleias 
(Continuação) 

Histórico-Cultural 157
Igreja Matriz de São Bernardo e Cacimba do Conselho 54
Casa de Cultura de Alcobaça 52
Casas e sobrados do centro de Alcobaça 51

Acontecimentos Programados 46
Torneio de Pesca 46

Nova Viçosa 946
Natural 592

Recifes e Ilha de Coroa Vermelha 60
Barra Velha - Ilha da Cassumba 58
Manguezal de Nova Viçosa 58
Praia do Sabacuí 56
Praia do Pau Fincado 54
Praia da Costa do Atlântico 54
Praia do Lugar Comum 54
Rio Peruípe 51
Praia de Pontal da Barra 49
Pesca Submarina 49
Pesca artesanal e esportiva 49

Acontecimentos Programados 260
Festa Marítima "São Pedro" 45
Luau da Barraca 45
Forró do Asfalto 45
Festa da Baleia Jubarte 45
Arrastão com trio elétrico na praia 40
Bloco dos Índios 40

Manifestações Culturais e Folclóricas 52
Artesanato Típico de Nova Viçosa 52

Histórico-Cultural 42
Centro Histórico de Nova Viçosa 42

Mucuri 312
Natural 165

Passarela Ecológica Gigica 58
Praia da Vila 54
Praia da Barra do Rio Mucuri 53

Manifestações Culturais e Folclóricas 147
Artesanato de Mucuri 52
Carnaval de Mucuri 50
Festa do Peroá 45  

Fonte: FGV 2002 
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Percentual de Atrativos por Categoria 

Gráfico 3.8.1 – Atrativos Efetivos por Categoria (Total) – Costa das Baleias 
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Fonte: FGV 2002 

A análise do número de atrativos por categoria na Costa das Baleias, ilustrado no Gráfico 
3.8.1, permite a conclusão de que a atratividade da zona turística deve-se primordialmente a 
seus atrativos naturais e atividades turísticas que são desenvolvidas com base no cenário 
natural oferecido pela região. As manifestações culturais e folclóricas vêm logo em seguida 
em importância, com cerca de 23% do número total de atrativos. A presença de atrativos 
desse tipo, mesmo não compondo o principal fator de atratividade da região, complementam 
a experiência turística e criam diferencias ao produto turístico. Há uma tendência atual de 
muitos segmentos da demanda turística valorizarem viagens em que possam desenvolver 
atividades variadas, mesmo que a motivação principal da viagem seja um grupo específico 
de atrativos de uma única categoria. O atrativo turístico que mais se destaca na Costa das 
Baleias é o Parque Nacional Marinho de Abrolhos. 

Ranking de Atrativos por Categoria (por nota) 

Esta parte pretende indicar os atrativos mais significativos dentro de cada categoria, 
responsáveis por grande parte da atratividade dos municípios em análise. Como base para a 
análise são utilizadas as notas auferidas por cada atrativo. As principais categorias da zona 
turística são destacadas (tipicamente 4 categorias-destaque) e, dentro de cada categoria, os 
principais atrativos. 

A identificação dos principais atrativos efetivos fornece indicações aos planejadores e 
gestores do turismo na região para a concentração de esforços, fazendo com que as 
estratégias e ações sejam definidas com base no conhecimento dos elementos que 
representam a essência da atratividade de cada município e da zona turística como um todo. 
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Tabela 3.8.4 – Principais Atrativos Efetivos – Categoria Histórico-Cultural (Nota) 

Igreja Matriz de Santo Antônio
Caravelas 64

Casario Colonial do Centro de Caravelas
Caravelas 62

Igreja de Santa Efigênia
Caravelas 62

Beco das Garrafas
Prado 60

Casario Antigo e Igreja Matriz
Prado 57  

Fonte: FGV 2002 

Dentre os atrativos histórico-culturais, destaca-se o centro histórico de Caravelas, um 
conjunto ainda bem conservado composto por casas coloniais, a Igreja Matriz de Santo 
Antônio, a Igreja de Santa Efigênia, com imagens sacras dos séculos XVII e XVIII, e os 
casarões da Rua Barão de Rio Branco, da época do auge econômico da cidade. Essas casas em 
estilo neoclássico são da segunda metade do século XIX, época na qual Caravelas se tornou 
um entreposto comercial da produção mineira e do sul da Bahia de café, exportada através 
de seu porto. 

Em Prado, destacam-se o Beco das Garrafas, o casario colonial e a Igreja Matriz. 

Tabela 3.8.5 – Principais Atrativos Efetivos – Categoria Acontecimentos Programados 
(Nota) 

Torneio de Pesca
Alcobaça 46

Vaquejada
Prado 46

Carnaval de Prado
Prado 45

Luau da Barraca
Nova Viçosa 45

Forró do Asfalto
Nova Viçosa 45

Festival do Reggae
Caravelas 45

Festival da Baleia Jubarte
Caravelas 45

Festa Marítima "São Pedro"
Nova Viçosa 45

Festa do Regaço
Prado 45

Festa da Baleia Jubarte
Nova Viçosa 45  

Fonte: FGV 2002 

Dentre os atrativos inseridos na categoria acontecimentos programados destaca-se o Torneio 
de Pesca que acontece no município de Alcobaça. No município de Prado destacam-se a 
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Vaquejada, o Carnaval de Prado e a Festa do Regaço. O Luau da Barra, o Forró do Asfalto, a 
Festa Marítima “São Pedro” e o Festival da Baleia Jubarte aparecem como importantes 
acontecimentos do município de Nova Viçosa. O Festival da Baleia Jubarte está incluído entre 
as atividades ecoturísticas que acontecem durante o mês de julho e envolve turistas, 
veranistas e a população local. Por fim, Caravelas é sede de dois festivais importantes, que 
são o Festival do Reggae que ocorre no mês de janeiro no distrito de Barra de Caravelas e o 
Festival da Baleia Jubarte, esse último ocorre no centro da cidade e conta com atividades 
culturais, seminários, debates, exposição da ONG Instituto Baleia Jubarte. 

Tabela 3.8.6 – Principais Atrativos Efetivos – Categoria Manifestações Culturais (Nota) 

Gastronomia Típica de Caravelas
Caravelas 55

Artesanato Típico de Prado
Prado 54

Artesanato Típico de Caravelas
Caravelas 54

Artesanato de Mucuri
Mucuri 52

Artesanato Típico de Nova Viçosa
Nova Viçosa 52

Artesanato Típico de Alcobaça
Alcobaça 52  

Fonte: FGV 2002 

Na categoria de manifestações culturais, destacam-se a gastronomia típica de Caravelas e as 
diversas manifestações de artesanato presentes na região. Em Caravelas, por exemplo, são 
produzidas bijuterias em conchas e madeira com motivos marinhos, dentre os quais a baleia 
jubarte, importante símbolo da região. 

Tabela 3.8.7 – Principais Atrativos Efetivos – Categoria Natural (Nota) 

PARNAM Abrolhos
Caravelas 68

Barra do Cahy
Prado 67

Praia de Cumuruxatiba
Prado 67

Praia da Paixão
Prado 66

Praia do Tororão
Prado 66  

Fonte: FGV 2002 

Os atrativos naturais constituem o grande diferencial da Costa das Baleias, e, dentre eles, o 
Parque Nacional Marinho de Abrolhos é certamente o maior destaque. Criado em 1983 foi o 
primeiro parque nacional marinho do Brasil e localiza-se em mar territorial brasileiro, a 70 km 
de distância da costa. O parque foi criado com a intenção de preservar e conservar a 
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riquíssima vida marinha presente dentro dos seus 157 km de perímetro, ao redor das cinco 
ilhas que compõem o arquipélago. 

A região possui o maior banco de corais do Atlântico Sul. São mais de dezoito espécies, sendo 
que sete delas só existem no Brasil e uma delas, a Musismilia braziliensis, é endêmica do 
litoral sul do Estado da Bahia. O número de peixes e outras espécies marinhas também é um 
diferencial, havendo também  aves marinhas, como os atobás. As baleias Jubarte migram 
entre os meses de junho a novembro para reprodução no litoral sul do Estado da Bahia, 
fugindo do inverno antártico.  

Por tudo isso a região do PARNAM de Abrolhos é ideal para atividades de ecoturismo como a 
observação de Baleias e o mergulho. São recebidos cerca de 18.000 visitantes por ano, 
responsáveis por grande parte da ocupação dos meios de hospedagem de municípios como 
Caravelas, onde a oferta de serviços está concentrada, e Alcobaça. Como a temporada de 
observação de baleias não coincide com o verão, os meios de hospedagem e outros 
prestadores de serviços turísticos sofrem menos os efeitos da sazonalidade, um dos grandes 
problemas enfrentados por outros destinos turísticos da costa do Estado da Bahia. 

As praias também merecem destaque dentre os atrativos naturais, especialmente as 
localizadas na costa norte do município de Prado, onde se verifica a formação de falésias e 
barras de rios. 

Ranking de Municípios por Categoria (por nota) 

Além dos principais atrativos em cada categoria, é pertinente analisar o total de pontos 
obtidos por município nessas categorias, identificando os municípios de maior destaque. As 
tabelas abaixo apresentam o ranking de municípios em cada categoria: 

Tabela 3.8.8 – Ranking de Municípios – Atrativos Efetivos – Categoria Histórico-Cultural 
(Nota) 

Rank Município Pontuação
1 Caravelas 242
2 Prado 169
3 Alcobaça 157
4 Nova Viçosa 42  

Fonte: FGV 2002 

Em relação aos atrativos efetivos, Caravelas é o grande destaque da categoria histórico-
cultural, apesar de estar listado em terceiro lugar na Tabela 3.8.8. Isso decorre do centro 
histórico do município ter sido considerado, para efeito de análise, como um atrativo único, 
formado por um conjunto relativamente homogêneo e bem conservado de atrativos 
histórico-culturais, o que amplia a atratividade do local, em relação a uma situação em que os 
atrativos estão isolados e com um entorno que destoa das características do patrimônio. 

Prado destaca-se com o Beco das Garrafas, seu casario antigo e Igreja Matriz. Alcobaça, por 
sua vez, tem como destaque sua Casa de Cultura e a praça onde estão situadas a Igreja 
Matriz e a Cacimba do Conselho. 
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Tabela 3.8.9 - Ranking de Municípios – Atrativos Efetivos – Categoria Acontecimentos 
Programados (Nota) 

Rank Município Pontuação
1 Nova Viçosa 260
2 Prado 177
3 Caravelas 90
4 Alcobaça 46  

Fonte: FGV 2002 

Como o grande destaque na categoria acontecimentos programados aparece Nova Viçosa, 
município que onde ocorrem acontecimentos como o Luau da Barra, o Forró do Asfalto, a 
Festa Marítima “São Pedro” e o Festival da Baleia Jubarte.  

Tabela 3.8.10 - Ranking de Municípios – Atrativos Efetivos – Categoria Manifestações 
Culturais (Nota) 

Rank Município Pontuação
1 Alcobaça 367
2 Caravelas 339
3 Prado 329
4 Mucuri 147
5 Nova Viçosa 52  

Fonte: FGV 2002 

Em relação às manifestações culturais, Alcobaça, Caravelas e Prado são os destaques da Costa 
das Baleias. Algumas manifestações podem ser destacadas, como o artesanato típico, a Festa 
de Mouros e Cristãos e a Marujada. Em Alcobaça encontra-se o Maculelê e diversas festas 
com cunho religioso. 

Tabela 3.8.11 - Ranking de Municípios – Atrativos Efetivos – Categoria Natural (Nota) 

Rank Município Pontuação
1 Prado 1892
2 Alcobaça 630
3 Nova Viçosa 592
4 Caravelas 586
5 Mucuri 165  

Fonte: FGV 2002 

Na categoria de atrativos naturais efetivos, Prado destaca-se em relação aos demais 
municípios em função do grande número de praias com formação de falésias e de grande 
beleza cênica. Alcobaça, Nova Viçosa e Caravelas vêm em um segundo patamar. O destaque 
desses municípios nessa categoria são o PARNAM de Abrolhos, o Rio Caravelas, os diversos 
manguezais preservados, as praias e as formações de recifes são os atrativos naturais efetivos 
principais. Mucuri possui menos destaque em função de não contar com praias de 
excepcional beleza cênica com estrutura para visitação. As praias da parte sul do município 
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de Mucuri possuem grande potencial, mas ainda não são consideradas atrativos efetivos em 
função da grande dificuldade de acesso. 

Análise dos Produtos Turísticos Atuais 

Na tabela a seguir estão listados os produtos turísticos vendidos atualmente para a Costa das 
Baleias. A maior parte desses produtos é constituída por pacotes turísticos, que englobam 
hospedagem, transporte e outros serviços. Os pacotes são organizados por operadoras e 
agências de viagem, que captam turistas nacionais de outros estados e turistas internacionais.  

Prado e Alcobaça destacam-se dentre os municípios analisados na questão dos produtos 
turísticos que são atualmente ofertados para a região. Os pacotes turísticos atualmente 
encontrados no mercado incluem praticamente com exclusividade esses dois municípios, já 
que neles se encontra a base de serviços de apoio à visitação ao Parque de Abrolhos e às 
atividades de mergulho que são praticadas pelos turistas. 

Isso não quer dizer que os outros municípios da zona turística não possuam fluxos turísticos 
significativos, mas o perfil dos turistas é muito diferente e organiza suas viagens por conta 
própria, não consumindo produtos turísticos pré-formatados, como será analisado no 
capítulo 3.11 - Perfil do Turista. 

Tabela 3.8.12 – Descrição de Alguns Produtos Turísticos Vendidos Atualmente na Costa 
das Baleias 

Localizção Pacote Descrição Preço (R$)*

Abrolhos

Mergulho 
em 
Abrolhos - 
8 dias

Transporte aéreo ida e volta, traslado em van nos 
trechos Porto Seguro / Caravelas / Porto Seguro, 
hospedagem com café da manhã no Hotel Marina 
Porto Abrolhos e seguro viagem, 03 dias de live 
aboard na embarcação Teimoso - durante o período 
embarcado estão inclusas todas as refeições e bebidas 
não alcoólicas. Para os mergulhadores scuba incluso 
cilindros, recargas, lastro e acompanhamento por 
Instrutor ou Dive Master.

Apto Duplo: R$ 
2.090,00     Apto 
Single R$ 
2.330,00    ( Sem 
bilhete aéreo: 
Apto duplo: R$ 
1.360,00; Apto 
Single: 1.600,00

Abrolhos e 
Caravelas

Mergulho 
liver/ 
lancha -    
5 dias

Transporte aéreo ida e volta, traslado em van nos 
trechos Porto Seguro / Caravelas / Porto Seguro, 
hospedagem com café da manhã no Hotel Marina 
Porto Abrolhos e seguro viagem, Passeio a Ilha 
Cassumba, Passeio de lancha até Abrolhos e guias 
especializados em ecoturismo

Apto duplo: R$ 
1.625,00; Apto 
Single: 1.82000

 

Fonte: FGV 2002 

O Parque de Abrolhos é um destino conhecido e procurado por turistas nacionais e 
internacionais, constituindo o “cartão postal” da Costa das Baleias e beneficiando os demais 
municípios. 

Convém portanto, entender a oferta de produtos turísticos semelhantes dentro do Brasil, já 
que a manutenção da competitividade da Costa das Baleias na captação de turistas depende 
do acompanhamento da evolução dos destinos concorrentes. Essa competitividade 
dependerá da manutenção dos diferencias da região ou de preços competitivos em relação 
aos demais produtos oferecidos. A competitividade baseada em diferenciais de grande valor 
permite que sejam ofertados pacotes até mais caros que os concorrentes, que serão 
consumidos por nichos de mercado de maior poder aquisitivo e interesses específicos, que 
podem gerar mais impactos econômicos para os municípios visitados. 



PRODETUR NE -II PDITS – Costa das Baleias 3.8. Produtos e Atrativos Turísticos 210 

Na tabela a seguir estão descritos os pacotes e listados os preços de produtos turísticos 
concorrentes. 

Tabela 3.8.13 – Descrição de Produtos Turísticos Concorrentes (origem São Paulo) – Costa das Baleias 

Localização Pacote Descrição Preço (R$)

Fernando de Noronha  
8 dias em 
Fernando de 
Noronha

Trasnporte aéreo ida e volta, translado, 7 
noites de hospedagem com café da manhã

Apto Duplo: a partir de R$ 
1.748,00

Fernando de Noronha
Mergulho em 
Fernando de 
Noronha - 5 dias

Inclui passagens aéreas São Paulo / 
Noronha / São Paulo com o grupo Varig 
com taxas de embarque, hospedagem em 
pousadas domiciliares, categoria 2 
golfinhos (WC privativo, frigobar e ar-
condicionado) com café da manhã, 
transfer in/out e caminhada histórica,  3 
saídas de barco com 2 mergulhos cada 
(total 6 mergulhos), cilindros, cinto de 
lastro, acompanhamento de instrutores e 
dive masters e transfer 
pousada/píer/pousada, seguro de viagem.

Apto Duplo: R$ 2.425,00     
Apto Single R$ 2.515,00 ( Sem 
bilhete aéreo: Apto duplo: R$ 
770,00; Apto Single: 860,00)

Avistagem das Baleias Franca 
na Praia do Rosa

4 noites na Praia 
do Rosa

Passagens aéreas SP / Florianópolis / SP, 
traslados Aeroporto/Praia do 
Rosa/Aeroporto, 3 noites de hospedagem 
na Pousada Vida Sol e Mar com meia 
pensão, passeios citados no roteiro, guia e 
seguro viagem.

Apto Duplo: 1.020,00; Apto 
Single: 1.120,00

Bonito 5 dias em Bonito
Inclui transporte aéreo ida e colta, 
translado, 4 noites de hospedagem com 
café da manhã e 3 passeios

Apto Duplo: a partir de R$ 
1.120,00

Fernando de Noronha e Natal

7 noites - 5 
noites em Natal 
e 2 noites em 
Fernando de 
Noronha

Passagem aérea de ida e volta, 
hospedagem em pousada com 
apartamento duplo. Em Natal, city tour e 
passeio de buggy nas dunas fixas de 
Genipabú. Em Fernando de Noronha, 
traslado de chegada e saída, palestra de 
introdução a ilha e caminhada histórica. 

R$ 1.398,00 

Lençóis Maranhenses, São 
Luís e Delta do Parnaíba.

8 dias 

Passagem aérea, São Paulo/ São Luis/ São 
Paulo, hospedagem no Sofitel em São Luís, 
com café da manhã, visita a Barreirinhas, 
passeio de lancha descendo o rio preguiça, 
com parada em Vassouras, Mandacaru e 
Caburé, passeio de Toyota, lagoa azul, 
Tutóia, Barco até a cidade de Parnaíba, 
guia locais e seguro viagem 

Apto Duplo R$ 1.826,00

 

Fonte: FGV 2002 

Situação Futura 
Após a análise dos atrativos efetivos já desenvolvida, esta parte avalia os atrativos e produtos 
turísticos potenciais, partindo-se da premissa que o turismo ainda está em fase de 
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desenvolvimento na maior parte da Costa das Baleias e que a evolução futura da demanda 
dependerá da consolidação desses atrativos que no momento não são visitados 
principalmente por ausência de estrutura adequada para a recepção e/ou acesso dos turistas. 

Apresentação dos Atrativos 

Atrativos Potenciais 

A Tabela 3.8.14 apresenta os atrativos potenciais de cada município, separados por categoria. 
Com base nas notas de cada atrativo, eles foram classificados, permitindo definir quais os 
principais destaques da zona turística. Para a definição da nota final do atrativo potencial, foi 
utilizada a metodologia de avaliação explicada no início do capítulo. Foram considerados os 
quesitos beleza e aspectos culturais, históricos, sociais e ambientais, não sendo considerados 
os itens relativos à visitação e estrutura de recepção, inexistente ou precária em todos os 
casos. 
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Tabela 3.8.14 – Atrativos Turísticos Potenciais por Categoria (Notas) – Costa das 
Baleias 

Prado 508
Natural 278

Parque Nacional do Descobrimento 33
Rio Cahy 31
Rio Corumbau 31
Trilha para Itamaraju 30
Rio Jucuruçu 29
Praia do Tauá 25
Areias Monazíticas 25
Praia de Pichani 25
Mangue do Rio Corumbau 25
Pesca Esportiva em Prado 24

Manifestações Culturais e Folclóricas 101
Corrida das Canoas 27
Gastronomia Típica de Prado 26
Festa de Iemanjá 24
Festa das Pastorinhas 24

Histórico-Cultural 56
Navegação da Rota do Descobrimento 34
Casa de Cultura de Prado 22

Acontecimentos Programados 51
Festival do Redescobrimento 27
Festa do Peão Boiadeiro 24

Técnico-Científico 22
Agro-Turismo 22

Mucuri 455
Natural 431

Praia dos Lençóis 31
Praia do Riacho Doce 31
Praia do Josuel 31
Praia da Cacimba do Padre 31
Praia de Costa Dourada 31
Praia do Sossego 28
Praia dos Coqueiros 26
Praia da Jacutinga 26
Praia da Barra 26
Praia de Malvinas / do Pôr do Sol 26
Rio Coca Cola 24
Estuário do Rio Mucuri 24
Lagoa Bonita 24
Lagoa do Furado 24
Passeios no Mangue 24
Projeto Verde 24

Manifestações Culturais e Folclóricas 24
Centro Cultural Golfinho 24  

Fonte: FGV2002 
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Tabela 3.8.12 – Atrativos Turísticos Potenciais por Categoria (Notas) – Costa das 
Baleias (Continuação) 

Nova Viçosa 334
Natural 151

Recife Sebastião Gomes / Ilha Coroa da Barra 28
Rio Pituaçu 27
Rio do Pau Alto 27
Praia de Barra Velha 25
Ilha das Ameixas 22
Ilha das Perobas 22

Manifestações Culturais e Folclóricas 72
Festa do Divino em Nova Viçosa 24
Gastronomia Típica de Nova Viçosa 24
Festa de São Sebastião em Nova Viçosa 24

Acontecimentos Programados 58
Observação de baleias e tartarugas em Nova Viçosa 30
Trilhas nas reminiscências de Mata Atlântica 28

Histórico-Cultural 53
Sítio Natura e Museu Frans Kracjberg 28
Helvécia 25

Alcobaça 279
Natural 186

Recife das Lixas 32
Rio Itanhém 29
Manguezais de Alcobaça 27
Rio Itanhetinga 25
Fazenda Lagoa Encantada 25
Pesca Esportiva em Alcobaça 24
Trilha Ecológica da Minas Caixa 24

Histórico-Cultural 47
Casarões Seculares 25
Prédio da Cadeia Pública 22

Manifestações Culturais e Folclóricas 46
Dança Afro-Indígena 25
Grupos de Teatro Amador 21

Caravelas 142
Natural 82

Ilha da Cassumba 29
Praia de Ponta da Baleia 28
Praia Pontal do Sul 25

Acontecimentos Programados 60
Trekking da Barra Velha 30
Trekking da Barra Nova 30  

Fonte: FGV 2002 

Percentual de Atrativos por Categoria 

O gráfico a seguir indica a natureza dos atrativos potencias inventariados na Costa das 
Baleias, fornecendo indícios sobre as possibilidades de constituição de novos atrativos e sobre 
a essência turística da área de planejamento: 
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Gráfico 3.8.2 – Atrativos Potenciais por Categoria (Total) – Costa das Baleias 

Natural
65%

Manifestações Culturais e 
Folclóricas

15%

Acontecimentos Programados
9%

Histórico-Cultural
9%

Técnico-Científico
2%

 

Fonte: FGV 2002 

No que diz respeito aos atrativos potenciais, percebe-se pelo Gráfico 3.8.2 que ainda há um 
amplo potencial natural e de manifestações culturais a ser desenvolvido na Costa das Baleias. 

Há uma clara predominância de atrativos naturais potenciais. Como o turismo nessa zona 
turística já é relacionado intimamente com o ecoturismo e atrativos baseados nos aspectos 
naturais da região, verifica-se que o desenvolvimento de novos atrativos manteria a 
identidade já consolidada e adicionaria novos fatores de atratividade ao perfil de turista que 
já visita a região, considerando a motivação principal da viagem como base para a análise. O 
desenvolvimento de novos atrativos aumentaria a competitividade dos municípios como 
destinos turísticos e possibilitaria o aumento do fluxo total de turistas. 

Ranking de Atrativos por Categoria (por nota) 

As tabelas abaixo (Tabela 3.8.15, Tabela 3.8.17 e Tabela 3.8.18) apresentam  os atrativos 
potenciais avaliados  que mais se destacaram em cada categoria: 
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Tabela 3.8.15 – Principais Atrativos Potenciais – Categoria Histórico-Cultural (Nota) 

Navegação da Rota do Descobrimento
Prado 34

Sítio Natura e Museu Frans Kracjberg
Nova Viçosa 28

Casarões Seculares
Alcobaça 25

Helvécia
Nova Viçosa 25

Casa de Cultura de Prado
Prado 22

Prédio da Cadeia Pública
Alcobaça 22  

Fonte: FGV 2002 

Dentre os atrativos potencias de caráter histórico-cultural, destacam-se a Navegação da Rota 
do Descobrimento em Prado e o Sítio Natura e Museu Frans Kracjberg em Nova Viçosa. A 
região da Barra do Cahy, em Prado, foi o local da costa brasileira onde a esquadra de Pedro 
Álvares Cabral aproximou-se do continente americano pela primeira vez, tendo aportado 
mais ao norte em Porto Seguro devido a condições mais favoráveis. Esse importante aspecto 
histórico ainda não é devidamente explorado no município, como é em Porto Seguro. 

Tabela 3.8.16 – Principais Atrativos Potenciais – Categoria Acontecimentos 
Programados (Nota) 

Trekking da Barra Velha
Caravelas 30

Observação de baleias e tartarugas em Nova Viçosa
Nova Viçosa 30

Trekking da Barra Nova
Caravelas 30

Trilhas nas reminiscências de Mata Atlântica
Nova Viçosa 28

Festival do Redescobrimento
Prado 27  

Fonte: FGV 2002 

Na categoria de acontecimentos programados potenciais destacam-se o Trekking da Barra 
Velha e o da Barra Nova, ambos em Caravelas. Em Nova Viçosa são destaques a Observação 
de baleias e tartarugas e as Trilhas nas reminiscências de Mata Atlântica. O Festival do 
Redescobrimento aparece como importante destaque no município de Prado. 
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Tabela 3.8.17 – Principais Atrativos Potenciais – Categoria Manifestações-Culturais 
(Nota) 

Corrida das Canoas
Prado 27

Gastronomia Típica de Prado
Prado 26

Dança Afro-Indígena
Alcobaça 25

Festa do Divino em Nova Viçosa
Nova Viçosa 24

Gastronomia Típica de Nova Viçosa
Nova Viçosa 24

Centro Cultural Golfinho
Mucuri 24

Festa das Pastorinhas
Prado 24

Festa de Iemanjá
Prado 24

Festa de São Sebastião em Nova Viçosa
Nova Viçosa 24  

Fonte: FGV 2002 

Na categoria de manifestações culturais potenciais, são destaques da Costa das Baleias a 
Corridas das Canoas em Prado e sua gastronomia. Também em Prado são destaques a Festa 
das Pastorinhas e a Festa de Iemanjá. Em Alcobaça, o grande potencial nesta categoria é a 
Dança Afro-Indígena. Em Nova Viçosa, as festas do Divino e de São Sebastião podem ser 
desenvolvidas como atrativos, assim como a gastronomia local. O Centro Cultural Golfinho é 
o destaque de Mucuri. 
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Tabela 3.8.18 – Principais Atrativos Potenciais – Categoria Natural (Nota) 

Parque Nacional do Descobrimento
Prado 33

Recife das Lixas
Alcobaça 32

Rio Cahy
Prado 31

Praia de Costa Dourada
Mucuri 31

Praia do Josuel
Mucuri 31

Praia do Riacho Doce
Mucuri 31

Praia dos Lençóis
Mucuri 31

Praia da Cacimba do Padre
Mucuri 31

Rio Corumbau
Prado 31  

Fonte: FGV 2002 

O Parque Nacional do Descobrimento é o principal atrativo potencial natural da Costa das 
Baleias. O parque localiza-se em Prado e ainda não possui estrutura de visitação para 
recepção dos turistas de maneira adequada. A região protegida pelo parque contém 
importantes áreas de conservação da Mata Atlântica e possui ainda significado histórico, com 
a possível exploração do tema do descobrimento do Brasil na estruturação do parque. 
Mucuri, com inúmeras belas praias ainda não utilizadas para fins turísticos, é outro grande 
destaque em termos de atrativos naturais potenciais. 

Ranking de Municípios por Categoria (por nota) 

Com base nos atrativos classificados segundo suas respectivas categorias, as tabelas abaixo 
classificam os municípios segundo a pontuação total de seus atrativos potenciais. 

Tabela 3.8.19 - Ranking de Municípios – Atrativos Potenciais – Categoria Histórico-
Cultural (Nota) 

Rank Município Pontuação
1 Prado 56
2 Nova Viçosa 53
3 Alcobaça 47  

Fonte: FGV 2002 

Prado é o município com maior potencial turístico inexplorado na categoria histórico-
cultural, seguido por Nova Viçosa. A Navegação da Costa do Descobrimento é o principal 
destaque. 
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Tabela 3.8.20 - Ranking de Municípios – Atrativos Potenciais – Categoria 
Acontecimentos Programados (Nota) 

Rank Município Pontuação
1 Caravelas 60
2 Nova Viçosa 58
3 Prado 51  

Fonte: FGV 2002 

Caravelas e Nova Viçosa aparecem como os municípios com maior potencial a ser explorado 
na categoria de acontecimentos programados. Trekking e observação de baleias e tartarugas 
aparecem como os principais atrativos potenciais dessa categoria. 

Tabela 3.8.21 - Ranking de Municípios – Atrativos Potenciais – Categoria 
Manifestações Culturais (Nota) 

Rank Município Pontuação
1 Prado 101
2 Nova Viçosa 72
3 Alcobaça 46
4 Mucuri 24  

Fonte: FGV 2002 

Na categoria manifestações culturais, Prado é mais uma vez o município que mais se destaca 
dentro da área analisada. Uma grande quantidade de festas e manifestações religiosas e 
populares que ainda não são apresentadas aos turistas, assim como a gastronomia da região, 
insuficientemente explorada, são responsáveis por essa posição de Prado. 

Tabela 3.8.22 - Ranking de Municípios – Atrativos Potencias – Categoria Natural (Nota) 

Rank Município Pontuação
1 Mucuri 431
2 Prado 278
3 Alcobaça 186
4 Nova Viçosa 151
5 Caravelas 82  

Fonte: FGV 2002 

Na categoria natural, Mucuri é o município com maior potencial inexplorado. Prado também 
tem destaque nessa categoria. O potencial de Mucuri justifica-se pela grande quantidade de 
praias de grande beleza no litoral sul do município, região de difícil acesso onde se verifica a 
formação de falésias que compõem um conjunto raro e de grande beleza cênica.  

Análise dos Produtos Turísticos Potenciais 

A análise do conjunto de atrativos potencias encontrados na Costa das Baleias, em conjunto 
com os atrativos efetivos, permite que sejam vislumbrados alguns tipos de produtos 
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turísticos que seriam viabilizados com a consolidação da estrutura dos atrativos e dos meios 
de acesso a eles. 

A grande diversidade de paisagens naturais da zona turística forma um corredor verde com 
muitas alternativas contemplativas, ecoturísticas e de aventura. Para aproveitar essa 
possibilidade, a conservação do patrimônio natural deve ser intensificada e a opção pelo 
turismo de natureza mais divulgada para o trade turístico. 

Para que novos produtos sejam formatados por operadoras e agências, deve haver uma 
grande integração entre os municípios que compõem a zona turística. A integração deve-se 
dar tanto no que diz respeito ao tema estrategicamente determinado em função da análise 
criteriosa da oferta de atrativos efetivos e potenciais, quanto nos sistema de transportes 
(marítimo-fluvial, ferroviário e rodoviário). Assim, os municípios devem direcionar os 
esforços para a consolidação de uma identidade comum à zona turística, baseada em seus 
aspectos naturais, e na integração física de seus municípios, para que os turistas possam 
acessar facilmente os atrativos existentes na região. Mesmo possuindo especificidades, o 
turismo na região também deve ser inserido no contexto do Pólo do Descobrimento, com a 
utilização dos aspectos históricos da região e de outros atrativos não baseados nos aspectos 
naturais como complemento do produto turístico. 

A própria promoção dos destinos, mesmo respeitando as particularidades de cada município, 
deve remeter ao conjunto dos municípios. 

Conclusão 
A análise da vocação turística da Costa das Baleias, partindo de seus atrativos, foi feita até o 
momento de modo segmentado, considerando primeiramente os atrativos efetivos e depois 
os potencias. No entanto, a análise deve ser feita de maneira conjunta, para que se tenha 
uma real idéia dos diferencias competitivos da zona turística em relação a outros destinos. 

Em relação ao número total de atrativos, o Gráfico 3.8.3 mostra que ainda há uma grande 
quantidade de atrativos não explorados: 

Gráfico 3.8.3- Atrativos Potenciais e Efetivos (Total) – Costa das Baleias 

Efetivo
64%

Potencial
36%

 
Fonte: FGV 2002 

O Gráfico 3.8.4, por sua vez, identifica a quantidade de atrativos potencias e efetivos em cada 
categoria, para o Costa das Baleias como um todo: 
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Gráfico 3.8.4- Atrativos Potenciais e Efetivos por Categoria (Total) – Costa das Baleias 
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Fonte: FGV 2002 

Destaques por categoria 

Percebe-se que a consolidação do turismo na Costa da Baleias, apoiado primordialmente nos 
atrativos naturais e completado pelas manifestações culturais, pelos acontecimentos 
programados e atrativos histórico-culturais em menor número, depende de um trabalho de 
desenvolvimento do grande número de atrativos potencias existentes em todas essas 
categorias. Percebe-se que a Costa das Baleias manterá suas características já consolidadas, 
mas estará em condições de oferecer mais possibilidades aos turistas, tornando-se assim mais 
competitiva na captação de novos visitantes e fazendo com que o fluxo já existente 
permaneça por mais tempo na região, gerando assim mais impactos na economia regional. 

As tabelas abaixo apresentam uma análise global dos atrativos da Costa das Baleias, por 
categoria, considerando a pontuação de cada município nos atrativos efetivos, potenciais e 
total: 
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Tabela 3.8.23 - Ranking Geral de Municípios – Categoria Histórico-Cultural (Nota) 

Rank Município
Pontuação 

Efetiva
Pontuação 
Potencial Total

1 Caravelas 242 0 242
2 Prado 169 56 225
3 Alcobaça 157 47 204
4 Nova Viçosa 42 - 95  

Fonte: FGV 2002 

Tabela 3.8.24 - Ranking Geral de Municípios – Categoria Acontecimentos 
Programados (Nota) 

Rank Município
Pontuação 

Efetiva
Pontuação 
Potencial

Total

1 Nova Viçosa 260 58 318
2 Prado 177 51 228
3 Caravelas 90 60 150
4 Alcobaça 46 - 46  

Fonte: FGV 2002 

Tabela 3.8.25 - Ranking Geral de Municípios – Categoria Manifestações Culturais 
(Nota) 

Rank Município
Pontuação 

Efetiva
Pontuação 
Potencial Total

1 Prado 329 101 430
2 Alcobaça 367 46 413
3 Caravelas 339 - 339
4 Mucuri 147 24 171
5 Nova Viçosa 52 72 124  

Fonte: FGV 2002 
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Tabela 3.8.26 - Ranking Geral de Municípios – Categoria Natural (Nota) 

Rank Município
Pontuação 

Efetiva
Pontuação 
Potencial Total

1 Prado 1892 278 2170
2 Alcobaça 630 186 816
3 Nova Viçosa 592 151 743
4 Caravelas 586 82 668
5 Mucuri 165 431 596  

Fonte: FGV 2002 

Futuro da Costa das Baleias 

As tabelas indicam que, em todos as categorias, o município de Prado é o que apresenta 
maior atratividade e potencial de desenvolvimento (com exceção da categoria manifestações 
culturais). No entanto, os dados das tabelas devem ser analisados com critério e servir apenas 
como complemento em uma análise conjunta de dados. Todos os municípios da Costa das 
Baleias apresentam um conjunto de atrativos que os credencia como localidades de grande 
potencial turístico. O Parque Nacional Marinho de Abrolhos, por exemplo, beneficia o 
turismo especialmente em Caravelas, como base de serviços. 

A Costa das Baleias como um todo ainda apresenta um grande potencial de desenvolvimento 
turístico, no que se refere aos seus atrativos. O Gráfico 3.8.5, demonstra que há muitos 
atrativos naturais e manifestação culturais e folclóricas que podem ser aproveitados e 
incorporados a roteiros de visitação turística: 
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Gráfico 3.8.5- Atrativos Potenciais e Efetivos por Categoria – Costa das Baleias 
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Fonte: FGV 2002 

Além do grande potencial ainda inexplorado em cada categoria, a Costa das Baleias também 
pode se beneficiar da complementação entre os atrativos e atividades. Se aproveitados de 
maneira sinérgica, os atrativos histórico-culturais agregam valor à experiência dos turistas 
que decidiram visitar a região motivados pelos atrativos naturais existentes. Essa 
possibilidade de sinergia entre as diferentes categorias de atrativos permite a captação de 
turistas com perfis de maior propensão a gastos. Também permite uma diversidade de 
alternativas de visitação, podendo gerar maior permanência média. Todos esses fatores 
contribuem para que os impactos positivos da atividade sejam maximizados e a comunidade 
local obtenha mais benefícios a partir do desenvolvimento do turismo. 
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3.9. Qualidade da Oferta Turística 

Introdução 
A oferta turística pode ser dividida em duas categorias: 

• Diferencial – os atrativos naturais e sócio-culturais, responsáveis pela escolha do 
turista por determinada destinação; 

• Técnica – equipamentos e serviços existentes em uma determinada localidade, como a 
infra-estrutura básica e a infra-estrutura turística. 

No capítulo 3.8 (Atrativos e Produtos Turísticos) foi avaliada a oferta diferencial da Costa das 
Baleias. A infra-estrutura básica foi objeto de análise no capítulo 3.3 (Infra-estrutura). Neste 
capítulo será analisada a oferta da Costa das Baleias em relação à infra-estrutura turística, 
entendida pelas empresas de distribuição de turismo, como as agências de viagens, os meios 
de hospedagem, as transportadoras, os restaurantes e outros locais de alimentação e 
entretenimento, sendo que o serviço prestado é o elemento fundamental para a sua 
caracterização. Os empreendimentos turísticos da Costa das Baleias serão avaliados quanto à 
sua quantidade, variedade e qualidade, além de sua distribuição pelos municípios. 

A análise da oferta atual de serviços tem como objetivo determinar a qualidade da recepção 
dos turistas, em grande parte dependente do serviço que é oferecido pelas empresas 
turísticas. Além disso, a quantidade e qualidade de empresas envolvidas com a atividade são 
indicadores do atual estágio de desenvolvimento dos municípios como destinações turísticas. 

Meios de hospedagem 
A estrutura de hospedagem da Costa das Baleias é ampla e possui uma adequada 
diversidade, levando em consideração o perfil da demanda atual. Há um resort de padrão 
médio, pousadas com serviço diferenciado, uma grande quantidade de casas de veraneio 
(residências secundárias) e pequenas pensões, oferecendo opções de hospedagem barata 
para alguns segmentos da demanda com motivo da viagem relacionado a atividades de lazer. 
O total de meios de hospedagem (MHs) identificados pela Bahiatursa em 2001 foi de 195. Já o 
número total de unidades habitacionais (UHs) era de 3.048, perfazendo 9.527 leitos 
disponíveis em meios de hospedagem comerciais. 

O número de meios de hospedagem na Costa das Baleias cresceu acentuadamente desde 
1997, como se percebe pela Tabela 3.9.1. A taxa anual de crescimento foi de 8,8%, enquanto o 
crescimento no número de UHs foi ainda maior (11,5%). 

A evolução da relação UH/MH leva a crer que está havendo um aumento no porte dos MHs 
da Costa das Baleias, resultado da construção de empreendimentos de maior porte. 
Atualmente a média da zona turística está em torno de 15,6 unidades por meio de 
hospedagem. Esse número indica que, mesmo sendo crescente, o porte dos meios de 
hospedagem ainda é muito pequeno, o que é característico de destinos onde o turismo não se 
encontra muito desenvolvido e a oferta de leitos é geralmente proporcionada por pequenos 
empreendimentos de gestão familiar, caracterizados por estruturas simples e serviços 
amadores, mas personalizados. O município com a maior relação UH/MH é Alcobaça, com 
cerca de 21 unidades hoteleiras por meio de hospedagem. 
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Tabela 3.9.1 – Evolução dos Meios de Hospedagem – Costa das Baleias 

1997 1999 2001
Crescimento 

anual (%)

MHs 139 188 195 8,8%
UHs 1.969 2.681 3.048 11,5%
Leitos 5.948 7.998 9.527 12,5%
UH/MH 14,2 14,3 15,6 -  

Fonte: Bahiatursa; 
Elaboração: FGV 

O maior número de UHs está em Prado, que conta com uma oferta de 1.313 unidades. Em 
seguida estão os municípios de Nova Viçosa (604) e Alcobaça (575), que também apresentam 
uma oferta diversificada de meios de hospedagem. Percebe-se, pelo número de 
empreendimentos hoteleiros e UHs, que o turismo é uma atividade representativa para 
todos os municípios, mesmo encontrando-se em um estágio incipiente de desenvolvimento 
no que tange à qualidade dos serviços ofertados. 

A análise da relação Leitos/UH (3,1 leitos/UH para a Costa das Baleias como um todo) indica 
que a oferta atual de meios de hospedagem é primordialmente voltada para famílias e 
grandes grupos, o que é condizente com o perfil atual do turista, como será analisado com 
mais detalhes no capítulo 3.11 – Perfil do Turista. Alcobaça e Nova Viçosa, especialmente, 
apresentam UHs com maior número de leitos, o que também  corrobora as observações feitas 
em campo que indicam um tipo de turismo voltado ao lazer e com características de turismo 
de massa. 

Tabela 3.9.2 – Perfil dos Meios de Hospedagem – Costa das Baleias (2001) 

Município MH UH UH/MH Leitos Leitos/UH
Prado 88 1313 14,9 4.010 3,1
Alcobaça 27 575 21,3 2.012 3,5
Caravelas 16 258 16,1 757 2,9
Nova Viçosa 42 604 14,4 1.965 3,3
Mucuri 22 298 13,5 783 2,6
Costa das Baleias 195 3.048 15,6 9.527 3,1  

Fonte: Bahiatursa; 
Elaboração: FGV 

Em Alcobaça, Nova Viçosa e Mucuri é marcante o número de casas de veraneio (residências 
secundárias), principalmente de propriedade de mineiros, brasilienses e goianos. Essas 
residências são utilizadas quase que exclusivamente por grupos (famílias e amigos) durante 
os meses de férias escolares, especialmente durante os meses de verão. Há também uma 
grande concorrência de casas disponibilizadas para aluguel durante as temporadas, 
modalidade de hospedagem que desvia parte da demanda por meios de hospedagem dos 
estabelecimentos comerciais. Há controvérsias quanto à legitimidade desse tipo de oferta, já 
que os proprietários dos imóveis não pagam os impostos que são obrigatórios à atividade de 
aluguel de UHs por tempo limitado, competindo de certa forma deslealmente com os 
proprietários de meios de hospedagem legalmente estabelecidos. 
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A tabela a seguir apresenta a taxa de ocupação nos anos de 2000 e 2001, calculada através da 
pesquisa direta da Bahiatursa, para os meios de hospedagem classificados. Essas informações 
foram apresentadas no relatório supracitado: 

Tabela 3.9.3 – Evolução da Taxa de Ocupação nos Meios de Hospedagem 

Município 2000 2001 Variação
Alcobaça 30,9% 24,5% -20,5%
Caravelas 17,1% 19,3% 13,1%
Mucuri 26,1% 25,9% -1,0%
Nova Viçosa 26,8% 25,9% -3,6%
Prado 41,2% 39,0% -5,2%
Média 33,6% 31,7% -5,4%  

Fonte: Levantamento dos Indicadores do Turismo dos MHs da Costa das Baleias 2002 

Como se observa pelos dados da tabela, a taxa de ocupação apresentou uma queda entre 
2000 e 2001. Esse fato se deve, principalmente, à queda apresentada por Prado, o município 
com maior oferta de UHs por ano. Para o último ano registrado a taxa de ocupação foi de 
apenas 31,7%, um valor muito baixo, mas que é explicado pela alta sazonalidade do fluxo 
turístico na Costa das Baleias. 

Sazonalidade 

O fluxo turístico e a demanda por hospedagem estão extremamente relacionados com 
questões relativas aos mercados emissores e com o clima da região. Também têm grande 
influência sobre a sazonalidade da ocupação dos meios de hospedagem os tipos de atrativos 
e atividades que são oferecidas pela destinação turística. 

O período de férias escolares (ou de verão, no caso dos países europeus) é, em geral, o 
momento em que uma parcela significativa dos turistas (aqueles que viajam em família ou os 
europeus) está mais apta a viajar. A existência de feriados prolongados tradicionais (Reveillon 
e Carnaval, principalmente) também gera grande demanda e fluxo turístico. Além desses 
feriados, os principais emissores para os destinos da região estão em períodos de férias nos 
meses de janeiro, fevereiro, junho, julho e agosto. 

Por outro lado, as características climáticas dos destinos (temperatura e chuvas, 
predominantemente) também podem influenciar a possibilidade que os turistas têm para 
desfrutar o destino turístico. Em destinos onde as variações climáticas são muito 
pronunciadas, os efeitos da sazonalidade na demanda turística tendem a ser sentidos com 
maior intensidade. O gráfico abaixo identifica o comportamento das chuvas e da temperatura 
na região da Costa das Baleias, para o ano de 2001: 
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Gráfico 3.9.1 – Precipitação Mensal e Temperaturas Registradas (Prado / Caravelas) 
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Fonte: The Weather Channel 

Os índices pluviométricos não são muito altos na região. Os meses de abril, outubro, 
novembro e dezembro são os mais chuvosos. Os meses mais secos são fevereiro, agosto e 
setembro. A temperatura, por sua vez, também não demonstra grande oscilação. Os meses 
de inverno são ligeiramente mais frios, mas a temperatura é agradável ao longo de todo o 
ano. Assim, os meses nos quais a demanda por hospedagem é tradicionalmente maior não 
apresentam restrições climáticas que possam reprimir essa demanda e inibir os fluxos 
turísticos. 

As características climáticas da Costa das Baleias, portanto, não são tão determinantes da 
sazonalidade quanto o perfil de visitantes e os tipos de turismo que são desenvolvidos na 
região. A maior parte dos turistas que freqüenta a região é motivada por atividades de lazer, 
claramente vinculadas às praias que existem na região. No entanto, existe um nicho da 
demanda composto pelos turistas de maior poder aquisitivo que vão à região em função do 
Parque Nacional Marinho de Abrolhos, das atividades de mergulho e observação de baleias. 
Como as baleais jubarte freqüentam a região entre os meses de julho e novembro, certos 
segmentos de meios de hospedagem beneficiam-se com a hospedagem motivada por essas 
atividades em meses considerados tradicionalmente de baixa temporada, como setembro, 
outubro e novembro, reduzindo o efeito da sazonalidade. Especialmente os meios de 
hospedagem de Caravelas beneficiam-se com isso, já que o município apresenta a maior 
oferta de serviços de apoio a essas atividades especializadas.  

A demanda por hospedagem, além de apresentar sazonalidade anual, apresenta também 
sazonalidade semanal, acabando por limitar a capacidade mensal de venda dos hotéis. O 
segmento de negócios, por exemplo, geralmente não gera demanda nos finais de semana. 
Nos municípios da Costa das Baleias, entretanto, o segmento de negócios não é 
suficientemente representativo (vide capítulo 3.11 – Perfil do Turista). O segmento de lazer, 
quando os principais emissores são regionais, concentra-se nos finais de semana. 

Outro instrumento que pode oferecer um indicador sobre a sazonalidade é a pesquisa direta 
com os meios de hospedagem, realizada durante a pesquisa de campo. Nessas entrevistas, os 
meios de hospedagem forneceram dados sobre ocupação na baixa e alta temporada. Em 
linhas gerais, os MHs declararam as seguintes taxas de ocupação: 
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• Datas especiais (Reveillon, Carnaval e feriados prolongados): 90% a 100% de 
ocupação; 

• Alta temporada: 60% a 80% de ocupação; 

• Baixa temporada: 5% a 30% de ocupação. Alguns MHs fechavam após o Carnaval. 

Foram entrevistados gerentes e proprietários de aproximadamente 10% dos MHs registrados 
pela Bahiatursa. As informações aqui apresentadas não são medições precisas sobre os 
resultados obtidos. Assim sendo, seu uso deve ser considerado com restrições. Entretanto, 
pode oferecer uma boa indicação da sazonalidade do fluxo turístico na região. 

Permanência Média 

Os dados da tabela abaixo são provenientes das Pesquisas de Demanda Turística da 
Bahiatursa. No caso de Nova Viçosa e Mucuri, os dados das pesquisas de janeiro e julho 
foram agrupados no momento de sua publicação. A análise dos dados da tabela permite a 
comparação da permanência média do turista para cada tipo de meio de hospedagem: 

Tabela 3.9.4 – Permanência Média por tipo de MH 

Hotel Flat Pousada
Residência 

alugada
Residência 
secundária Parentes Pensão Camping Total

Alcobaça / Caravelas / Prado
Janeiro de 2000 7,7 6,0 5,5 10,4 13,6 10,6 8,7 6,4 9,1

Alcobaça / Caravelas / Prado
Julho de 2000 3,9 - 5,3 9,4 10,2 8,8 - 12,0 7,8

Nova Viçosa e Mucuri
Janeiro e Julho de 2000 9,0 5,3 7,7 8,6 12,0 8,0 5,7 11,5 9,4  

Fonte: PDT - Bahiatursa 

Verifica-se que os turistas que permanecem por mais tempo na Costa das Baleias são aqueles 
que se utilizam de meios de hospedagem não comercialmente estabelecidos, como 
residências próprias, alugadas e de parentes. Nos hotéis, flats, pousadas e pensões, a 
permanência é similar, em torno de 5 a 8 dias na Costa das Baleias como um todo. Os 
campings, por representarem um tipo de meio de hospedagem com características específicas 
e tarifas mais baixas, apresentam índices de permanência por volta de dez dias. 

Principais Segmentos de Hospedagem 

Os municípios da Costa das Baleias atendem principalmente aos turistas do segmento de 
lazer. Dentro desse segmento há uma grande variedade de subdivisões de meios de 
hospedagem que atendem a nichos específicos da demanda turística. Na zona turística há, 
atualmente, desde pousadas rústicas (com poucos serviços e tarifas baixas) a um resort de 
lazer em Prado, com equipamentos e serviços diversificados e de alta qualidade. Há, também 
uma grande variedade de pousadas e hotéis de padrão intermediário, oferecendo serviços 
básicos e instalações razoáveis. Nenhum meio de hospedagem instalado na Costa das Baleias 
até o momento pertence a uma cadeia de hotéis, seja ela nacional ou internacional, ao 
contrário do que é uma tendência em outras partes da costa do Estado da Bahia. 

É grande o número de meios de hospedagem com estrutura de flats, oferecendo mais de um 
quarto por apartamento, além de cozinha. Esses equipamentos são alugados para 
temporadas maiores e abrigam famílias inteiras. Esse segmento da demanda tem como 
característica principal a fidelidade e a dependência em relação às férias escolares dos filhos. 
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Sistemas de Reserva e Atendimento ao Cliente 

Poucos hotéis situados na Costa das Baleias utilizam sistemas de reservas informatizados. Os 
poucos que utilizam são, geralmente, empreendimentos mais estruturados que possuem 
sistemas sob medida, desenvolvidos por pequenas empresas de informática. Alguns poucos 
hotéis também possuem forças de vendas estruturadas (Resort Guaratiba de Prado, 
principalmente), contando com escritórios comerciais em grandes centros urbanos. 

Foram diagnosticados em algumas localidades grupos de empresas que divulgam o destino e 
seus serviços através da Internet, indicando que pode haver certo cooperativismo entre as 
empresas dos destinos da Costa das Baleias, o que é fundamental para a consolidação de 
vantagens competitivas proporcionadas por ganhos de escala. Há, ainda, inúmeras iniciativas 
de pousadas que, isoladamente, divulgam seus serviços pela internet. Essas iniciativas 
ocorrem principalmente nos destinos de maior fluxo turístico. 

Ressalta-se que há uma grande quantidade de meios de hospedagem que fazem parcerias 
com imobiliárias da região, alugando unidades habitacionais para períodos maiores e para 
grandes grupos (famílias, principalmente). 

Nível de Preços 

A seguir é feita uma análise do nível de preços praticados pelos empreendimentos hoteleiros 
na Costa das Baleias. De maneira a facilitar o entendimento, foram analisados os meios de 
hospedagem dos municípios de Caravelas / Nova Viçosa e Prado (Costa Norte). A análise 
dessas duas localidades fornece importantes conclusões com relação à zona turística como 
um todo. 

Cada grupo foi analisado em relação aos preços praticados atualmente pelos 
empreendimentos hoteleiros, segundo a seguinte segmentação: 

TOP (luxury) – são os melhores hotéis da localidade e que praticam as tarifas mais altas. 
Oferecem todos os serviços e instalações típicas de um hotel superior, com sofisticação e luxo. 

MID (midmarket) – hotéis de boa qualidade que privilegiam o conforto, porém sem 
sofisticação. Prezam pela praticidade e funcionalidade de suas instalações, facilidades e 
serviços. Ocupam a faixa intermediária dos preços praticados no mercado.  

BUD (budget) – hotéis que compõem a base do mercado local. São extremamente enxutos 
(geralmente são do tipo cama e café e as áreas comuns resumem-se à circulação somente) e se 
ocupam em prestar serviços voltados às necessidades estritamente básicas do hóspede. 
Muitos deles apresentam configurações e serviços amadores. 

Com o intuito de analisar os preços da Costa das Baleias faz-se necessário compará-los com 
os praticados em outros destinos concorrentes. Para cada destino, selecionou-se um conjunto 
de concorrentes com base em três características principais: localização em relação a pólos 
emissores; perfil sócio-econômico dos turistas e as atividades e tipos de atrativos dos 
destinos.  

Caravelas / Nova Viçosa 

O critério utilizado para definir esse grupo de concorrentes foi o de destinos litorâneos 
procurados para o mergulho e observação de baleias. Todos os concorrentes oferecem opções 
de passeios e pacotes nos principais canais de distribuição especializados nessas atividades. 
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Tabela 3.9.5 – Comparativo de Preços (R$)– Caravelas / Nova Viçosa e Concorrentes 

Abrolhos 
(Caravelas) Praia do Rosa Bombinhas Ilha Grande

Fernando de 
Noronha Búzios

Local BA SC SC RJ PE RJ
Top - 200-270 210-300 200-350 140-500 290-370
Mid 60 -150 90-198 100-209 90-199 125-220 150-289
Bud 30-59 50-89 60-99 70-89 75-124 70-149  

Fonte: Guia 4 Rodas; 
Elaboração: FGV 2002 

A análise dos concorrentes de Caravelas e Nova Viçosa indicou preços substancialmente mais 
altos que os praticados nos municípios baianos em análise, incluindo opções de hospedagem 
budget bastante econômicas. Essa comparação permite afirmar que, para os turistas que 
visitam os atrativos principais desses destinos da Costa das Baleias, não são oferecidas opções 
de acomodação e serviços condizentes com seus concorrentes. Os destinos concorrentes 
podem, por isso, captar uma parcela da demanda que exige meios de hospedagem mais 
sofisticados, mesmo que a região da Costa das Baleias apresente condições ideais e 
diferenciais para a prática das atividades de mergulho e observação de baleias. 

Prado (Costa Norte) 

O critério utilizado para definir o grupo de concorrentes foi o de destinos litorâneos com 
paisagens exuberantes, alto grau de preservação cênica e baixa densidade de ocupação. 
Todos os concorrentes oferecem opções de passeios e pacotes nos principais canais de 
distribuição especializados semelhantes. 

Tabela 3.9.6 – Comparativo de Preços (R$)– Costa Norte de Prado e Concorrentes 

Prado Caraíva
Canoa 

Quebrada
Guarda do 

Embaú

Local BA BA CE SC
Top 80-120 100-150 120-210 224-400
Mid 55-79 60-99 60-120 90-180
Bud 30-54 25-59 25-59 50-89  

Fonte: Guia 4 Rodas; 
Elaboração: FGV 2002 

A análise dos concorrentes da costa norte de Prado também demonstra que as tarifas são 
mais baixas no município da Costa das Baleias, em todas as faixas de acomodação. É 
interessante notar que há possibilidades de oferta de hospedagem em faixas muito 
superiores de preço, como demonstram Canoa Quebrada e Guarda do Embaú. Ao contrário 
de Caravelas / Nova Viçosa, Prado apresenta opções de meios de hospedagem mais 
sofisticados e não é tão prejudicado com a perda de nichos de demanda mais exigentes, 
como acontece claramente no caso dos turistas que vão à Costa das Baleias com a intenção de 
praticar mergulho e observação de baleias. 
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Restaurantes Turísticos 
Os restaurantes turísticos compõem a oferta turística de uma determinada localidade, 
fazendo parte da infra-estrutura de atendimento às necessidades dos turistas. Os 
restaurantes turísticos obtêm parte significativa de sua receita através do atendimento ao 
turista. Sendo assim, diferenciam-se dos restaurantes concebidos para atender 
essencialmente à demanda da população local / moradores, cujas necessidades e exigências 
são diferentes daquelas dos turistas.  

Todos os municípios que compõem a Costa das Baleias possuem restaurantes turísticos. Em 
quase todos os municípios foram encontradas boas opções, em que a refeição, simples ou 
mais sofisticada, era fornecida acompanhada de atendimento atencioso e prestativo. A 
situação da Costa das Baleias é visivelmente mais apropriada que no restante do litoral 
baiano. O único município que não apresenta opções adequadas aos turistas é Nova Viçosa. 
Nenhuma opção existente merece destaque em relação às instalações ou à qualidade da 
refeição. Há que se registrar, ainda, que durante a pesquisa de campo, os próprios donos de 
restaurantes comentaram a dificuldade em se obter mão de obra qualificada para as funções 
necessárias ao funcionamento de um restaurante. 

Cabe dizer que muitas localidades litorâneas oferecem as barracas de praia como alternativa 
aos restaurantes. De maneira geral, as barracas de praia são mal estruturadas, apresentam 
uma infra-estrutura deficiente, principalmente relacionada às condições de higiene. 

Existem ainda muitos restaurantes situados em empreendimentos hoteleiros, que atendem 
aos próprios hóspedes e turistas em geral. A qualidade das instalações e o serviço prestado 
nesses restaurantes estão diretamente ligados à categoria dos hotéis. No caso da Costa das 
Baleias, os restaurantes em empreendimentos hoteleiros apresentam geralmente serviços e 
estruturas simples. 

A próxima tabela apresenta os restaurantes turísticos identificados nos municípios da Costa 
das Baleias, acompanhados de sua especialidade: 
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Tabela 3.9.7 – Restaurantes Turísticos da Costa das Baleias 

Município Localidade
Restaurantes 

turísticos Culinária
Prado 6 Regional

2 Italiana
Cumuruxatiba 9 Regional

1 Italiana
Corumbau 1 Regional

5 Mariscos e Carnes
2 Pescados
1 Carnes
1 Regional
1 Variada
1 Vegetariana
2 Pescados
3 Italiana
1 Variada
3 Italiana
1 Variada
1 Churrascaria

Prado

Alcobaça

Caravelas

Nova Viçosa

Mucuri

Alcobaça

Caravelas

Nova Viçosa

Mucuri

 

Fonte: Informações das prefeituras municipais 2002 

Agências de turismo 
Nesta parte são apresentadas as agências de viagem, de receptivo e operadoras de tours 
presentes na Costa das Baleias. Para tanto, é necessário que seja esclarecido o método de 
classificação adotado para a elaboração deste tópico. Foram classificadas como agências de 
viagens e turismo todas as agências cadastradas na EMBRATUR e como agências de 
receptivo local, aquelas que operam na região, porém não estão cadastradas na Embratur. 
Essa classificação é, na realidade, uma simplificação em função das análises que pretendem 
ser feitas neste capítulo. Segundo o Decreto nº 84.934/80 da Embratur, os empreendimentos 
são classificados em agências de viagem e agências de viagem e turismo. As últimas podem 
operar roteiros turísticos internacionais, enquanto as agências de viagem são autorizadas 
somente a organizar roteiros dentro das fronteiras do país. Todas as agências cadastradas 
foram englobadas dentro da categoria agências de viagens e turismo. 

Segundo cadastro da Bahiatursa, atualmente há 11 agências atuando dentro da Costa das 
Baleias. Dentre essas agências, algumas atuam apenas no receptivo. Outras atuam também 
como agências de viagem emissivas, mas essas constituem a minoria. A tabela abaixo 
apresenta o total por tipo de agência e por município da Costa das Baleias: 
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Tabela 3.9.8 – Agências de turismo na Costa das Baleias 

Município
Agências de 

viagens e turismo
Agência de 

receptivo local
Alcobaça 1 0
Caravelas 8 2
Nova viçosa 2 1
Prado 0 1  

Fonte: Bahiatursa e Informações coletadas junto às Prefeituras 2002 

A maior parte das agências cadastradas está em Caravelas, já que constituem a estrutura de 
apoio para a visitação do Parque Nacional Marinho de Abrolhos, atividades de mergulho e 
observação de baleias. 

Com o objetivo de traçar um perfil das agências que oferecem serviços de receptivo na Costa 
das Baleias, foi realizada uma pesquisa com sete empresas que declararam prestar serviços de 
receptivo não terceirizados. Todas elas fazem parte do grupo de onze agências cadastradas 
pelas Embratur. Uma delas é de Alcobaça, uma de Nova Viçosa, uma de Prado e quatro de 
Caravelas. Mesmo que a amostra represente mais da metade do universo, em função das 
limitações impostas pela metodologia utilizada para a realização da pesquisa (pesquisa 
telefônica), a interpretação dos dados deve levar em conta seu caráter exploratório. 

Na maioria dos casos (4), os proprietários foram entrevistados, o que aumenta a 
confiabilidade dos dados. Em um caso foi entrevistada uma pessoa com cargo de gerência e 
em dois casos os entrevistados foram atendentes da agência. 

Das agências analisadas, cinco (71%) declaram oferecer serviços de receptivo somente para a 
área da Costa das Baleias, enquanto que duas declaram oferecer viagens para outros lugares 
do Brasil, mesmo que não necessariamente a moradores da região. 

O gráfico abaixo mostra a procedência dos proprietários das agências analisadas: 
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Gráfico 3.9.2 – Agências na Costa das Baleias, Procedência dos Proprietários 
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Fonte: FGV 2003 

Dentre as agências que foram analisadas, apenas uma é de propriedade de alguém natural 
de algum dos municípios componentes da Costa das Baleias. Quatro agências (71%) são de 
propriedade de pessoas procedentes de estados da região Sudeste, enquanto que uma é de 
propriedade de um cearense. Isso pode ser um indicador de que a população não tem acesso 
à propriedade de empreendimentos, seja pela ausência de linhas de financiamento para 
investimentos por parte da comunidade ou pela falta de conhecimentos que inibe grande 
parte da comunidade a lançar-se em atividades empreendedoras. 

A tabela abaixo analisa os empreendimentos quanto ao número de funcionários na alta 
temporada: 

Tabela 3.9.9 – Agências na Costa das Baleias, Número de Funcionários 

1 a 5 43% 3
6 a 15 14% 1

Acima de 15 43% 3  

Fonte: FGV 2003 

As agências da Costa das Baleias não apresentam um porte uniforme. Algumas delas (43%) 
são de tamanho pequeno, com menos de cinco funcionários na alta temporada e estrutura 
reduzida. No entanto, três delas declararam possuir mais de quinze funcionários na alta 
temporada. Essas agências, além de apresentarem uma estrutura mais complexa, possuem 
geralmente uma frota de barcos para a operação dos passeios marinhos. 

Com relação aos idiomas estrangeiros falados pelas pessoas que atendem aos turistas nas 
agências da Costa das Baleias, verificou-se que algumas delas (2) só possuem atendimento 
em português, o que causa problemas aos estrangeiros que freqüentam a região. No entanto, 
todas as outras possuem pelo menos um atendente que fala ao menos uma língua 
estrangeira, inglês na maioria dos casos. Com relação à presença de cada um dos idiomas nas 
agências, detectou-se que o inglês é falado em 57% das agências pesquisadas. O espanhol, o 
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francês e o italiano aparecem somente em uma agência cada um. A tabela abaixo resume os 
dados diagnosticados: 

Gráfico 3.9.3 – Agências na Costa das Baleias, Idiomas Estrangeiros no Atendimento 
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Fonte: FGV 2003 

O gráfico abaixo indica a forma de distribuição utilizada pelas agências da Costa das Baleias. 
Percebe-se que a maioria das agências (71%) vende seus serviços diretamente aos clientes, 
mas algumas utilizam intermediários como hotéis da região e agências e operadoras dos 
principais mercados emissores. 
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Gráfico 3.9.4 – Agências na Costa das Baleias, Forma de Distribuição 
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Fonte: FGV 2003 

Com relação aos guias que são contratados pelas agências para liderarem os passeios, 
percebeu-se uma deficiência na Costa das Baleias, já que apenas 29% das agências exigem 
qualificação específica através de curso. Na maioria dos casos, os passeios são liderados por 
pessoas sem qualificação adequada, o que compromete a qualidade da experiência e até a 
segurança dos turistas. 

Foi sondado com as agências o número médio de turistas atendidos nos meses de alta 
temporada, totalizando cerca de 6.360 turistas / mês para todas as sete agências pesquisadas. 
Nos meses de baixa, esse número cai para cerca de 1.620. Considerando o total de onze 
agências cadastradas pela Embratur, pode-se estimar que cerca de 10.000 turistas / mês são 
atendidos nos meses de alta temporada na Costa das Baleias e cerca de 2.540 / mês na baixa 
temporada. 

A maioria das agências (71%) declarou que oferece seus passeios primordialmente para 
grupos com menos de dez pessoas ou indivíduos. Também foram sondadas as ferramentas 
de divulgação de seus serviços mais comumente usadas pelas agências. As mais citadas 
foram Internet, folheto, revista, jornal, rádio e eventos especializados, nesta ordem. É 
surpreendente o fato de cinco agências (71%) terem declarado utilizar a Internet como forma 
de divulgação de seus serviços. Considerando que a maioria das agências vende seus 
serviços diretamente ao cliente, pode-se esperar que grande parte do público consumidor 
utilize a Internet como canal de comunicação com essas agências, tornando o intermediário 
uma figura cada vez menos presente no processo de compra. 

A tabela a seguir relaciona os principais destinos dos passeios que são oferecidos pelas 
agências da Costa das Baleias: 
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 Tabela 3.9.10 – Agências na Costa das Baleias, Principais Destinos dos Passeios 

Abrolhos 100%
Coroa Vermelha 43%

Parcel das Paredes 29%
Mata / Manguezal 29%

Porto Seguro 14%
Cumuruxatiba 14%

Corumbau 14%
Barra do Cahy 14%

Parna do Descobrimento 14%
Barra Velha 14%  

Fonte: FGV 2003 

Todas as agências pesquisadas oferecem o passeio ao Parque Nacional Marinho de Abrolhos e 
algumas trabalham exclusivamente com esse atrativo. Isso reitera a importância que Abrolhos 
possui no contexto da Costa das Baleias. O segundo e o terceiro dentre os destinos mais 
citados também são passeios marinhos, voltados principalmente para a atividade de 
mergulho. O passeio nomeado com “Mata / Manguezal” refere-se aos passeios de ecoturismo 
que são oferecidos nos ecossistemas na região, especialmente na Mata Atlântica e manguezais 
presentes principalmente na região de Caravelas. 

Seis dentre as sete agências pesquisadas declararam que o passeio mais vendido por sua 
agência é ao PARNAM de Abrolhos, sem pernoite. O preço médio desse passeio é de R$ 
167,00 / pessoa, com variância muito baixa. Através desse número pode-se ter uma idéia da 
ordem de grandeza do faturamento médio das agências, tendo-se em mente que, com os 
dados disponíveis, não é possível fazer projeções precisas. 

Locadoras de Veículos 
Segundo dados coletados com a Bahiatursa, atualmente não existe locadora de veículo 
cadastrada atuando na Costa das Baleias. Na pesquisa de campo também não foi identificada 
qualquer empresa que atuasse no ramo. 

Transportadoras 
Como constatado no capítulo 3.3 (Infra-estrutura), dos cinco municípios da Costa das Baleias, 
apenas três contam com um Terminal Rodoviário. 

As tabelas abaixo apresentam as principais rotas intermunicipais e interestaduais operadas 
via rodoviária na região da Costa das Baleias e seus itinerários: 
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Tabela 3.9.11 – Linhas de Transporte Rodoviário Intermunicipal e Interestadual 

Origem Destino Via (Paradas) Empresa Frequência
São Paulo Teixeira de Freitas S. Geraldo Todos os dias ás 07:30
Rio de Janeiro Itamaraju/T. Freitas S.Geraldo 3ª/6ª/domingos ás 15:30
Belo Horizonte Itamaraju/T. Freitas S.Geraldo Todos os dias ás 15:40
Goiânia Brasília S.Geraldo Todos os dias ás 08:00
Salvador Itamaraju/T. Freitas Sulba 6ª/domingos ás 17:50
Vitoria Itamaraju/T. Freitas Sulba Domingo ás 22:00
G.Valadares Itamaraju/T. Freitas Rio Doce Todos os dias/07:00
Teixeira de Freitas Via São José Águia Branca Diária
Teixeira de Freitas - Águia Branca Diária
Nanuque (MG) Via Mucuri Águia Branca qua, qui, sex e sab
Nanuque (MG) - Águia Branca Diária
São Mateus (ES) - Águia Branca Diária
Vitória (ES) - Águia Branca Domingo
Prado Ba-001 - Diária
Itamaraju Ba-001/290/101 - Diária
Teixeira de Freitas-Ba               Ba-290 - Diária
Nanuque- Mg Ba-290/ Br-101/418 -  Diária

Caravelas Teixeira de Freitas - Expresso Brasileiro Diária
Texeira de Freitas - Águia Branca Diariamente 05h30’ e 17h30’
Nova Viçosa - Águia Branca Diariamente 08h, 10h45’, 11h40’, 13h10’, 18h05’
Nanuque(MG) - Águia Branca Diariamente 06h25’, 15h15’
São Matheus Conexão para BH Águia Branca Diariamente 15h55’

Mucuri

Prado

Alcobaça

Nova Viçosa

 

Fonte: Prefeituras Municipais 2002 

Foram detectados cinco terminais hidroviários localizados na Costa das Baleias. Um está 
localizado em Alcobaça, dois em Caravelas e três em Nova Viçosa. O transporte fluvial, no 
entanto, ainda não é utilizado como um meio de transporte usual na região. Os barcos são 
usados somente para a pesca, atuando esporadicamente na alta temporada para o transporte 
de turistas. Esse serviço é mais utilizado nos passeios para Abrolhos e demais recifes da 
região. O serviço de embarcações que fazem o trajeto até Abrolhos é feito, principalmente, 
por agências de receptivo situadas em Caravelas, Nova Viçosa e Alcobaça. A navegação a 
partir de Nova Viçosa enfrenta problemas de logística que fazem com que seja necessária 
uma parada em Caravelas. O tempo de viagem, assim, torna-se excessivo (quase 5 horas). A 
partir de Alcobaça, em função do assoreamento do rio, as partidas estão sujeitas ao nível das 
marés, restringindo as opções de horários. 

Atualmente, não existe aeroporto com operação regular na Costa das Baleias. As opções de 
aeroportos com vôos regulares são em Vitória (ES) e Porto Seguro, localizadas a distâncias 
longas dos principais pontos de interesse turístico. Empresas de táxi aéreo sediadas em 
Salvador realizam eventuais vôos particulares para o Aeroporto de Teixeira de Freitas. 

Artesanato e Compras 
O artesanato é uma das formas mais representativas da arte no Estado da Bahia, incluindo 
especialmente artigos em madeira, tecido, barro e fibras. A relação entre o turismo e o 
artesanato local cria benefícios para as duas atividades e para a comunidade, já que os 
turistas podem adquirir uma lembrança autêntica do local que visitaram e cria-se uma cadeia 
de produção que beneficia economicamente o destino turístico e contribui para que sejam 
mantidas tradições seculares. Deve-se ter em mente, no entanto, que o artesanato não é uma 
atividade estática, já que faz parte da cultura de um povo e, como tal, pode mudar com o 
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tempo. Assim, técnicas e materiais tradicionais podem, e devem, conviver com mudanças 
introduzidas por artesãos inovadores. Qualquer que seja o caso, a consolidação da cadeia 
produtiva da atividade, desde a produção até a venda, é um importante passo para que o 
artesanato consolide-se como uma atividade geradora de benefícios econômicos para a 
comunidade. 

Os pontos de venda de artesanato estão situados, principalmente, em locais de concentração 
turística tais como: terminais rodoviários, barracas de praia, e atrativos com visitação 
freqüente. Em Cumuruxatiba, há inúmeras lojas próximas à praia. Em Nova Viçosa, há uma 
praça com vários quiosques. A apresentação dessa última área, no entanto, é de aspecto 
inadequado. 

Cerâmica 

A Bahia dispõe de uma grande variedade de cerâmica, dispersa nos diversos municípios do 
Estado. No final do século XVII, ou início do século XVIII, a influência portuguesa 
transformou a cerâmica rudimentar praticada pelos índios com a introdução de recursos 
tecnológicos como o torno ou roda e o forno coberto, criando grandes centros oleiros no 
litoral brasileiro, também no litoral sul baiano. Na Costa das Baleias, destaca-se o município 
de Prado, onde ocorre a produção de vasos e colares. 

Fibras Naturais 

É muito comum na Bahia o trançado de fibras naturais, de origem indígena, devido à grande 
variedade de fibras adequadas a este tipo de artesanato. Alguns exemplos de matérias-primas 
utilizadas pelos artesãos locais incluem sisal, taquara, cipó, piaçava, ouricuri, coqueiro, 
bambu, junco e vime. A partir desses materiais, facilmente encontrados na natureza, são 
confeccionados cestos, balaios, bolsas, mobiliário, tapetes, painéis, etc. Mucuri e Prado são os 
destaques da Costa das Baleias. Em Mucuri, são utilizadas fibras de bananeira, cana e taboa 
para a confecção de cestas e esteiras. Em Prado, é comum a utilização do cipó caboclo. 

Madeira  

No artesanato em madeira da Bahia, destacam-se as esculturas, os entalhes e objetos de uso 
comum. A influência afro-brasileira se faz notar na região de Salvador e no litoral sul. 
Também os ex-votos, mais raramente, aparecem em madeira. O município de Prado é famoso 
pelo artesanato em madeira talhada. Em Nova Viçosa, uma associação de artesãos 
desenvolve móveis rústicos a partir de madeira local, como oiticica, jaqueira, peroba, 
jequitibá e ciriba. Os móveis são comercializados em uma loja onde também são oferecidos 
outros artigos para decoração feitos a partir de madeira. 

De menor importância, mas merecedoras de menção são as práticas de estamparia em tecido, 
com a produção de redes, mantas, toalhas e colchas, e também os mosaicos produzidos e 
comercializados em Mucuri. 

Nota-se na Costa das Baleias uma certa organização dos artesãos, com a presença de 
associações em diversas localidades e atuação de instituições como o Instituto Mauá e 
SEBRAE na organização da cadeia produtiva do artesanato e no incentivo à utilização de 
técnicas tradicionais. Devem ser estimuladas ações que consolidem a integração entre os 
artesãos da Costa das Baleias. 
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Animação e Entretenimento 
O grande destaque na área de animação e entretenimento nos municípios da Costa das 
Baleias é a Ilha da Alegria, em Prado. Esse empreendimento reúne salões de jogos, parque 
aquático, restaurantes, danceteria e salão para shows. Possui um terminal fluvial próprio, na 
margem do Rio Jucuruçu, para os traslados até a “Ilha” (na verdade, o empreendimento está 
situado na outra margem do rio). 

Ainda em Prado, há o Resort das Guaratibas, que oferece uma ampla variedade de atrações, 
restaurantes, passeios, parque ecológico, quadras poliesportivas, além de uma programação 
de shows e eventos. 

Em Nova Viçosa, há outro empreendimento relevante, o Luau do O2. É uma arena 
preparada para shows e festas, freqüentada por uma grande quantidade de turistas, quase 
que exclusivamente durante a alta temporada. 

Nos demais destinos e municípios, as opções de entretenimento estão restritas ao calendário 
de eventos e festas, que acontecem esporadicamente. 

Conclusão 
A oferta turística da Costa das Baleias apresenta uma certa variedade de estruturas e serviços, 
especialmente no que tange aos meios de hospedagem. Essa oferta está baseada fortemente 
nos atrativos de natureza e lazer, atendendo aos diversos segmentos que são atraídos por 
esses atrativos. No entanto, quando são considerados outros aspectos da oferta, ainda 
existem grandes entraves à consolidação da atividade turística. 

A oferta de hospedagem ainda não conta com meios de hospedagem administrados por 
operadoras nacionais ou internacionais, sendo que há apenas um empreendimento de 
grande porte que possa ser considerado como resort. Há, além desse empreendimento, uma 
grande variedade de pousadas bem estruturadas e muitas residências secundárias. Os preços 
cobrados em destinos concorrentes são sensivelmente maiores que os apresentados em 
Prado e Caravelas / Nova Viçosa. Assim, percebe-se que há uma deficiência na oferta de 
hospedagem ou na imagem do destino. 

Também há inúmeras opções de restaurantes turísticos. As refeições servidas apresentam 
qualidade satisfatória e o serviço é melhor que a média do litoral baiano. 

Há uma adequada oferta de agências de turismo e operadores de receptivo, principalmente 
em Cumuruxatiba, sede de Prado e Caravelas. A oferta de roteiros e circuitos locais, no 
entanto, ainda é restrita. Mesmo em Caravelas, na alta temporada, é difícil conseguir 
viabilizar passeios que se diferenciem das opções mais tradicionais (Abrolhos, manguezais, 
Ilha da Cassumba, Parcel das Paredes etc). 

As opções de transportes são limitadas quase que totalmente ao modal rodoviário. Há poucas 
opções de ligações rodoviárias diretas com os grandes centros urbanos. Não há locadoras de 
veículos ou acesso aéreo suficiente. Muitos pacotes turísticos aéreos que são oferecidos para a 
região atualmente utilizam o aeroporto de Porto Seguro, o que não é uma solução 
satisfatória, considerando a distância em relações aos municípios da Costa das Baleias. As 
opções de transporte para os passeios marítimos, entretanto, são diversificadas e adequadas. 

Os locais para compra de artesanato são restritos. Em Cumuruxatiba e Caravelas, há uma boa 
variedade de lojas de artesanato. Em Nova Viçosa há uma praça de artesanato, mas se 
encontra em mal estado de conservação. Em geral, se percebe que ainda há espaço para a 
valorização das características locais e aprimoramento das técnicas, materiais e canais de 
distribuição. 
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A estrutura de entretenimento está concentrada em Prado e Nova Viçosa, com amplos 
espaços projetados para essa finalidade, além de uma grande variedade de atividades. Nos 
demais destinos, há poucas opções nessa área. 
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3.10.1. Educação da Comunidade para o 
Turismo 

Introdução 
Este capítulo tem como objetivo analisar o nível de conscientização e preparo da sociedade 
anfitriã da Costa das Baleias para o turismo. Em um primeiro momento, são analisados os 
dados dos índices educacionais da comunidade dos municípios da área de planejamento 
(vide capítulo 3.2 – Análise Social) e sua vinculação com a atividade turística. Em seguida, 
utilizando como base a Pesquisa de Demanda Turística da Bahiatursa61 e as informações 
colhidas da comunidade no Workshop (WS), os seguintes itens são avaliados: 

• Receptividade da comunidade em relação ao turista; 

• Consciência do papel individual no processo de desenvolvimento do turismo; 

• Consciência sobre diversos aspectos relacionados à “boa educação”: respeito às filas, 
jogar lixo na lixeira, higiene e apresentação pessoal etc; e 

• Consciência de valores éticos que permitam o relacionamento justo e correto com os 
visitantes. 

Em seguida são analisados os programas e projetos voltados à conscientização e 
sensibilização da sociedade anfitriã, também de acordo com o que a comunidade manifestou 
no WS. Analisa-se até que ponto as ações que vêm sendo desenvolvidas representam 
somente projetos isolados que não provocam uma mudança perene de atitudes ou 
constituem realmente parte de um processo de conscientização da comunidade e revisão de 
modelos mentais. 

Índices Educacionais 
No capítulo 3.2.2 – Análise Social são apresentados os índices educacionais da Costa das 
Baleias. Também constitui parte desse capítulo uma análise da situação atual da zona turística 
com relação ao acesso que sua população tem ao aprendizado formal, mostrando a divisão 
das pessoas por anos de estudo e também evoluções recentes nos índices educacionais. 

Na Tabela 3.10.1.1 é apresentada a taxa de alfabetização da população dos municípios da 
Costa das Baleias. Percebe-se que a taxa de alfabetização nesses municípios  apresenta índices 
bem semelhantes à média baiana. A Costa das Baleias como um todo apresenta um índice de 
alfabetização ligeiramente inferior à média baiana. 

Não foi constatada grande variação nos índices apresentados pelos municípios analisados. 
Destaque ao município de Caravelas, que tem o maior percentual de alfabetização de sua 
população (77%). Ainda assim, percebe-se que o índice não é alto, estando abaixo até da 
própria média do Estado da Bahia. 

A taxa média para o Brasil é de 87,2% de alfabetizados, contra 75,4% para o Nordeste. A 
Bahia demonstra indicadores melhores que os do Nordeste, mas inferiores à média nacional. 
                                                 
61 Pesquisa de Demanda Turística Bahiatursa (2000/2001). Para a Costa das Baleias, foram analisadas as pesquisas de: Prado / 
Alcobaça / Caravelas (2000), e Nova Viçosa / Mucuri (2000). 
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A taxa de alfabetização é calculada com base na população com dez anos de idade ou 
superior.  

Tabela 3.10.1.1 – Taxa de Alfabetização – Municípios da Costa das Baleias 

Município População Total
População 

Alfabetizada
Taxa de 

Alfabetização

Prado 26.498 19.918 75,2%
Alcobaça 20.900 15.890 76,0%
Caravelas 20.103 15.493 77,1%
Nova Viçosa 32.076 24.152 75,3%
Mucuri 28.062 21.220 75,6%
Costa das Baleias 127.639 96.673 75,7%

Bahia 10.385.720 8.138.193 78,4%

2000
C

os
ta

 d
as

 
B

al
ei

as

 

Fonte: IBGE - SENSO 2000; Elaboração: FGV 2002 

Os índices educacionais fornecem as primeiras indicações sobre a capacidade de uma 
comunidade receber turistas. Pessoas que passaram mais tempo na escola, recebendo a 
educação formal, podem ser mais facilmente treinadas para exercer atividades no setor de 
turismo ou mesmo se tornarem empreendedores. No entanto, outros aspectos da 
comunidade precisam ser analisados, como será feito a seguir.  

Características da Sociedade Anfitriã 
A disposição da comunidade em receber o turista está evidente no item “Hospitalidade do 
povo” das pesquisas da Bahiatursa, em que os turistas são indagados sobre os itens mais 
diretamente relacionados à sua estadia na destinação. Pode-se ter indicações sobre as atitudes 
da população com relação à “boa educação” no item “Limpeza pública”, já que grande parte 
da conservação da limpeza de um local depende da percepção da comunidade anfitriã em 
relação ao lugar onde vive, mesmo que os turistas sejam também responsáveis pela sujeira 
em muitos casos. 



PRODETUR NE -II PDITS – Costa das Baleias 3.10.1. Educação da Comunidade para o Turismo 244 

Tabela 3.10.1.2 – Pesquisa de Demanda Bahiatursa – Principais Destinos Turísticos da Costa das Baleias 

Ótimo / Bom Ruim / Péssimo Ótimo / Bom Ruim / Péssimo

Bares / Restaurantes 68,7 3,3 61,4 2,4
Comércio / Compras 67,1 6,3 49,4 6,6
Meios de Hospedagem 70,4 1,5 52,4 1,8
Guias de Turismo 9,6 6,5 1,8 3,0
Serviços de Taxis 6,9 3,3 19,3 1,8
Diversões Noturnas 47,8 10,6 12,6 12,8
Equipamentos de Lazer 54,6 12,1 21,7 4,2
Passeios Oferecidos 54 10,4 36,7 2,4
Empresas / serviços de receptivo 26,3 5,3 4,8 0,0
Sinalização Turística 18,5 16,9 19,3 6,4
Informção Turística 23,2 14,4 21,7 3,0
Hospitalidade / Povo 77,3 9,9 95,8 0,0
Terminal Marítimo 0,5 0,5 13,2 0,6
Terminal Rodoviário 6,9 24,5 25,9 2,4
Ônibus Urbano 12,9 2,8 3,6 2,4
Aeroporto 0,8 1 1,8 0,0
Serviços Médicos - - - -
Comunicações 36,9 29,4 53,0 16,3
Sinalização Urbana 32 19,4 17,5 20,5
Limpeza Pública 36,8 36,9 51,8 11,4
Segurança Pública 79,8 5,8 48,8 6,0
Manifestações Populares 48,4 10,6 29,5 3,0

Atrativos Naturais 91,5 1,8 83,1 1,8

Patrimônio Histórico / Cultural 33,8 5,5 27,7 3,0

Nova Viçosa e Mucuri - Jan. e Jul. 
de 2000

Alcobaça / Prado  / Caravelas - Jul. 
de 2000
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Fonte: Bahiatursa 2000 

A hospitalidade é o item com maiores índices de “ótimo” e “bom”, de acordo com a opinião 
dos turistas. Especificamente para Prado, Alcobaça e Caravelas, a média chegou a 
praticamente 96%, indicando que os turistas percebem a comunidade da Costa das Baleias 
como receptiva e acolhedora, fato que se repete em muitos destinos turísticos do Estado da 
Bahia e constitui um diferencial em relação a destinos concorrentes. 

Na mesma pesquisa é apresentada uma tabela com os itens que os turistas mais gostaram. A 
hospitalidade é o segundo item mais bem avaliado na Costa das Baleias, ficando atrás 
somente das praias. 
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Tabela 3.10.1.3 – O Que Mais Agradou aos Turistas dos Principais Destinos da Costa 
das Baleias 

Nova Viçosa e 
Mucuri - 2000

Prado / Alcobaça 
e Caravelas - 2000

Praias 55,3% 40,0%
Hospitalidade 9,1% 20,0%
Clima 7,2% 3,0%
Tudo 4,9% 1,0%
Artesanato 3,9% 0,0%
Atrativos naturais 2,9% 12,0%
Povo 2,5% 0,0%
Culinária 2,3% 3,0%
Diversões 1,8% 1,0%
Bares 1,6% 0,0%
Manguezais 1,0% 0,0%
Segurança Pública 1,0% 1,0%
Tranquilidade 0,8% 6,0%
Restaurantes 0,6% 0,0%
Cidade 0,4% 0,0%
Diversão Noturna 0,4% 1,0%
Limpeza Pública 0,4% 1,0%
Comércio 0,4% 0,0%
Rios 0,4% 0,0%
Hotel 0,2% 2,0%
Outros 0,2% 0,0%
Barracas 0,2% 0,0%
Pousada 0,2% 0,0%
Nada 0,2% 0,0%
Infra estrutura 0,2% 0,0%
Sinalização Urbana 0,2% 0,0%
Comério/ Compras 0,2% 0,0%
Ecologia 0,2% 0,0%
Porto 0,2% 0,0%
Manifestações Populares 0,2% 1,0%
Total Representado 99% 92,0%  

Fonte: Bahiatursa 2001 

A ótima impressão dos turistas faz da hospitalidade do povo da Costa das Baleias não só um 
diferencial, mas um fator chave de sucesso, já que sua importância se equipara aos principais 
motivadores de viagens, como as praias e outros atrativos naturais. Essa imagem hospitaleira 
do povo baiano difunde-se em outros lugares do Brasil e do mundo em função dos relatos de 
viajantes a parentes e conhecidos e, por isso, poder ser tido como um fator componente da 
atratividade dos municípios da Costa das Baleias. 

Na tabela seguinte estão listados os fatores que menos agradaram aos turistas que visitaram 
os municípios da Costa das Baleias: 
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Tabela 3.10.1.4 – O que Menos Agradou aos Turistas dos Principais Destinos da Costa 
das Baleias 

Nova Viçosa e 
Mucuri - 2000

Prado / Alcobaça e 
Caravelas - 2000

Limpeza Pública 38,9% 9%
Nada 10,9% 11%
Infra estrutura 3,8% 13%
Diversões Noturnas 3,0% 13%
Falta de Água 7,8% 1%
Rodoviária 6,5% 0%
Preços 4,7% 3%
Falta de Energia 3,7% 0%
Hospital 3,0% 0%
Telefonia 2,7% 5%
Buracos nas Ruas 2,0% 1%
Lazer / Diversão 1,4% 1%
Poluição das Praias 1,1% 3%
Informações Turísticas 1,1% 1%
Atendimento 1,0% 1%
Tudo 1,0% 0%
Falta  Banco 24 Horas 0,6% 0%
Tranporte Coletivo 0,6% 1%
Clima 0,6% 0%
Insetos 0,6% 0%
Praias 5,0% 5%
Total representado 100,0% 68%  

Fonte: Bahiatursa 2001 

Entre os itens que menos agradaram aos turistas, destaca-se a limpeza pública, com índices 
consideravelmente superiores aos dos outros itens em Nova Viçosa e Mucuri. No caso de 
Prado, Alcobaça e Caravelas, o item limpeza pública ficou atrás das diversões noturnas e da 
infra-estrutura, mas mesmo assim constituiu um importante fator de desagrado relatado 
pelos turistas. É relevante o fato de que cerca de 10% dos turistas mencionaram que nenhum 
fator foi motivo de desagrado durante a estadia nos municípios da área de planejamento.  

A próxima tabela resume a interação da comunidade realizada durante a primeira reunião 
(WS) do PRODETUR NE II nos municípios. Sobre os municípios que não compareceram a 
essa reunião, não existem informações disponíveis. 

As respostas da comunidade foram interpretadas como negativas (L), positivas (☺) ou 
neutras (K). Foram consideradas não disponíveis (N/D) as informações dos municípios 
ausentes e das questões não respondidas. 
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Tabela 3.10.1.5 – Problemática da Conscientização para o Turismo nos Municípios da 
Costa das Baleias (Segundo a Comunidade) 

Prado L ☺ ☺ K L
Alcobaça K ☺ L L ☺
Caravelas K ☺ K K ☺
Nova Viçosa L ☺ L K ☺
Mucuri N/D N/D N/D N/D N/D

AssédioLixo Cortesia Higiene
Apresentação 

Pessoal

 

N/D - Municípios que não estavam presentes na reunião de WS 

Fonte: Interação das comunidades nos WS – 2001 

De acordo com a percepção da comunidade, as maiores carências em relação à 
conscientização para o turismo são as questões relacionadas ao lixo (limpeza pública). Em 
segundo lugar está a conscientização em relação à higiene, seguida da apresentação pessoal. 
Como pontos positivos, destacam-se a cortesia aos turistas (também muito bem avaliada 
pelos turistas) e a questão do assédio, que aparentemente não é muito presente na Costa das 
Baleias. 

Os resultados mostram que há certa sintonia entre as constatações da comunidade e a 
percepção dos turistas em relação aos itens analisados. Isso evidencia que, mesmo que os 
problemas existam, grande parte das lideranças dentro da comunidade estão cientes de sua 
existência, constituindo o primeiro passo para que essas questões sejam resolvidas.  

Deve ter-se em mente, no entanto, as limitações das sondagens que foram tomadas como 
base para as análises apresentadas até o momento. Alguns problemas evidenciam-se nas 
pesquisas, mas essas não são capazes de constatar todos os detalhes sobre a conscientização 
da comunidade para o turismo.  

Programas e Projetos 
Nesta parte são apresentadas informações sobre programas e projetos para a sensibilização e 
conscientização da comunidade. 

Existe uma incidência maior na Costa das Baleias de programas de conscientização para 
Policiais, Servidores Públicos e Fiscais. No entanto, como foi percebido nas visitas de campo e 
durante as discussões no próprio WS, os programas são ineficientes, não sendo referência 
para uma análise da conscientização da comunidade. Segundo manifestações informais da 
comunidade no WS, pode-se notar que não existem de fato programas que aplicam meios 
eficientes para a conscientização da população para o turismo.  
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Tabela 3.10.1.6 – Programas e Projetos de Sensibilização / Conscientização para o Turismo nos Municípios da Costa 
das Baleias (segundo a Comunidade) 

Servidores 
Públicos Policiais Fiscais Garis

Agentes de 
Informação

Agentes de 
trânsito Guias Ambulantes Barraqueiros

Prado não não não não não não não não não
Alcobaça sim sim sim* sim* sim* sim* sim* sim* sim*
Caravelas sim sim N/D sim não não não não não
Nova Viçosa não não não não não não não não não
Mucuri N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

(*) Segundo informações do município, atualmente estão sendo realizadas ações isoladas, porém é necessário que se crie uma programação de cursos e treinamentos contínuo.  

Fonte: Interação das comunidades nos WS - 2001 

Além dos programas de sensibilização oferecidos aos setores específicos do município 
(policiais, garis etc), pode-se citar o Programa Nacional de Municipalização do Turismo 
(PNMT), que visa despertar a consciência das potencialidades turísticas de cada localidade. O 
PNMT já está sendo implementado em todos os municípios do Costa das Baleias, na maioria 
deles em estágios bem avançados. 

A Agenda 2162 é outro programa que vem contribuindo para despertar  nas comunidades a 
consciência sobre a importância da cidadania e já foi implantado em quase todos os 
municípios da Costa das Baleias, como mostra a Tabela 3.10.1.7. O programa não tem como 
objetivo direto a conscientização da comunidade. No entanto, o processo de 
desenvolvimento local sustentável depende de mudanças de atitude, tornando-se 
necessários os programas de educação da comunidade para a efetiva implantação dos 
preceitos da Agenda 21. 

A tabela abaixo lista os municípios da Costa das Baleias que já estão implementando o PNMT 
e a Agenda 21. É importante lembrar que, em ambos os programas, existem diversas fases de 
preparação e implementação. A Tabela 3.10.1.7 apenas nos mostra os municípios que já 
iniciaram o processo de implementação, independente do estágio em que se encontram. 

Tabela 3.10.1.7 – Municípios que já Iniciaram a Construção da Agenda 21 e do PNMT 

Município PNMT Agenda 21
Prado X X
Alcobaça X X
Caravelas X X
Nova Viçosa X X
Mucuri X  

Fonte: EMBRATUR e CRA 2002 

Conclusão 
O preparo de uma comunidade para o turismo é um tema complexo, envolvendo diversos 
aspectos da cultura e dos hábitos locais. Algumas considerações podem ser feitas a partir de 
alguns indicadores, como os índices educacionais, mas existem diversos aspectos de natureza 
mais subjetiva que devem ser considerados na análise.  

                                                 
62 Processo de planejamento de ações para o desenvolvimento sustentável de localidades. Vide Glossário. 
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Os dados apresentados no capítulo revelam algumas conclusões principais com relação ao 
preparo da comunidade para o turismo. Em primeiro lugar, a hospitalidade constitui um 
diferencial em relação a destinos concorrentes, não só na Costa das Baleias, mas na Bahia 
como um todo. Essa característica não é suficientemente abordada nas campanhas de 
divulgação, mas a imagem do Estado já está relacionada a ela em função dos relatos dos 
turistas a parentes e amigos.  Sendo assim, devem ser planejadas ações para a divulgação da 
hospitalidade baiana, assim como se divulgam os atrativos naturais, praias e mesmo eventos, 
como o Carnaval. Considerando que a hospitalidade do povo baiano foi uma das 
características positivas mais lembradas pelos turistas nas pesquisas, não seria mera 
propaganda a vinculação direta da imagem dos destinos a essa característica. 

Quanto à problemática do lixo e à limpeza pública, a ação mais direta é a implantação de 
programas de sensibilização e conscientização da comunidade, esclarecendo o valor que é 
agregado ao local quando esse se encontra em boas condições de limpeza, assim como o 
ganho de qualidade de vida que a própria população tem quando presta atenção à 
destinação correta do lixo. Paralelamente, devem ser implementados programas de coleta e 
disposição final do lixo, observando os conceitos de sustentabilidade (coleta seletiva etc) e os 
Planos Diretores dos municípios. 

O planejamento de ações que visem à sensibilização da comunidade com relação à cidadania 
e ao turismo deve considerar que o processo de transformação de mentalidade é constante e 
incremental, não ocorrendo com a simples programação de “cursos de conscientização”. 
Podem ser organizadas atividades pontuais para a resolução de necessidades específicas, 
como no caso da problemática do lixo, mas a mudança efetiva de hábitos arraigados de uma 
comunidade depende de uma abordagem pela qual o processo de conscientização permeia 
todas as instâncias da vida de uma pessoa, começando pela família, mas também na escola, 
no ambiente de trabalho e em outros espaços de convívio social. Assim como o incremento 
dos níveis educacionais, a conscientização de uma comunidade para o turismo é um processo 
lento, cujos frutos são realmente colhidos em médio e longo prazo, nem por isso deixando de 
constituir uma necessidade urgente na definição de intervenções. 
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3.10.2. Capacitação Profissional para o 
Turismo 

Introdução 
Neste capítulo pretende-se traçar um perfil da situação atual do emprego no setor turístico 
na Costa das Baleias, considerando também os aspectos de capacitação profissional da 
comunidade. As análises contidas no capítulo foram baseadas nas informações da Relação 
Anual de Informações Sociais (RAIS) e na pesquisa do Instituto de Hospitalidade (IH), “Perfil 
dos Profissionais no Mercado de Trabalho do Setor de Turismo no Brasil”. 

Também são analisadas as instituições que desenvolvem programas de capacitação de mão 
de obra para o turismo na Costa das Baleias, contribuindo para a qualidade na prestação dos 
serviços. O primeiro passo para essa análise foi uma pesquisa das necessidades dos 
empregadores em termos de perfil e qualificações específicas da mão de obra. Feito isso, 
foram consultadas instituições como SENAC, SEBRAE, SETRAS, que forneceram informações 
sobre cursos de capacitação e perfil dos instrutores. Duas pesquisas do Instituto de 
Hospitalidade complementaram os dados: “Oferta de Capacitação Profissional no Setor de 
Turismo” e “Demanda por Capacitação Profissional no Setor de Turismo”. 

Finalmente, foram analisados os programas e instituições de certificação de mão de obra, e a 
postura das empresas em relação à certificação profissional. 

O setor turístico é composto pelos seguintes segmentos empresariais: Hotelaria e 
Alojamento; Restaurantes e Similares; Lazer e Entretenimento; Agências e Operadoras de 
Viagem e Turismo; Transportes e Outros Serviços. Cada um desses segmentos é analisado 
abaixo em maiores detalhes. Tais áreas (segmentos) têm como base a Classificação Nacional 
de Atividades Econômicas (CNAE) e são utilizadas da seguinte forma: 

Hotelaria e Alojamento: contempla o segmento de número 511 na CNAE: Hotéis, Pousadas, 
Motéis, Hospedarias, Albergues, Pensionatos, Estalagens, Dormitórios de Estrada e Pensões. 

Restaurantes e Similares: contempla o segmento de número 512: Adegas, Bares, Biroscas, 
Bombonières, Botequins, Cafés, Cantinas, Casas de Chá, Choperias, Churrascarias, 
Confeitarias, Lanchonetes, Pizzarias, Tabernas, Restaurantes etc. 

Também estão contemplados os serviços de festas (locação de material, mão de obra e 
espaço). 

Lazer e Entretenimento: código 551 da CNAE: Cinemas, Teatros, Boates, Casas de Show, 
Discotecas, Salões de Jogos, Parques de Diversão, Circos, Sinucas etc. 

Também estão contemplados serviços de locação de veículos para diversão, bandas, músicos, 
blocos folclóricos e carnavalescos, luz e som para festas, produção de filmes e espetáculos etc. 

Agências e Operadoras de Viagem e Turismo: Código 586; Agências de viagem, Empresas de 
Turismo, agências de carga, despachantes, exploração de aeroportos e venda de passagens. 

Transportes: Reúne os códigos 472, 474, 475, 476, 477 e 587. Transportes rodoviários, 
ferroviários, metroviários, marítimos, aéreos e outros. Todos os serviços relacionados a esses 
tipos de transportes como: táxis, transporte escolar e turístico, companhias de navegação e 
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companhias aéreas, bonde, planos inclinados, empresas de ônibus, concessão de transporte 
marítimo, locação de veículos etc. 

Situação Atual do Emprego 
A pesquisa do IH sobre o perfil dos profissionais disponibiliza informações para o Estado da 
Bahia e para a Região Metropolitana de Salvador (RMS), tendo como base a Pesquisa 
Nacional por Amostragem Domiciliar (PNAD), feita pelo IBGE em 1999. As informações da 
RAIS são disponibilizadas em nível municipal, anualmente. 

As informações contidas na RAIS são referentes somente aos empregos formais, enquanto a 
pesquisa do IH procura dar um panorama mais abrangente à situação do emprego no Brasil. 
A RAIS mostra um total de 40.192 empregados em atividades turísticas na Bahia. Para o IH, 
esse número é de 303.393 empregados, valor mais de sete vezes maior que o primeiro, 
tomando, nos dois casos, o ano de 1999 como ano base. Percebe-se, portanto, que a RAIS não 
diz muito sobre a realidade do setor turístico da Bahia, em função do elevado nível de 
informalidade. 

As informações de emprego nas atividades econômicas ligadas ao turismo na Costa das 
Baleias foram obtidas da pesquisa do IH, que possui informações mais específicas sobre o 
setor. As informações disponíveis dizem respeito ao Estado da Bahia como um todo ou à 
Região Metropolitana de Salvador (RMS). As informações sobre a RMS foram utilizadas para 
a elaboração do PDITS Salvador e Entorno. Para os outros pólos e zonas turísticas, são 
utilizadas as informações da Bahia como um todo. 

O número de empregados no setor turístico de cada pólo pode ser estimado, no entanto, de 
acordo com o fluxo turístico e a permanência média dos turistas em cada zona turística, 
considerando que o número total de empregados no setor é função da quantidade de turistas 
que visitam a região e do número de dias de sua permanência. Certamente há outros fatores 
a serem considerados, como gastos médios, produtividade das empresas, tipo de turismo etc. 
No entanto, o índice de Turistas x Dias compõe uma aproximação muito boa. Segundo essa 
abordagem, a Costa das Baleias representa 9% do turismo baiano, conforme ilustra a Tabela 
3.10.2.1: 

Tabela 3.10.2.1 – Representatividade das Zonas Turísticas no Turismo Baiano 

Zona Turística Portal
Turistas Dias 

(x1000) % sobre total
Baía de Todos os Santos Salvador 17.353,68 46%
C. Descobrimento Porto Seguro 7.884,62 21%
C. Cacau Ilhéus 2.664,19 7%
C. Baleias Caravelas 3.595,80 9%
C. Dendê Morro de SP 879,75 2%
C. Diamantina Lençóis 564,40 1%
Outras - 4.992,00 13%

37.934 100%  

Fonte: Baiatursa 2000 

Desta maneira, calculou-se o número de empregos gerados na Costa das Baleias de acordo 
com sua participação no turismo baiano (9%), baseada no número de turistas x dias: 
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Tabela 3.10.2.2 – Empregos Relacionados a Atividades Turísticas na Bahia e na Costa 
das Baleias 

Ramos de Atividade Bahia Costa das Baleias
Hospedagem 26.818 2.414
Alimentação 157.882 14.209
Lazer e Entretenimento 21.055 1.895
Agências/Operadoras 7.673 691
Tranportes 89.965 8.097
Total Turismo 303.393 27.305  

Fonte: IH, Bahiatursa; 
Elaboração: FGV 

A atividade turística tem destacada importância como geradora de empregos na Bahia. De 
acordo com a pesquisa do IH, em 1999, o turismo gerava 5,2% de todos os empregos do 
Estado. Com o crescimento da atividade, essa parcela de contribuição ao emprego tende a 
aumentar.  

É interessante a relação entre o número de empregados no turismo e o número de UHs 
disponíveis. Para a Costa das Baleias, essa relação é de aproximadamente, 9 empregos 
relacionados à atividade turística para cada UH implementada (27.305 empregos 
relacionados a atividade turística / 3.048 Unidades Habitacionais63) Esse dado mostra, mais 
uma vez, os benefícios sociais que podem ser obtidos com o desenvolvimento do turismo. 

Hotéis e Outras Empresas de Hospedagem 

O setor de hospedagem representa 8,8% dos empregos gerados no turismo do Estado da 
Bahia, mostrando menor representatividade que as atividades de alimentação e transporte, 
que apresentam índices de 52% e 29,7%, respectivamente. Ressalta-se que todo o pessoal dos 
departamentos de Alimentos & Bebidas dos hotéis são entendidos como funcionários de 
hotéis, não de restaurantes. A realidade brasileira mostra que, em média, os empregos 
gerados em empresas de alojamento representam 6% dos empregos em atividades turísticas.  

Com relação ao número de pessoas ocupadas, os destaques da área de hospedagem são os 
cargos de recepcionista, arrumadeira e camareira. É também bem representativa a fatia de 
empregos ocupada pelos donos dos empreendimentos64. Somando as duas categorias 
estabelecidas pelo IH para donos de empreendimentos, tem-se uma representatividade de 
13%, comparável aos 16,5% das ocupações mais representativas. 

                                                 
63 Informação disponível no capítulo 3.9 – Qualidade da Oferta Turística 
64 Segundo o IH, há duas categorias de Donos e Sócios: os empregadores (que não trabalham no estabelecimento, mas sim 
empregam pessoal) e os donos sócios por conta própria, que tomam conta e trabalham em seus estabelecimentos. 
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Tabela 3.10.2.3 – Hospedagem - Principais Ocupações (1999) 

Arrumadeiras/Camareiros 16,6% 401
Recepcionistas 16,4% 395
Cozinheiros/Ajudantes de Cozinha 9,9% 238
Donos/Sócios (Empregadores) 8,4% 202
Diretores/Gerentes/Administradores 7,4% 179
Garçons/Ajudantes de Garçon 4,9% 117
Donos/Sócios (Conta Própria) 4,6% 111
Serventes/Faxineiros 4,2% 100
Vigias 2,7% 64
Porteiros/Empregados de Portaria 2,4% 57
Mensageiros/Office-Boys 2,4% 57
Copeiros/Balconistas/Atendentes 2,1% 50
Lavadeiras/Passadeiras 2,0% 48
Supervisores/Chefes/Encarregados 2,0% 48
Ajudantes/Auxiliares Diversos 1,7% 40
Jardineiros 1,5% 35
Motoristas/Manobristas 1,3% 31
Telefonistas 0,6% 14
Outras 9,3% 224
Total 100% 2.414
* estimativa

Total Empregos *Ocupações
% (média 
nacional)

 

Fonte: IH 1999 e FGV 2002 

Seguindo os dados da pesquisa do IH, foram utilizados os índices nacionais de 
representatividade de cada ocupação dentro do setor de hospedagem para estimativa do 
número de empregados da Costa das Baleias em cada uma delas, além do total de 
empregados do setor anteriormente estimado. 

Os dados sobre anos de estudo compõem um bom indicador do nível de capacitação da mão 
de obra. Segundo pesquisa do IH, a maioria dos empregados da Bahia possui de 4 e 7 anos de 
estudo formal. As porcentagens de empregados que têm mais de 12 anos de estudo ou 
menos de um ano de estudo são as mais baixas. 
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Gráfico 3.10.2.1 – Hospedagem – Percentual dos Empregados por Anos de Estudo 
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Fonte: IH 1999 

Os dados do gráfico acima demonstram que a capacitação da mão de obra baiana, tomando 
como base os anos de estudo, encontra-se aquém da média nacional. Enquanto a soma dos 
níveis de 4 a 7 e de 8 a 11 anos de estudo para o Brasil é 75%, para o Estado da Bahia é de 
65%. Evidencia-se que a situação baiana, mesmo sendo inferior, não é tão discrepante da 
média nacional. 

A remuneração dos empregados em atividades de hospedagem também é inferior na Bahia 
em relação à média nacional. Perto de 80% da mão de obra da hotelaria recebe mensalmente 
de 0 a 2 salários mínimos, desempenhando funções de baixa qualificação. Os baixos níveis de 
remuneração, no entanto, não estão presentes somente nas atividades ligadas ao turismo. O 
problema do desemprego na Bahia cria uma superoferta de mão de obra e conseqüente 
redução dos níveis salariais. 
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Gráfico 3.10.2.2 – Hospedagem – Percentual dos Empregados por Nível de 
Remuneração (em Salários Mínimos) 
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Fonte: IH 1999 

Como exposto anteriormente, apenas 1/7 da mão de obra é contratada em obediência às 
formalidades legais. Estima-se, portanto, que apenas uma inexpressiva parcela dos 
trabalhadores com níveis de rendimento entre 0 e 2 salários mínimos mensais estejam 
contemplados pelos benefícios sociais proporcionados pela CLT.  

A observação da curva de remuneração para o Brasil no setor de hotelaria indica que há 
menos disparidade entre os empregados, estando grande parte em uma faixa de 2 a 5 salários 
mínimos. No entanto, evidencia-se que tanto para a Bahia como para o Brasil, a remuneração 
dos empregados no setor é baixa.  

A comparação dos dados da Bahia com as médias nacionais nos mostra que os empregados 
do Estado são quase tão bem capacitados quanto à média nacional, contando, no entanto, 
com níveis de remuneração sensivelmente inferiores. Isso mostra que a Bahia se constitui em 
um mercado de empregos muito concorrido e competitivo no setor de hospedagem, no qual 
o trabalhador encontra cada maior dificuldade para se inserir. Por outro lado, a concorrência 
gera uma disponibilidade de mão de obra treinada que concorre aos cargos disponíveis, 
aumentando a qualidade dos serviços prestados pela hotelaria. 

Os níveis baixos de remuneração praticados indicam uma visão limitada do empresariado 
local. O desenvolvimento da atividade hoteleira na Bahia nos últimos anos, com o 
crescimento da demanda, permitiria aos empregadores praticar níveis mais elevados de 
remuneração. Além disso, salários baixos são normalmente causa para grande rotatividade 
da mão de obra, o que inviabiliza programas de treinamento com visão de médio e longo 
prazos dentro dos empreendimentos. 

A situação atual do setor de hospedagem com relação à mão de obra, representada por baixos 
níveis de remuneração, exige intervenções no sentido conscientizar os empregadores sobre a 
importância dos empregados na prestação de serviços hoteleiros de qualidade. E 
empregados motivados só podem existir em um ambiente de crescimento profissional, com 
programas de capacitação e treinamento, e níveis razoáveis de remuneração. 

As atividades relacionadas à hospedagem apresentam um crescimento estável no número de 
empregos desde 1993, apesar de a atividade turística como um todo não acompanhar essa 
evolução em todos os anos, apresentando maior instabilidade. 
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Gráfico 3.10.2.3 – Evolução do Número de Empregados no Turismo e nas Atividades 
de Hospedagem na Bahia – 92-99 
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 Fonte: IH 1992-1999 

Houve um sensível aumento na quantidade de empregos gerados no setor de turismo como 
um todo entre 93 e 97. Após esse ano, enquanto o turismo apresenta pequena queda, as 
atividades relacionadas à hospedagem mantêm o crescimento que vêm apresentando desde 
1993. 

Comparando-se somente os anos-limite da pesquisa (92 e 99), o setor de turismo teve um 
crescimento global em número de empregos gerados de 31%, enquanto a atividade de 
hospedagem teve 43% de incremento. 

Bares e Restaurantes 

O setor de alimentação é o que mais gera empregos no contexto da atividade turística da 
Bahia. Os empregos do setor representam 52% de todos os gerados no setor. A tabela abaixo 
relaciona as principais ocupações dentro do setor de alimentação: 
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Tabela 3.10.2.4 – Bares e Restaurantes – Principais Ocupações (1999) 

Donos/Sócios (Conta Própria) 34,6% 4.916
Copeiros/Balconistas/Atendentes 25,3% 3.595
Cozinheiros/Ajudantes de Cozinha 14,3% 2.032
Garçons/Ajudantes de Garçon 10,2% 1.449
Donos/Sócios (Empregadores) 7,6% 1.080
Diretores/Gerentes/Administradores 1,7% 242
Caixas 1,5% 213
Serventes/Faxineiros 0,5% 71
Ajudantes/Auxiliares Diversos 0,3% 43
Recepcionistas 0,3% 43
Motoristas/Manobristas/Entregadores 0,3% 43
Trabalhador braçal/Carregador/Descarregador 0,2% 28
Doceiros/Confeiteiros 0,2% 28
Outras 2,9% 412
Total 100% 14.209
* estimativa

% (média 
nacional)Ocupações Total Empregos*

 

Fonte: IH 1999 e FGV 2002 

Grande parte das pessoas ocupadas no setor de alimentação é proprietária do negócio 
(34,6%). Isso indica que existe uma grande quantidade de pequenos empreendimentos que 
contam muitas vezes somente com o trabalho do próprio proprietário, com ou sem sócio. Em 
segundo lugar, aparecem os copeiros, balconistas e atendentes, ocupações muito comuns no 
setor de alimentação, especialmente nos bares.  

Devem ser também destacadas as atividades de Cozinheiros/Ajudantes de Cozinha, os 
Garçons/Ajudantes de Garçom e os Donos Sócios (Empregadores). Outros tipos de ocupação 
não possuem tanta representatividade dentro do contexto geral. 

O gráfico abaixo fornece informações relevantes sobre o nível de instrução da mão de obra 
do setor de alimentação, na Bahia e no Brasil. Nota-se que o nível de instrução dos 
trabalhadores baianos está abaixo da média nacional: 
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Gráfico 3.10.2.4 – Bares e Restaurantes – Percentual dos Empregados por Anos de 
Estudo 
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Fonte: IH 1999 

Aproximadamente 39% das pessoas que trabalham no setor de bares e restaurantes possuem 
de 4 a 7 anos de estudo, estando pouco abaixo do índice brasileiro, que é de 39,6%. 

Somente 2,3% dos trabalhadores estão na faixa de mais de 12 anos de estudo. Está é a menor 
porcentagem dentre as outras quatro áreas do setor turístico – Hotéis e outras empresas de 
Hospedagem, Lazer e Entretenimento, Agências / Operadoras de Viagens e Turismo e 
Transporte. O setor de alimentação é bastante conhecido pelos altos índices de rotatividade 
da mão de obra. Parte desse fenômeno pode ser explicado pelas baixas exigências de 
qualificação e remuneração baixa, como será discutido a seguir e pode ser visualizado no 
gráfico abaixo: 

Gráfico 3.10.2.5 – Bares e Restaurantes – Percentual dos Empregados por Nível de 
Remuneração (em salários mínimos) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 a 2 2 a 5 5 a 10 >10

Bahia Brasil
 

Fonte: IH 1999 

 



PRODETUR NE -II PDITS – Costa das Baleias 3.10.2. Capacitação Profissional para o Turismo 259 

No Estado da Bahia, a maioria (58%) dos trabalhadores do setor de alimentação recebe entre 
0 e 2 salários mínimos mensais. Como existe um grande problema de desemprego na Bahia e 
uma parte considerável das ocupações do setor é desempenhada por pessoas de baixa 
qualificação, a oferta de mão de obra é abundante, reduzindo os níveis de remuneração. 

O gráfico abaixo apresenta a evolução recente do número de empregos no setor de 
alimentação, na Bahia e no Brasil: 

Gráfico 3.10.2.6 – Evolução do Número de Empregados no Turismo e nas Atividades 
de Bares e Restaurantes na Bahia – 92-99 
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Fonte: IH 1999 

No Gráfico 3.10.2.6 podemos observar a correlação entre a evolução do número de empregos 
no setor de turismo como um todo e a evolução do número de empregos no setor de 
alimentação. Pode-se observar que a queda recente pôde ser mais claramente percebida no 
setor.  

Lazer e Entretenimento 

O setor de Lazer e Entretenimento representa um total de 6,9% da geração de empregos do 
setor turístico da Bahia, podendo ser comparado ao setor de Hospedagem, com 8,8% dos 
empregos totais. 
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Tabela 3.10.2.5 – Lazer e Entretenimento – Principais Ocupações (1999) 

Músicos/Artistas/Atores/Cantores 31,9% 604
Balconistas/Atendentes 13,1% 248
Donos/Sócios (Conta Própria) 9,5% 180
Donos/Sócios (Empregadores) 5,2% 99
Empresários/Produtores/Diretores Artísticos 3,8% 72
Recepcionistas 3,0% 57
Cameramen/Cinegrafistas 2,7% 51
Operadores de Equipamentos/Discotecários 2,4% 45
Caixas 1,8% 34
Garçons/Ajudantes de Garçon 1,7% 32
Diretores/Gerentes/Administradores 1,5% 28
Bilheteiros 1,4% 27
Vigias 1,3% 25
Motoristas/Manobristas 1,3% 25
Operador de Caixa 1,2% 23
Artistas de Circo 1,2% 23
Supervisores/Chefes/Encarregados 1,1% 21
Eletrotécnico/Reparador(TV e Som) 0,9% 17
Trabalhador braçal/Carregador/Descarregador 0,9% 17
Operador Cinematográfico 0,7% 13
Instalador/Eletricista 0,7% 13
Secretárias 0,6% 11
Serventes/Faxineiros 0,6% 11
Ajudantes/Auxiliares diversos 0,6% 11
Porteiros/Empregados de Portaria 0,6% 11
Tesoureiro/Agente recebedor e pagador 0,5% 9
Decoradores/Cenográficos 1% 9
Cozinheiros/Ajudantes de cozinha 0,4% 8
Ocupações diversas de lazer e entretenimento 7,5% 142
Outras 1,5% 28
Total 100% 1.895
* estimativa

Ocupações
% (média 
nacional) Total Empregos*

 

Fonte: IH e FGV 

Os cargos e funções do setor de Lazer e Entretenimento estão distribuídos em muitas 
categorias, sendo que as únicas categorias que representam mais de 10% são as ocupações de 
Músicos/Artistas/Atores/Cantores e Balconistas/Atendentes que obtêm, respectivamente, 
31,9% e 13,1 % do total de empregos destinados ao ramo de Lazer na Bahia. 

Entre as ocupações típicas do setor, pode-se ainda acrescentar os Donos/Sócios que atingem 
14,7% da população ocupada, considerando as duas categorias (conta própria e 
empregadores). 
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Gráfico 3.10.2.7 – Lazer e Entretenimento – Percentual dos Empregados por Anos de 
Estudo 
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Fonte: IH 1999 

O Gráfico 3.10.2.7 mostra o comportamento dos anos de estudo para os empregos no setor de 
Lazer na Bahia. Os trabalhadores das atividades de Lazer e Entretenimento possuem uma 
média 7,6 anos de estudo, o que representa praticamente o 1°grau completo. Dentre as cinco 
categorias estudadas na pesquisa, esta apresenta a segunda melhor média, ficando abaixo 
apenas das agências de viagens e empresas de turismo, na qual a média atinge 10 anos de 
estudo. 

Gráfico 3.10.2.8 – Lazer e Entretenimento – Percentual dos Empregados por Nível de 
Remuneração (em salários mínimos) 
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Fonte: IH 1999 

Com relação à remuneração, existe uma grande concentração de trabalhadores ganhando 
menos de dois salários mínimos. Eles representam 65,3% do total da mão de obra do setor.  
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Nota-se que a remuneração dos trabalhadores no setor de lazer no Brasil é mais bem 
distribuída do que na Bahia. 

As atividades de lazer e entretenimento obedecem à tendência de remuneração que vem se 
mostrando na atividade turística na Bahia: de maneira generalizada, os salários são muito 
baixos. 

Gráfico 3.10.2.9 – Evolução do Número de Empregados no Turismo e nas Atividades 
de Lazer e Entretenimento na Bahia – 92-99 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

92 93 95 96 97 98 99

Tu
ris

m
o

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Lazer e Entretenim
ento

Turismo Lazer e Entretenimento

  
Fonte: IH 1999 

A geração de empregos no setor de Lazer e Entretenimento apresenta maiores oscilações do 
que o turismo em geral. Entre o ano de 93 e 95 ocorreu um acréscimo de 78% na oferta de 
empregos, enquanto no turismo como um todo o acréscimo foi bem menor, 37%. 

Em seguida ao grande aumento de empregos, em 95 houve uma queda de 12% até 1996, 
quando novamente a oferta de empregos voltou a subir, alcançando patamares maiores do 
que os existentes em 95. 

Em 99, a situação da oferta de empregos nas atividades de Lazer e Entretenimento revela 
tendência a um declínio, obedecendo à tendência da atividade turística como um todo. Nota-
se, então, que as atividades de Lazer têm variações de empregos de maneira independente 
ao setor como um todo. O resultado disso pode ser uma fragilidade em relação a variações do 
mercado externas ao setor. Sob uma outra interpretação, pode-se dizer que o ramo de Lazer 
ainda não tem maturidade, estando em desenvolvimento, e por isso apresenta tamanhas 
variações. 

Agências e Operadoras de Viagens e Turismo 

As Agências e Operadoras de Viagens e Turismo representam apenas 21,5% do total de 
empregos do setor turístico da Bahia. Dentre as atividades que foram levadas em conta para 
o estudo, esta é a que tem a menor representatividade. 
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Tabela 3.10.2.6 – Agências e Operadoras de Viagens e Turismo – Principais Ocupações (1999) 

Agentes de venda de passagens/Agentes de turismo 13,4% 93
Ajudantes/Auxiliares Diversos 7,6% 52
Agentes de passagens aéreas/Emissores de passagens aéreas 7,5% 52
Donos/Sócios (Empregadores) 7,4% 51
Motoristas 6,0% 41
Agentes/Controladores/Inspetores de transporte 4,7% 32
Diretores/Gerentes/Administradores 4,4% 30
Supervisores/Chefes/Encarregados 4,0% 28
Donos/Sócios (Conta própria) 3,6% 25
Trabalhador braçal/Carregador/Descarregador 2,8% 19
Operadores/Digitadores no processamento de dados 2,4% 17
Mensageiros/Office-boys 2,2% 15
Técnico de turismo 2,0% 14
Balconistas/Atendentes 1,9% 13
Secretárias 1,2% 8
Ocupações em agências de viagem e empresas de turismo 16,6% 115
Outras 12,4% 86
Total 100% 691
* estimativa

Ocupações
% (média 
nacional) Total Empregos*

 

Fonte: IH 1999 

As ocupações mais significativas neste ramo são, em primeiro lugar, os Agentes de venda de 
passagens/Agente de Turismo que possuem 13,4% dos empregos distribuídos no setor. Em 
seguida aparecem os Ajudantes/Auxiliares Diversos, Agentes de Passagens Aéreas / Emissores 
de Passagens Aéreas, Donos e Sócios (empregadores) que representam em torno de 7,5% dos 
empregados, representatividade muito menor.  

Somando as duas categorias de Donos / Sócios (empregadores e conta própria) como uma, 
obtém-se um total de 11% de representatividade, o que seria a segunda categoria com maior 
participação. 
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Gráfico 3.10.2.10 – Agências e Operadoras de Viagens e Turismo – Percentual dos 
Empregados por Anos de Estudo 
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Fonte: IH 1999 

Conforme os dados da pesquisa, os trabalhadores que atuam no setor de Agências e 
Operadoras de Viagens e Turismo no Estado da Bahia apresentam a média de anos de estudo 
mais elevada de todas as atividades. 

Não existem trabalhadores baianos neste setor com menos de 1 ano de estudo. Os que 
possuem entre 1 e 7 anos de estudo somam 26,9%, enquanto a mesma classe no Brasil 
representa 17,9%dos empregados nas atividades de agências e operadoras de viagem. 

Quase a metade (46,5%) dos trabalhadores possui entre 8 e 11 anos e o restante (26,8%), 
possui mais de 12 anos de estudo. 

Gráfico 3.10.2.11 – Agências e Operadoras de Viagens e Turismo – Percentual dos 
Empregados por Nível de Remuneração (em salários mínimos) 
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Fonte: IH 1999 
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As remunerações dos empregados que atuam no setor de Agências e Operadoras de Turismo 
são as mais altas e melhor distribuídas do setor turístico, tanto na Bahia como no Brasil. 

As atividades de agências de viagem são as que praticam os melhores índices de 
remuneração, fugindo ao padrão instaurado nas outras atividades. Possivelmente tais 
remunerações estão relacionadas ao alto nível de educação exigido dos empregados deste 
ramo de atividade. Profissionais com muitos anos de estudo são escassos, e por isso bem 
remunerados. 

Gráfico 3.10.2.12 – Evolução do Número de Empregados no Turismo e nas Atividades 
de Agências e Operadoras de Viagens e Turismo na Bahia – 92-99 
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Fonte: Instituto de Hospitalidade (IH) 

O setor de Agências obteve, durante o período 92-99, um crescimento de empregos de 88% 
na Bahia. Esse é o maior crescimento no número de empregos das atividades turísticas, 
seguido do setor de Lazer e Entretenimento, com crescimento de 84%. 

O segmento apresenta crescimentos na oferta de emprego até o ano de 1997, quando se inicia 
um processo de queda no número de empregos que só termina no ano de 1997. No entanto, 
retoma seu crescimento até o ano de 1998 e termina o período apresentando uma tendência a 
pequena queda em 1999. 

Apesar de apresentar grande acréscimo no número de empregos durante o período como 
um todo, o setor de agências e operadoras de viagem apresentou um resultado ano-a-ano 
muito variável. De maneira semelhante ao que ocorre com o setor de Lazer, o setor de 
Agências e Operadoras apresentam certa fragilidade frente às variações do mercado. 

Transportes 

As atividades relacionadas a transportes representam hoje cerca de 30% dos profissionais que 
atuam na área de turismo na Bahia. Essa é a segunda maior participação na divisão de 
empregos do setor, ficando atrás apenas da atividade de bares e restaurantes. 
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Tabela 3.10.2.7 – Transportes – Principais Ocupações (1999) 

Motoristas/Taxistas 55,2% 4.469
Cobradores/Trocadores 12,5% 1.012
Ajudantes/Auxiliares Diversos 2,9% 235
Ajudantes de motoristas/Carregadores/Lavadores de veículos,etc 2,7% 219
Despachantes/Fiscais/Inspetores/Agentes 2,6% 211
Mecânicos/Auxiliares 2,0% 162
Donos/Sócios(Empregadores) 1,9% 154
Guardadores de veículos 1,3% 105
Chefes/Encarregados/Supervisores/Assistentes 1,2% 97
Recpicionistas/Atendentes/Agentes/Emissores de passagens 0,9% 73
Diretores/Gerentes/Adminsitradores 0,9% 73
Guardas/Vigias/Vigilantes 0,8% 65
Serventes/Faxineiros 0,8% 65
Marinheiros/Tripulantes marítimos 0,6% 49
Piloto/Capitão/Motorista/Patrão de embarcação 0,5% 40
Telefonistas 0,5% 40
Balconistas/Atendentes 0,4% 32
Aeromoça/Comissário de bordo 0,4% 32
Donos/Sócios(Conta Própria) 0,4% 32
Piloto/Comandante/Mecânico de vôo 0,4% 32
Agentes de venda de passagens/Agentes de turismo 0,4% 32
Eletricistas 0,4% 32
Pintores 0,4% 32
Caixas 0,4% 32
Máquinas de trem/Condutores de Metrô 0,3% 24
Agentes/Bilheteiros/Inspetores e fiscais de estação de trem e metrô 0,3% 24
Secretárias 0,3% 24
Lanterneiros 0,3% 24
Ocupações diversas de transportes 2,2% 178
Outras 5,9% 478
Total 100% 8.097
* estimativa

% (média 
nacional) Total EmpregosOcupações

 

Fonte: IH 1999 

As funções que possuem maior representatividade são as de motorista e taxista. Estes 
empregados representam mais da metade das ocupações, 55,2%. Com uma porcentagem 
muito menor aparecem os cobradores/trocadores, com 12,5%. 

As demais ocupações são bastante variadas e possuem uma pequena participação. Entre elas 
estão: ajudantes, auxiliares diversos, despachantes, mecânicos, donos / sócios empregadores, 
piloto, servente, telefonista, entre outras. 
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Gráfico 3.10.2.13 – Transportes – Percentual dos Empregados por Anos de Estudo 
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Fonte: IH 1999 

A escolaridade dos trabalhadores que atuam no segmento de transporte no Estado da Bahia é 
muito semelhante à do Brasil, tendo, porém, uma média de anos de estudo ligeiramente 
maior em relação à média nacional. 

Gráfico 3.10.2.14 – Transportes – Percentual dos Empregados por Nível de 
Remuneração (em salários mínimos) 
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Fonte: IH 1999 

A média salarial do segmento de transporte na Bahia é inferior a do Brasil, apesar da 
escolaridade ser maior.  

A parcela de trabalhadores que recebem entre 2 e 5 salários mínimos é de 54,7%. Apenas 
2,9% recebem mais de 10 salários mínimos na Bahia, quando no Brasil 8% dos trabalhadores 
do setor de Transporte recebem mais que 10 salários mínimos. 
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Gráfico 3.10.2.15 – Evolução do Número de Empregados no Turismo e nas Atividades 
de Transportes na Bahia – 92-99 
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Fonte: IH 1999 

O movimento da geração de empregos no segmento de transportes oscila de maneira 
semelhante ao movimento da geração de empregos do turismo. Entre 92 e 93, houve uma 
queda considerável, recuperando e crescendo até 96. Uma pequena queda marcou o período 
96-98. O ano de 99 apresenta uma tendência a pequeno acréscimo no número de empregos 
para os próximos anos. 

Instituições de Capacitação e Treinamento 
Para a análise das instituições de capacitação e treinamento de mão de obra para o turismo 
foram utilizadas outras duas pesquisas do IH, “Oferta de Capacitação Profissional no Setor de 
Turismo” e “Demanda por Capacitação Profissional no Setor de Turismo”. Essas pesquisas, 
diferindo-se da primeira, não apresentam dados específicos para a Costa das Baleias. A 
maioria dos dados considera o âmbito nacional. As médias nacionais, em diversos itens de 
caracterização da demanda e da oferta por capacitação profissional, foram utilizadas como 
referência inicial para as análises. Obedecendo à lógica proposta pelas pesquisas do IH, esta 
parte está dividida em duas: a demanda e a oferta de capacitação profissional para o turismo. 

Demanda por Capacitação Profissional no Setor de Turismo 

Em primeiro lugar, serão apresentadas as necessidades das empresas empregadoras, de 
acordo com a pesquisa de demanda por qualificação profissional do turismo. Num segundo 
momento, apresentar-se-ão as informações sobre os cursos, analisando o quanto estes 
atendem às demandas das empresas. 

Segundo a pesquisa do IH, dois terços das empresas encontram dificuldades para a 
contratação de pessoal. Dentre as dificuldades, as empresas apontam com destaque a falta de 
treinamento e falta de experiência. 
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Gráfico 3.10.2.16 – Dificuldades de Contratação de Profissionais (%) 
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Fonte: IH 1999 

Tais dados representam uma grande demanda por treinamento e capacitação profissional 
(para 42% das empresas), demonstrando que os cursos disponíveis atualmente não são 
suficientes para a demanda atual. 

A metodologia de pesquisa do IH para as demandas de capacitação profissional procura 
analisar separadamente os profissionais de gerenciamento e supervisão e os ocupados em 
funções operacionais. 

Para ambos os níveis dos funcionários, destaca-se a falta de conhecimento de línguas 
estrangeiras. Para o nível gerencial destacou-se também a falta de competência para planejar 
e a falta de liderança. Já para os funcionários de nível operacional, foram constatadas 
carências de criatividade e iniciativa. 
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Gráfico 3.10.2.17 – Principais Carências dos Profissionais de Gerência e Supervisão 
(%) 
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Fonte: IH 1999 

Gráfico 3.10.2.18 – Principais Carências dos Profissionais de Funções Operacionais 
(%) 
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Fonte: IH 1999 

Somente em uma pequena porcentagem das empresas foi apontado que seus profissionais 
não possuem qualquer carência de competências. 
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Com isso, mais uma vez se conclui que são necessários mais cursos de treinamento e 
capacitação. Na intenção de amenizar estas carências, as empresas oferecem aos seus 
funcionários algum tipo de treinamento. A grande maioria delas oferece o treinamento na 
execução diária das tarefas (72%). Em 38% das empresas, ocorre treinamento fora do 
estabelecimento, sendo maior a ocorrência nas agências de viagem. 

Gráfico 3.10.2.19 – Formas de Treinamento dos Profissionais (%) 
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Fonte: IH 1999 

Nas empresas pesquisadas, são dadas 21 horas anuais de treinamento por funcionário, a 41% 
de todos os funcionários das empresas. De acordo com as informações obtidas durante a 
pesquisa, as empresas em geral têm disposição de aumentar a carga de treinamento 
principalmente para os níveis gerencial e operacional, e também para os funcionários de 
administração, técnicos e estagiários. 
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Gráfico 3.10.2.20 – Intenção de Aumento na Carga de Treinamento (%) 
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Fonte: IH 1999 

Além dos cursos específicos para o setor turístico, a maioria das empresas (mais de 35%) 
requer uma escolaridade mínima até o primeiro grau. Cerca de 25% das empresas exigem no 
mínimo segundo grau completo. 

Gráfico 3.10.2.21 – Escolaridade Mínima Exigida para Contratação (%) 

 

5 

25 

32 

18 

20 

Outras 

2o Grau completo 

1o Grau completo 

Alfabetização  

Nenhuma 

  

 

Fonte: IH 1999 

Sendo assim, o problema da falta de mão de obra qualificada que enfrenta o setor turístico 
não é só uma deficiência nos cursos específicos do setor turístico. Os baixos índices 
educacionais enfrentados pela Costa das Baleias são agravantes deste problema. 

Oferta de Capacitação Profissional no Setor de Turismo 

Aqui são analisados os cursos disponíveis atualmente na Costa das Baleias para a área de 
turismo. No início, se faz uma pequena análise sobre o Sistema S e depois sobre o Fórum de 
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Estudos Avançados para o Turismo (FEAT), que vem exercendo importante papel na 
capacitação para o turismo no estado. Enfim, são listadas as instituições de treinamento e 
capacitação para o turismo. 

“Sistema S”: 

O sistema S, como são chamados o SENAI, SENAC e SEBRAE, mais representado na 
capacitação para o turismo através do SENAC, é um dos maiores formadores de mão de obra 
para o turismo na Costa das Baleias. Nos Centros de Formação Profissional e através do 
SENAC Móvel e Ação Móvel ministram-se cursos técnicos de garçom, cozinheiro, camareira, 
recepcionista, além de oficinas diversas. As ações móveis são feitas em parcerias com 
empresas e órgão públicos para objetivos específicos. 

A Tabela 3.10.2.8 mostra as ações de capacitação que foram desenvolvidas pelo SENAC nos 
municípios da Costa das Baleias desde 1998, tendo sido formadas 24 turmas no total desde 
então: 

Tabela 3.10.2.8 – Cursos de Capacitação Oferecidos pelo Senac na Costa das Baleias 

Local Ano Curso Turmas
Prado 1998 Cozinha 2

Recepcionista de Hotel 2
Garçom 2
Preparação de Café da Manhã 1
Camareira 2

Prado 1999 Cozinheiro 1
Preparação de Café da Manhã 1
Qualidade no Atendimento 1

Alcobaça 1999 Cozinheiro 1
Preparação de Café da Manhã 1
Recepcionista de Hotel 1
Camareira 1

Prado 2002 Garçom 1
Camareira 1
Cozinheiro 1

Caravelas 2002 Culinária 1
Garçom de Barraca de Praia 1
Inglês Básico 2
Recepcionista  1  

Fonte: Senac, 2003 

Os instrutores que ministram os cursos no SENAC são constantemente treinados pela 
própria instituição, e há um programa para aproveitamento e treinamento de egressos para 
que se transformem em multiplicadores dos cursos. 

O SEBRAE é focado na assessoria e formação de empreendedores não só para o turismo, mas 
também para outras atividades. Os cursos são disponibilizados conforme a demanda do 
mercado e a instituição procura trabalhar com a formação de parcerias para ministrá-los.  

Segundo representantes do SEBRAE, a quantidade de cursos hoje oferecida ainda está 
aquém das necessidades atuais. Porém, o SEBRAE procura garantir a qualidade dos cursos 
oferecidos principalmente por estar atento à visão retrógrada da maioria dos 
empreendedores e possíveis empreendedores que vão ingressar nos cursos. 
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FEAT: 

Criado em setembro de 1999, o "Fórum de Estudos Avançados para o Turismo" (FEAT) tem o 
propósito de “fomentar e articular ações de educação para o turismo, visando ao incremento 
continuado da qualidade os serviços turísticos na Bahia”.65 

Tendo em vista estes objetivos, o FEAT vem fazendo reuniões sistemáticas onde se discute a 
problemática do turismo no Estado e possíveis soluções. 

Contando com a participação de empresas públicas, ONGs e setor privado, o FEAT busca a 
produção de conhecimento e metodologias em turismo que possam ser aplicadas de forma 
integrada entre estes vários setores. 

No que concerne à capacitação, o FEAT tem como objetivos “aproximar os currículos das 
Instituições de Ensino às necessidades do trade turístico” e “Desenvolver programas para o 
turismo relativos à mobilização / conscientização, educação fundamental e profissional e 
desenvolvimento de comunidades”. 66 

Além disso, a criação de um espaço de discussão virtual com acesso a bancos de dados sobre 
o turismo em geral no estado garante uma grande disseminação de informações-chave para 
o desenvolvimento turístico. 

Instituições de Treinamento e Capacitação: 

A baixa quantidade de cursos é um dos grandes motivos pelo qual existe carência de mão de 
obra treinada. Muitos dos cargos que apresentam carências de mão de obra treinada 
poderiam ser preenchidos por pessoas treinadas somente em cursos livres e técnicos. 

Cursos que poderiam ter uma base mais técnica, como o de Alimentos e Bebidas; Viagens e 
Eventos têm incidências de 10%, 8% e 4%, respectivamente. 

Gráfico 3.10.2.22 – Cursos Segundo Área de Concentração – Brasil (%) 
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Fonte: IH 1999 

As competências que os cursos de capacitação disponíveis vêm desenvolvendo em seus 
treinamentos estão classificadas no Gráfico 3.10.2.23. 

                                                 
65 FEAT, 2001 
66 FEAT, 2001 
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Gráfico 3.10.2.23 – Habilidades que os Cursos Visam Desenvolver – Brasil (%) 
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Fonte: IH 1999 

As carências dos profissionais segundo os empregadores (Gráfico 3.10.2.17 e Gráfico 3.10.2.18) 
em poucos itens se aproximam das competências que os cursos disponíveis visam 
desenvolver. Tais cursos são mais voltados aos níveis gerenciais e de controle. 

O nível operacional, onde a necessidade de aumento de cursos é maior (segundo o Gráfico 
3.10.2.20), não encontra apoio nos cursos disponíveis.  

Os cursos disponíveis, portanto, não atendem às necessidades e expectativas indicadas pelas 
empresas empregadoras. 

Certificadoras de Mão de Obra 
De acordo com informações fornecidas pelo IH, a única instituição capacitada para certificar 
mão de obra para o setor turístico em todo Brasil é o próprio IH. O instituto dispõe de uma 
metodologia para a certificação de profissionais em parceria com diversas empresas 
representativas do setor. O objetivo do programa é: 
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“Instituir o Sistema Brasileiro de Certificação da Qualidade Profissional para o Setor de 
Turismo, de forma representativa, voluntária e legitimada pelos atores-chave dos diversos 

segmentos interessados”.67  

A metodologia parece bem rigorosa, já que, dos 9.855 profissionais avaliados, somente 891 
conseguiram a certificação68. O processo de avaliação demora cerca de 45 dias.  

As empresas que estão ajudando a desenvolver o sistema são as mais comprometidas com a 
exigência da certificação. Exemplos dessas empresas são: ABRASEL, SuperClubs Breezes, 
Contratuh, e Buffet Charlô. 

Estando ainda em desenvolvimento, o Programa ainda não pode ser tecnicamente avaliado – 
o que pode ser percebido pelo rigor e tempo de certificação exagerados. Ou seja: ainda não 
temos uma amostragem representativa dos profissionais que foram certificados no mercado 
de trabalho. 

A existência de um Sistema Brasileiro de Certificação da Qualidade Profissional, no entanto, é 
um indicativo de uma tendência de melhora e maior rigor nos programas de qualificação 
profissional e nos próprios profissionais. 

“No que se refere ao turismo, o Brasil tem ainda uma performance aquém do potencial da 
oferta local e da demanda internacional. Além disso, este é o setor para o qual se prevê um 

dos maiores crescimentos de investimentos e demanda para os próximos anos.  

A qualidade dos serviços é fator crítico para o desenvolvimento do setor turístico no Brasil, 
sendo necessária a elevação dos padrões de serviços para a hospitalidade a níveis de 

excelência internacional para assegurar a atratividade do país como destino turístico e local 
de investimentos.”69 

Este desenvolvimento apresenta também a situação atual do mercado de mão de obra para o 
turismo: por um lado, a carência de profissionais capacitados e por outro a demanda cada 
vez maior por um serviço de qualidade. 

Conclusão 
Ficou claro que um dos pontos mais fortes da Bahia, em geral, e da Costa das Baleias, em 
particular, é a hospitalidade do povo. A Tabela 3.10.1.2 demonstra, para os principais destinos 
da Costa das Baleias, índices de satisfação com a hospitalidade do povo bastante altos, sendo 
que em Alcobaça / Prado / Caravelas esse índice ultrapassa os 95%. 

A conseqüência disso é a existência de um grande potencial natural, que é a hospitalidade do 
povo baiano. Esse potencial poderia ser fortemente alavancado em um treinamento 
adequado que, acima de tudo, preservasse e valorizasse a cultura do povo baiano e fizesse 
com que ele se orgulhasse de ser baiano. 

Dessa maneira, parece inadequado que 47% dos cursos disponíveis sejam de nível superior. 
Também parece clara a necessidade de ampliação da oferta de cursos de idiomas (que não 
constam no levantamento do IH). 

Mas, sobretudo, é importante que as pessoas envolvidas na prestação de serviços no setor 
turístico tenham uma formação cultural mais genérica, que valorize a experiência cultural do 
turista da Costa das Baleias, por um lado, e que aumente a motivação e a auto-estima dessas 
pessoas.  

                                                 
67 IH, 2002 
68 IH 2002 
69 IH, 2002 
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Também é clara a necessidade de cursos técnicos em maior número e, principalmente, de 
sistemas de certificação de qualidade da mão de obra. 

Sendo assim, um projeto que encare a educação para o turismo como algo contínuo e 
multidisciplinar poderá, de fato, melhorar de fato a capacitação dos empregados no setor 
turístico.  

A idéia de aproveitar o potencial natural da hospitalidade do povo baiano requer programas 
de educação sócio-profissional, onde a convivência e as relações pessoais contam tanto 
quanto um conteúdo técnico e específico. Para tanto, novos espaços de aprendizagem podem 
ser descobertos, utilizando a empresa e a própria cidade como espaços educativos. 

Desta maneira, o aprendizado para o turismo não estaria concentrado em cursos de tempo e 
conteúdo determinados, mas poderia ser feito em “eventos educativos”, dentro e fora de 
salas de aula, onde cada experiência pessoal trouxesse ao profissional mais elementos que ele 
poderia utilizar no trabalho e na relação com as pessoas. 
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3.11. Perfil do Turista 

Introdução 
O conhecimento do perfil do turista é uma primeira etapa para um processo de segmentação, 
que tem duas finalidades primárias: o acompanhamento das tendências referentes aos 
diferentes segmentos atendidos pelos destinos e um eventual monitoramento de eficiência 
das ações e programas implantados; conhecimento detalhado das características de cada 
segmento, permitindo definir ações, programas e planos mais adequados a cada nicho de 
mercado, focalizando segmentos preferenciais e posicionando seu destino conforme sua 
capacidade competitiva e oportunidades do mercado. 

Para se atingir esses objetivos, utilizou-se as Pesquisa de Demanda Turística (PDT) da 
Bahiatursa. Essas PDTs são aplicadas para destinos selecionados do Estado da Bahia. São os 
destinos mais representativos em termos de fluxo e atendem a todas as zonas da geografia 
turística baiana. As PDTs são realizadas a cada dois anos e seus dados, usualmente, são 
colhidos duas vezes por ano (baixa e alta temporada). 

As pesquisas são realizadas para a região de amostra, composta por Alcobaça / Caravelas / 
Prado e Nova Viçosa / Mucuri. Essas duas PDTs cobrem todos os municípios que compõem a 
Costa das Baleias. 

As indicações do ano a que se refere cada uma das pesquisas estão presentes em cada tabela. 
No caso das PDTs usadas para análise do perfil dos turistas da Costa das Baleias, foram 
utilizadas somente pesquisas referentes ao ano de 2000. 

Os números apresentados aqui são baseados em estimativas oficiais do Estado para o 
turismo. A manutenção sistemática da metodologia utilizada na elaboração das pesquisas 
permite a comparação entre elas. No entanto, a pesquisa de Nova Viçosa / Mucuri teve os 
dados da alta e da baixa temporada integrados, enquanto, para o caso de Alcobaça / 
Caravelas / Prado, os dados referem-se a uma pesquisa de alta temporada (janeiro de 2000) e 
outra de baixa temporada (julho de 2000), não integradas. Portanto, faz-se necessária uma 
comparação criteriosa entre os dados, levando em consideração as variações de perfil de 
turista provocadas pela sazonalidade. 

O capítulo se divide em duas partes. O primeiro item apresenta as características do turista e 
da visitação, onde são analisados a evolução do fluxo de turistas, a procedência dos turistas, 
os meios de transporte e de hospedagem utilizados, a freqüência e forma de visita, além de 
outras variáveis. A segunda parte retrata a satisfação dos visitantes através de variáveis como 
a intenção de retornar, a percepção do turista sobre os equipamentos e serviços turísticos, a 
infra-estrutura urbana, sobre os atrativos e também sobre os preços. Por fim é elaborada uma 
conclusão sobre o perfil dos turistas que visitam a região da Costa das Baleias. 

Características do Turista e da Visitação 
Este item inicia a etapa de segmentação da demanda para cada um dos principais destinos 
regularmente monitorados pela Bahiatursa. São analisadas a evolução recente no fluxo de 
turistas, as procedências dos turistas nos principais destinos, os meios de hospedagem e 
transporte utilizados, a freqüência e a forma como viajam, o marco motivacional, a ocupação 
e renda dos indivíduos, além da permanência média de cada segmento. 
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Esta análise permite conhecer com profundidade a composição dos segmentos e seu 
comportamento durante a viagem. Permite, também, o planejamento do desenvolvimento 
do turismo na Costa das Baleias, dados os segmentos mais adequados para concentrar 
esforços e as ações mais importantes para posicionar cada um dos destinos de forma a torná-
los mais competitivos. 

Evolução do Fluxo de Turistas 

O acompanhamento do número de turistas que visitam a Costa das Baleias não é realizado 
regularmente pela Bahiatursa. Diferentemente do que ocorre em outras regiões que já 
apresentam fluxos turísticos mais constantes (podendo ter o fluxo e a receita turística 
anualmente mensurados), para a Costa das Baleias a metodologia foi aplicada especialmente 
para a elaboração desse plano. Os resultados dessa pesquisa realizada pela Bahiatursa estão 
disponíveis no relatório intitulado “Levantamento dos Indicadores Turísticos dos Meios de 
Hospedagem da Costa das Baleias”. Através desse relatório foram elaboradas as 
considerações sobre fluxo e receita que serão apresentados nesse item e no próximo capítulo. 

Para a Costa das Baleias foram elaboradas estimativas de fluxo por município, como segue: 

Tabela 3.11.1 – Fluxo de Turistas nos Municípios 

Município 2000 2001 Tx.Cresc.
Alcobaça 20.802 28.876 38,8%
Caravelas 13.786 14.521 5,3%
Mucuri 242.420 239.972 -1,0%
Nova Viçosa 44.503 79.434 78,5%
Prado 140.217 133.628 -4,7%
Total 461.728 496.431 7,5%  

Fonte: Bahiatursa 2002 – Levantamento dos Indicadores Turísticos dos Meios de Hospedagem da Costa das Baleias 

Na Costa das Baleias, como um todo, o fluxo aumentou 7,5% entre 2000 e 2001. O maior 
aumento foi detectado em Nova Viçosa e Alcobaça. Prado e Mucuri apontaram pequenas 
quedas. Os destinos com maior visitação são justamente os que perderam visitantes no ano 
de 2001. 

É importante ressaltar que Mucuri possui duas características peculiares que podem 
influenciar positivamente o fluxo: (a) possui um significativo fluxo de visitantes de negócios, 
principalmente relacionados com a Bahiasul Celulose; (b) sua prefeitura organiza grandes 
eventos musicais durante o reveillon e o carnaval, o que atrai uma grande quantidade de 
turistas que permanecem um ou dois dias. Essas características não foram, de alguma 
maneira, detectadas nas Pesquisas de Demanda Turística (PDTs) realizadas pela Bahiatursa, 
apesar de aparecerem nos indicadores dos meios de hospedagem. Uma possível explicação 
para isso advém do fato que as entrevistas para as PDTs, que serão utilizadas nos próximos 
itens, são realizadas em momentos e locais que não captam esses turistas atraídos para os 
eventos. 70 

                                                 
70 Na apresentação dos resultados da Pesquisa de Demanda Turística de Mucuri/Nova Viçosa, a metodologia evidencia que os 
pontos de coleta de dados são pontos rodoviários e estradas das sedes dos municípios. São coletadas nos meses de janeiro e 
junho. Dessa forma, certamente não são capazes de detectar o fluxo com motivação de eventos musicais.  
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Procedência dos Turistas 

Cada destino tem características peculiares que os torna mais atrativos para segmentos 
diferentes de mercado. Os dados a seguir mostram a preponderância dos pólos emissores 
nacionais sobre os internacionais. Alterações nesta composição (um destino com maior 
participação de estrangeiros, por exemplo) implicam em uma série de cuidados no 
planejamento da atividade turística: maior necessidade de atendimento em outras línguas; 
casas de câmbio; acesso a informações de outros países (internet, jornais, etc), entre outros 
cuidados.  

O fluxo turístico da Costa das Baleias é prioritariamente composto por brasileiros. A presença 
de estrangeiros ainda é residual e mostra que os produtos turísticos ainda não foram 
formatados para esse público. O Parque Nacional Marinho de Abrolhos é somente um dos 
atrativos com grande potencial de atração do fluxo internacional. 

Tabela 3.11.2 - Principais Mercados Emissores por Destino 

Destino Procedência Destaque Porcentagem Total
Minas Gerais 63,60%
Espírito Santo 12,90%
Distrito Federal 9,90%
Goiás 4,60%
São Paulo 2,80%

Internacional Portugal 0,30% 0,30%
Minas Gerais 53,49%
Rio de Janeiro 12,21%
São Paulo 9,88%
Espírito Santo 9,59%
Distrito Federal 5,81%
Bahia 4,36%
Argentina 0,87%
Suíça 0,29%
Minas Gerais 52,40%
Espírito Santo 15,10%
Rio de Janeiro 10,20%
São Paulo 8,40%
Distrito Federal 4,80%
Bahia 4,20%
França 1,20%
Alemanha 0,60%

Internacional

99,70%NacionalNova Viçosa e 
Mucuri (2000)

Alcobaça, Caravelas 
e Prado (Janeiro 
2000)

Nacional

Internacional

98,26%

1,74%

Alcobaça, Caravelas 
e Prado (Julho 
2000)

98,20%

1,80%

Nacional

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turrística 2000 

Dentre os mercados emissores nacionais, o maior destaque na Costa das Baleias é a Estado de 
Minas Gerais. Os mineiros representam a maior parte do fluxo nacional, e até do fluxo total. 
Os outros estados do sudeste brasileiro são responsáveis por outra parcela significativa do 
fluxo, seguidos pelo Distrito Federal. 

A presença maciça dos mineiros nesta parte da costa baiana é provavelmente causada pela 
proximidade em relação a importantes cidades do Estado de Minas Gerais. Os veranistas 
dirigem-se em massa à Costa das Baleias, já que as praias mais próximas de suas residências 
estão localizadas nesse trecho da costa. 
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Meios de transporte utilizados 

A análise dos meios de transporte utilizados reflete como os turistas chegam aos destinos. 
Sabendo como o turista chega, pode-se saber onde se dá o primeiro contato dele com o 
destino, situando serviços de recepção e divulgação, por exemplo. No capítulo 3.3 – Infra-
estrutura, há mais informações sobre os terminais e meios de transporte na Costa das Baleias, 
avaliando a disponibilidade de equipamentos. 

A Tabela 3.11.3 apresenta os dados dos principais destinos da Costa das Baleias: 

Tabela 3.11.3- Meios de Transporte Utilizados – Costa das Baleias 

Destino Ano Ônibus Automôvel Avião Navio Outros
Nova Viçosa e Mucuri 2000 14,40% 85,60% 0,00% 0,00% 0,00%
Alcobaça, Caravelas e Prado 2000 (Janeiro) 38,00% 60,00% 1,00% 0,00% 0,00%
Alcobaça, Caravelas e Prado 2000 (Julho) 41,00% 59,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Meio de Transporte Utilizado

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística – Bahiatursa 2000 

Constata-se, de uma maneira geral, que o acesso aos destinos da Costa das Baleias se dá 
quase totalmente pela via terrestre, seja através de carros próprios ou alugados, seja através 
de ônibus fretado ou de linha. Este fato provavelmente está relacionado aos mercados 
emissores do pólo, sendo Minas Gerais o principal deles. Assim, é possível supor que haveria 
um aumento considerável de fluxo turístico se os sistemas de transporte fossem 
modernizados e ampliados. 

Meios de Hospedagem Utilizados 

O conhecimento dos meios de hospedagem utilizados permite que se possa identificar qual 
oferta hoteleira predomina, obtendo subsídios para preparar serviços mais adequados, 
identificar padrões de gastos dos turistas e apontar oportunidades para aumentar a receita 
turística e o impacto na economia local e regional. 

A Tabela 3.11.3 apresenta os dados detalhados para cada um dos destinos: 

Tabela 3.11.4 - Meios de Hospedagem Utilizados – Costa das Baleias 

Destino Hotel Apto Pousada Aluguel Própria Hospedaria Parentes Camping Albergue Outros
Nova Viçosa e Mucuri* 6,60% 1,00% 16,70% 15,40% 32,10% 0,80% 26,00% 1,00% 0,00% 0,50%
Alcobaça, Caravelas e Prado** 20,00% 0,00% 27,00% 12,00% 17,00% 1,00% 22,00% 1,00% 0,00% 0,00%
Alcobaça, Caravelas e Prado*** 8,40% 0,00% 27,70% 6,00% 25,90% 0,00% 30,10% 1,20% 0,60% 0,00%
* Janeiro e Julho de 2000
**Janeiro de 2000
*** Julho de 2000

Tipo de Hospedagem

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística – Bahiatursa 2000 

A análise dos meios de hospedagem utilizados pelos turistas evidencia o baixo uso de meios 
de hospedagem comerciais, especialmente em Nova Viçosa e Mucuri. A soma dos turistas 
que ficam em residência própria com aqueles que se hospedam nas casas de parentes e 
amigos representa mais da metade do total do fluxo. Em função da proximidade à Região 
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Sudeste do Brasil, muitos turistas adquirem casas de veraneio na região, especialmente os 
mineiros. 

Dos meios de hospedagem comerciais, os mais utilizados são as pousadas, sinalizando que o 
turismo ainda pode ser implementado na região e que a qualidade da oferta hoteleira pode 
ser aprimorada. 

A comparação entre as duas pesquisas de Alcobaça / Caravelas / Prado dá indicativos de que 
os meios de hospedagem comerciais adquirem maior importância relativa durante a alta 
temporada. 

Freqüência (Índice de Experimentação) e Forma de Visita 

A Tabela 3.11.4 apresenta a forma como viajam os turistas da Costa das Baleias, assim como o 
índice de experimentação de cada destino, ou seja, a composição entre turistas que já 
conheciam o local e retornaram e aqueles que o visitaram pela primeira vez. 

A satisfação em relação aos serviços influencia a propensão ao retorno dos turistas ao destino. 
Mesmo que ele perceba que há mais atrações ou novidades a serem visitadas, se não tiver 
ficado satisfeito durante a primeira estadia, haverá pequena probabilidade de retornar.  

Os dados da tabela devem, no entanto, ser analisados com cautela, já que não são indicações 
suficientes para constatação da qualidade dos serviços prestados e da satisfação dos turistas. 
Deve também ser analisado o ciclo de vida da destinação como produto. Na fase de ascensão, 
por exemplo, o índice de primeiras visitas tende a ser maior. Por outro lado, o visitante pode 
ter alguma vinculação ao destino, seja por laços familiares, seja por possuir imóvel na região, 
aumentando sua propensão de retorno, mesmo que não esteja necessariamente satisfeito 
com sua experiência turística. 

Tabela 3.11.5 - Freqüência e Forma de Viagem – Costa das Baleias 

Destino Período Já conhecia
Primeira 

vez Com Família Com Amigos Só Excurssão
Nova Viçosa e Mucuri 2000 (Jan. e Jul) 73,70% 26,30% 87,00% 9,80% 2,00% 1,10%
Alcobaça, Caravelas e Prado 2000 (Jan.) 65,00% 35,00% 75,00% 10,00% 14,00% 1,00%
Alcobaça, Caravelas e Prado 2000 (Jul.) 69,90% 30,10% 77,40% 18,00% 4,60% 0,00%

Frequência Forma de Viagem

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística – Bahiatursa 2000 

Em Nova Viçosa e Mucuri é alto o índice de turistas que retornam aos dois destinos, 
acompanhados principalmente de familiares. Levando-se em consideração o grande número 
de turistas que se hospedam em residência própria ou casas de parentes e amigos, crê-se que 
o alto índice de retorno seja motivado pela propriedade de residências de veraneio. O 
mesmo pode ser dito com relação a Alcobaça / Caravelas / Prado, porém em menor 
intensidade. 

Verifica-se que o número de excursões é praticamente inexistente, o que indica que a região 
ainda não possui grandes canais de distribuição, como as operadoras turísticas.  

Ocupação Principal dos Turistas 

A ocupação profissional dos visitantes ajuda a identificar a condição socioeconômica dos 
turistas. Como as outras variáveis, oferece subsídios para o desenvolvimento de atividades e 
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promoção de ações. A Tabela 3.11.5 apresenta os grupos de ocupação mais numerosos para 
cada destino: 

Tabela 3.11.6 - Ocupação Principal – Costa das Baleias 

Destino Ocupação Porcentagem
Comerciário 20,20%
Professor 10,90%
Médico 7,30%
Funcionário Público 6,60%
Aposentado 6,10%
Dona de Casa 5,30%
Estudante 4,80%
Engenheiro 4,80%
Empresário 4,00%
Professor 14,00%
Engenheiro 10,00%
Funcionário Público 8,00%
Estudante 8,00%
Comerciário 8,00%
Aposentado 8,00%
Dona de Casa 4,00%
Médico 4,00%
Estudante 14,50%
Comerciário 12,00%
Engenheiro 10,20%
Professor 7,20%
Funcionário Público 6,00%
Dona de Casa 5,40%
Advogado 4,80%
Empresário 4,20%

Mucuri e Nova Viçosa 
(Jan. e Jul. 2000)

Alcobaça, Caravelas e 
Prado (2000 Julho)

Alcobaça, Caravelas e 
Prado (2000 Janeiro)

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística – Bahiatursa 2000 

Renda dos turistas 

A análise da renda dos turistas é um indicador muito importante para análise do perfil dos 
turistas de uma destinação. Em geral, as políticas de desenvolvimento do turismo priorizam 
os segmentos de renda mais alta, já que esses gastam mais durante sua estadia e 
proporcionam maiores impactos econômicos para a destinação. Nesse sentido, é um dos 
objetivos do PRODETUR NE II a busca constante por turistas mais qualificados. Em adendo, 
é também recomendável que se encontre um mix na oferta turística capaz de suprir a 
demanda nos seus diversos segmentos de renda e propensão a gastos. 

Faz-se necessária a observação de a renda dos turistas não gerar necessariamente, impactos 
econômicos proporcionais. Caso a oferta de produtos não esteja adequada à demanda, a 
presença de turistas com alta renda pode não ser corretamente explorada. Além disso, a 
adequação da oferta a um público com renda muito alta pode aumentar a propensão à 
importação de insumos, reduzindo os impactos regionais da atividade. 
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Tabela 3.11.7 - Faixas de Renda dos Turistas (US$) – Costa das Baleias 

Destino Período Até 150 150-300 300-600 600-1000 1000-1500 1500-2000 > 2000 Renda Média
Nova Viçosa e Mucuri 2000 1,3 8,6 21,2 17,7 18,2 8,1 12,4 1.194,00
Alcobaça, Caravelas e Prado 2000 (Jan.) 3,0 6,0 17,0 14,0 16,0 9,0 21,0 1.613,00
Alcobaça, Caravelas e Prado 2000 (Jul.) 1,8 4,2 10,8 13,3 15,1 6,6 28,3 1.661,00

Faixas de Renda (US$)

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística – Bahiatursa 2000 

Como se observa na tabela, Alcobaça, Caravelas e Prado recebem turistas com renda média 
mais elevada, especialmente durante a baixa temporada. Nesse período do ano, essas 
localidades recebem turistas interessados na observação de Baleias e no mergulho, 
especialmente no Parque Nacional Marinho de Abrolhos, evidenciando o perfil de renda 
mais elevada desse tipo de turista. 

Em Nova Viçosa e Mucuri, predominam os segmentos de turistas de renda mediana, entre 
US$ 300,00 e US$ 1.500,00.  

Motivo da Viagem 

A Tabela 3.11.8 apresenta a distribuição de turistas segundo o motivo de viagem. 

Os turistas da Costa das Baleias viajam essencialmente a lazer, especialmente em Nova 
Viçosa e Mucuri. Analisando os meios de hospedagem utilizados (tabela 3.11.3), percebe-se 
que os turistas dessas duas destinações hospedam-se em casas de parentes e amigos em 
proporção significativa, mesmo que visitar parentes e amigos não seja um motivo primordial 
da viagem para a maioria deles. Talvez parte significativa das casas de parentes e amigos 
citadas na pesquisa seja efetivamente casas de veraneio. 

Tabela 3.11.8 - Motivo de Viagem (%) – Costa das Baleias 

Destino Período Passeio Negócios
Parente - 

Amigo
Congresso - 
Convenção Saúde Religião Outro

Nova Viçosa e Mucuri 2000 (Jan. e Jul.) 89,1 4,5 5,8 0,0 0,5 0,0 0,0
Alcobaça, Caravelas e Prado 2000 (Jan.) 76,0 2,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alcobaça, Caravelas e Prado 2000 (Jul.) 69,3 6,6 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Motivo da Viagem

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística – Bahiatursa 2000 

Já no caso de Alcobaça, Caravelas e Prado, a visita a parentes e amigos passa a ser mais 
representativa. Poucos são os viajantes que vão à Costa das Baleias para a realização de 
negócios. 

Motivação da Viagem 

A avaliação da motivação da viagem mostra que os atrativos naturais são o grande chamariz 
dos destinos da Costa das Baleias. Em Nova Viçosa e Mucuri, as manifestações populares 
possuem baixa representatividade atual, mas indicam uma potencialidade da região. 

Deve-se ressaltar que a lista de motivação de viagens pode fazer com que o entrevistado 
incorra em erros ou forneça respostas contraditórias, já que as opções de resposta são 
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limitadas. Em alguns casos, a motivação da viagem pode ser a própria estrutura do meio de 
hospedagem, especialmente no caso de resorts. 

A Tabela 3.11.9 apresenta uma síntese dos números de cada destino: 

Tabela 3.11.9 - Motivação da Viagem – Costa das Baleias 

Destino Período
Atrativos 
Naturais

Manifestações 
Populares

Patrimônio 
Histórico Compras Outros

Nova Viçosa e Mucuri 2000 (Jan. e Jul) 90,4% 3,4% 0,3% 0,3% 5,7%
Alcobaça, Caravelas e Prado 2000 (Jan.) N/d N/d N/d N/d N/d
Alcobaça, Caravelas e Prado 2000 (Jul.) 95,7% 0,9% 1,7% 0,9% 0,9%  

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística – Bahiatursa 2000 

Permanência Média nos Destinos 

A Tabela 3.11.10 oferece os dados sobre a permanência média dos turistas nos destinos da 
Costa das Baleias. A análise da evolução dos números faz mais sentido em séries mais longas, 
mas acrescenta um dado à definição do perfil do turista. 

Tabela 3.11.10 - Permanência Média (dias) – Costa das Baleias 

Destino
Nova Viçosa e 

Mucuri
Alcobaça, 

Caravelas e Prado
Alcobaça, 

Caravelas e Prado
Ano 2000 (Jan. e Jul.) 2000 (Jan.) 2000 (Jul.)
Permanência Média 9,4 9,0 7,8  

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística – Bahiatursa 2000 

Nota-se que a permanência média tende a ser maior na alta temporada. A utilização das 
residências de veraneio, e meios de hospedagem não comerciais em geral, pode ser um dos 
motivos para a permanência longa dos turistas. 

A Tabela 3.11.11 apresenta os dados a respeito da permanência média dos turistas em hotéis 
classificados, segundo estudo realizado pela Bahiatursa. Nota-se que, quando 
desconsiderados os turistas que se hospedam em meios de hospedagem não comerciais, 
como residências secundárias, os índices são sensivelmente inferiores. Mucuri apresenta o 
menor índice, não chegando a dois dias de permanência média. 
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Tabela 3.11.11 - Permanência Média (dias) – Turistas em Hotéis Classificados – Costa 
das Baleias 

Destino
Permanência 

Média
Alcobaça 4,0
Caravelas 2,9
Mucuri 1,5
Nova Viçosa 4,6
Prado 4,2  

Fonte: Levantamento dos Indicadores Turísticos dos Meios de Hospedagem da Costa das Baleias – Bahiatursa 2000 

Satisfação dos Visitantes 
Após compreender quem é o turista que freqüenta os destinos da Costa das Baleias e as 
motivações de sua viagem, nesta etapa será analisado o grau de satisfação desses turistas 
durante sua estadia. Aqui também serão utilizadas as PDTs da Bahiatursa. Essas PDTs medem 
a avaliação dos turistas sobre a infra-estrutura urbana, os equipamentos e serviços turísticos, 
os atrativos e os preços. 

Intenção de Retornar 

A análise das avaliações dos turistas sobre uma série de componentes do ciclo de serviços 
começa com a apresentação da intenção de retornar dos visitantes. Esta questão é hipotética, 
sugerindo a propensão do turista, tendo outra oportunidade, retornar ao destino. Em geral, 
os turistas estrangeiros demonstram menor propensão de retorno, seja em função da 
distância em relação aos pólos emissores, o que torna o retorno menos provável, já que a 
viagem é onerosa; ou em função da falta de estrutura e/ou da falta de preparo da mão de 
obra para o atendimento a esse público. A Tabela 3.11.12 demonstra a alta taxa de visitantes 
com intenção de retornar aos destinos da Costa das Baleias: 

Tabela 3.11.12 - Intenção de Retornar / Turistas que já Visitaram o Destino (%) – Costa 
das Baleias 

 

Procedência 

Nova  
Viçosa e  
Mucuri 

Alcobaça,  
Caravelas e Prado  

(Jan.) 

Alcobaça,  
Caravelas e  
Prado (Jul.) 

Nacional 98,2% 95,0% 98,8% 
Internacional 100,0% 100,0% 100,0% 
Total 98,2% 95,0% 98,8% 

Visitaram + de uma vez Total 73,7% 65,0% 69,9% 

Intenção de Retornar 

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística – Bahiatursa 2000 

Equipamentos e Serviços Turísticos 

A avaliação dos equipamentos e serviços turísticos procura identificar como os turistas 
avaliam cada um dos componentes da experiência turística. Vários turistas não utilizam 
todos os serviços, razão pela qual a soma das avaliações não totaliza 100%. Para efeito desta 
análise, também foi excluída a opção “regular”. As tabelas apresentam os destaques positivos 
com números em azul e os negativos grafados em vermelho. 
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A hospitalidade do povo é um grande diferencial da Costa das Baleias, assim como de outros 
pólos turísticos do Estado da Bahia. Em todos os destinos este foi o componente que mais se 
destacou, chegando a receber 95,8% de avaliação ótima / boa na pesquisa de Julho de 2000 de 
Alcobaça, Caravelas e Prado. 

Tabela 3.11.13 - Avaliação de Equipamentos e Serviços Turísticos (%) – Costa das Baleias 

Ótimo / Bom Ruim / Péssimo Ótimo / Bom Ruim / Péssimo Ótimo / Bom Ruim / Péssimo

Bares / Restaurantes 68,7 3,3 66,0 8,0 61,4 2,4
Comércio / Compras 67,1 6,3 54,0 12,0 49,4 6,6
Meios de Hospedagem 70,4 1,5 59,0 2,0 52,4 1,8
Guias de Turismo 9,6 6,5 5,0 3,0 1,8 3,0
Serviços de Taxis 6,9 3,3 6,0 4,0 19,3 1,8
Diversões Noturnas 47,8 10,6 21,0 19,0 12,6 12,8
Equipamentos de Lazer 54,6 12,1 37,0 5,0 21,7 4,2
Passeios Oferecidos 54,0 10,4 42,0 3,0 36,7 2,4
Empresas / serviços de receptivo 26,3 5,3 26,0 3,0 4,8 0,0
Sinalização Turística 18,5 16,9 14,0 9,0 19,3 6,4
Informção Turística 23,2 14,4 18,0 5,0 21,7 3,0
Hospitalidade / Povo 77,3 9,9 94,0 2,0 95,8 0,0

Nova Viçosa e Mucuri - 
Jan. e Jul. de 2000

Alcobaça / Caravelas / 
Prado - Jan. de 2000
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Alcobaça / Caravelas / 
Prado - Jul. de 2000

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística - Bahiatursa 

Outros destaques positivos dos destinos da Costa das Baleias, dentre os itens de 
equipamentos e serviços turísticos analisados, foram os bares / restaurantes, comércio / 
compras e os meios de hospedagem. Em Nova Viçosa e Mucuri, ainda tiveram destaque 
positivo as diversões noturnas, os equipamentos de lazer e os passeios oferecidos. Na 
pesquisa de Janeiro de 2000 de Alcobaça, Caravelas e Prado, os passeios oferecidos também 
tiveram destaque positivo. Nenhum item analisado mostrou-se especialmente negativo. 
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Gráfico 3.11.1- Avaliação de Equipamentos e Serviços Turísticos (%) – Costa das Baleias 
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Fonte: Pesquisa de Demanda Turística – Bahiatursa 2000 

Infra-estrutura Urbana 

A Bahiatursa também investiga a satisfação dos turistas com relação aos componentes da 
infra-estrutura urbana. É alto o número de pessoas que não souberam avaliar os serviços. A 
comparação deve ser feita, portanto, pela relação entre ótimo / bom e ruim / péssimo. 
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Tabela 3.11.14 - Avaliação da Infra-Estrutura Urbana (%) – Costa das Baleias 

Ótimo / Bom Ruim / Péssimo Ótimo / Bom Ruim / Péssimo Ótimo / Bom Ruim / Péssimo

Terminal Marítimo 0,5 0,5 8,0 0,0 13,2 0,6
Terminal Rodoviário 6,9 24,5 16,0 11,0 25,9 2,4
Ônibus Urbano 12,9 2,8 6,0 6,0 3,6 2,4
Aeroporto 0,8 1,0 0,0 0,0 1,8 0,0
Serviços Médicos - - - - - -
Comunicações 36,9 29,4 34,0 39,0 53,0 16,3
Sinalização Urbana 32,0 19,4 23,0 18,0 17,5 20,5
Limpeza Pública 36,8 36,9 52,0 14,0 51,8 11,4
Segurança Pública 79,8 5,8 64,0 8,0 48,8 6,0

Nova Viçosa e Mucuri - 
Jan. e Jul. de 2000

Alcobaça / Caravelas / 
Prado - Jan. de 2000
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Fonte: Pesquisa de Demanda Turística – Bahiatursa 2000 

Ao contrário dos equipamentos e serviços turísticos, os itens analisados de infra-estrutura 
urbana da Costa das Baleias mostraram-se mais precários, segundo a análise dos turistas. 
Apenas o item segurança pública foi analisado como destaque positivo dos destinos. 

Em Nova Viçosa e Mucuri, os principais destaques negativos foram a limpeza pública, as 
comunicações e o terminal rodoviário.  

Em Alcobaça, Caravelas e Prado, o item comunicações também é mal avaliado pelos turistas, 
sinalizando a necessidade de intervenção em toda a Costa das Baleias. A sinalização urbana 
também aparece como destaque negativo. 
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Gráfico 3.11.2 - Avaliação da Infra-Estrutura Urbana (%) – Costa das Baleias 
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Fonte: Pesquisa de Demanda Turística – Bahiatursa 2000 

Atrativos 

Os atrativos naturais são a principal motivação de visitação nos principais destinos. 
Aparecem muito bem avaliados nas PDTs da Bahiatursa, sendo que em todos os destinos eles 
obtiveram excelentes taxas de avaliação positiva.  

A Tabela 3.11.15 apresenta as avaliações sobre os atrativos, seguida do gráfico ilustrativo: 

Tabela 3.11.15 - Avaliação dos Atrativos (%) – Costa das Baleias 

Ótimo / Bom Ruim / Péssimo Ótimo / Bom Ruim / Péssimo Ótimo / Bom Ruim / Péssimo

Manifestações Populares 48,4 10,6 19,0 5,0 29,5 3,0
Atrativos Naturais 91,5 1,8 90,0 1,0 83,1 1,8
Patrimônio Histórico / Cultural 33,8 5,5 18,0 4,0 27,7 3,0

Nova Viçosa e Mucuri - 
Jan. e Jul. de 2000

Alcobaça / Caravelas / 
Prado - Jan. de 2000
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Fonte: Pesquisa de Demanda Turística - Bahiatursa 

Em todos os destinos da Costa das Baleias, os atrativos do patrimônio histórico / cultural e as 
manifestações populares também são bem avaliados pelos turistas. Percebe-se, no entanto, 
que grande parte deles desconhece este tipo de atrativo na região, seja pela motivação 
primordial da viagem, que são os atrativos naturais, ou pela falta de divulgação. 
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Gráfico 3.11.3 – Avaliação dos Atrativos (%) – Costa das Baleias 
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Percepção Sobre Preços 

A tabela com as avaliações está apresentada Tabela 3.11.16: 

Tabela 3.11.16 - Percepção sobre Preços – Costa das Baleias 

Destino Período Posição %
Nova Viçosa e Mucuri 2000 (Jan. e Jul.) 5 4,7
Alcobaça, Caravelas e Prado 2000 (Janeiro) 10 3,0
Alcobaça, Caravelas e Prado 2000 (Julho) 8 2,7

Preços – item que menos agradou

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística - Bahiatursa 

A pesquisa mostrou que o item preços não é percebido como um grande problema nos 
destinos da Costa das Baleias, especialmente em Alcobaça, Caravelas e Prado. Isso mostra 
que os destinos analisados ainda são acessíveis a parcelas da população de renda média, 
considerando a junção da análise da percepção sobre os preços com a análise da 
segmentação de renda dos turistas. Os turistas de Nova Viçosa e Mucuri percebem com 
maior freqüência os preços como um problema, talvez porque esses destinos recebam turistas 
de faixas de renda mais baixas que no caso dos outros destinos analisados. 

Conclusão 
A análise geral do perfil do turista da Costa das Baleias permite a conclusão de que o turismo 
ainda encontra-se parcialmente desenvolvido e marcado por um tipo de turista que não 
impacta significativamente a economia local. 

Verificou-se que os turistas são quase totalmente de origem nacional, especialmente de Minas 
Gerais, em função da proximidade. Os meios de transporte principais são o automóvel e o 
ônibus. Esses turistas usam pouco os meios de hospedagem comerciais, o que constitui uma 
oportunidade de desenvolvimento. Mostra-se grande o número de residências de veraneio. 
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Justamente em função da propriedade imobiliária, os turistas retornam com freqüência aos 
destinos e permanecem por cerca de sete a dez dias, mesmo percebendo algumas 
deficiências na infra-estrutura urbana, especialmente no quesito comunicações. Os turistas 
são motivados essencialmente pelas belezas naturais da região e conhecem pouco o 
patrimônio histórico-cultural e as manifestações culturais, seja pela falta de interesse ou pela 
baixa divulgação desses tipos de atrativos. 

Para que os impactos positivos da atividade turística sejam maximizados, faz-se necessária a 
atração de outros nichos de mercado aos destinos da Costa das Baleias, aproveitando os 
diferenciais competitivos constituídos pelos pontos de mergulho e pela possibilidade de 
observação de baleias em determinadas épocas do ano. Os atrativos culturais também devem 
ser mais divulgados, mesmo que a motivação principal continue sendo os diferenciais 
naturais da região. Esses nichos de mercado apresentados utilizam com mais freqüência os 
meios de hospedagem comerciais e tendem a apresentar gastos médios diários mais 
elevados. A formatação dos diferenciais apresentados como produtos poderá também 
aumentar a parcela de estrangeiros no fluxo turístico da Costa das Baleias. 
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3.12. Gastos Turísticos 

Introdução 
Este capítulo tem como objetivo a avaliação das características e do volume dos gastos dos 
turistas na Costa das Baleias, como também apresentar uma estimativa de seu impacto no 
PIB da Bahia e da região. 

Uma das questões mais polêmicas em relação aos estudos relativos ao turismo é a 
compreensão dos valores envolvidos na atividade turística. Existe a necessidade de se estimar 
os gastos, o impacto econômico e o alcance dos investimentos realizados para seu 
desenvolvimento. É, sobretudo, uma necessidade se monitorar a eficácia das políticas e ações 
públicas. Entretanto, é um trabalho que se baseia na coleta e processamento de dados e 
informações através de modelagens matemáticas que podem gerar polêmicas. Na tentativa 
de não incorrer em erros, utilizaram-se fontes recomendadas pelo BID e pelo Estado, 
baseadas em conceitos de econometria. 

A primeira parte deste capítulo trata da estrutura dos gastos dos turistas domésticos do 
Brasil, segundo pesquisa da FIPE/EMBRATUR.  

Em seguida são apresentados dados sobre a receita média e o fluxo de turistas nos 
municípios da Costa das Baleias. Essa análise é complementada com informações sobre a 
permanência média (PM) e o gasto médio diário individual (GMDI) desses municípios, além 
de comparações com outros mercados (no Brasil e no exterior). A análise dos gastos turísticos 
se encerra com estimativas de impacto no PIB para as diferentes destinações da Costa das 
Baleias. 

Seguindo os conceitos recomendados pela Organização Mundial do Turismo (OMT), os 
levantamentos que serão apresentados no capítulo são uma estimativa que inclui uma 
parcela maior de turistas, considerando que alguns hotéis e pousadas não registram a 
totalidade de seus hóspedes, este conceito é denominado pela Bahiatursa como fluxo 
ampliado. 

Estrutura dos Gastos Turísticos 
A Tabela 3.12.1 apresenta os dados da EMBRATUR/FIPE sobre o mercado doméstico de 
turismo no ano de 2001. Nesta pesquisa, realizada após entrevistas com 15.000 pessoas, 
chegou-se a uma estrutura de gasto onde o transporte representa a maior fatia, seguido por 
alimentação e hospedagem. Os dados referem-se ao Brasil como um todo, não sendo possível 
avaliar a Costa das Baleias ou Estado da Bahia em relação às demais destinações e estados 
brasileiros.71 

                                                 
71 Para alguns destinos da Bahia, a Bahiatursa faz este mesmo levantamento. Os destinos da Costa das Baleias, entretanto, ainda 
não contam com estas informações. 
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Tabela 3.12.1 – Estrutura de Gastos – mercado doméstico brasileiro 2001 

Alimentação 28,9
Hospedagem 12,4
Transporte* 43,9
Compras 8,2
Outros 6,6

% da categoria sobre o 
montante de gastosCategoria

(*) Inclui gastos com transporte até o destino 
turístico  

Fonte: Estudo do Mercado Interno 2001 – FIPE / EMBRATUR 

Fluxo e Receita Turística 
A Tabela 3.12.2 mostra o número de turistas e a receita gerada nos municípios para 2000. 
Nota-se que Mucuri, apesar de receber mais turistas, é o que conta com a menor receita por 
turista. Nova Viçosa e Mucuri têm boa parte de seu fluxo caracterizado pelos veranistas, cujo 
gasto é muito baixo, já que a maioria dos suprimentos é comprada no local de origem. Os 
municípios de Alcobaça e Prado são os que melhor aproveitam a vinda dos turistas, 
conseguindo as maiores receitas/turista. 

Tabela 3.12.2 – Gastos e Receitas Turísticas – Municípios da Costa das Baleias 2000 

 

Municípios Receita (US$) Turistas Receita/Turista (US$)
Alcobaça 1.170.380 20.802 56,26 
Caravelas 560.979 13.786 40,69 
Mucuri 3.781.752 242.420 15,60 
Nova Viçosa 2.108.064 44.503 47,37 
Prado 8.261.153 140.217 58,92 
Baleias Total 15.882.329 461.728 34,40  

Fonte: Relatório dos Indicadores Turísticos dos MHs da Costa das Baleias – Bahiatursa 2002 

As tabelas abaixo apresentam a receita por destino, tanto nos principais Estados brasileiros 
quanto nos maiores destinos internacionais. A Tabela 3.12.3 apresenta os dados sobre os 
destinos nacionais, elaborados segundo a pesquisa FIPE/EMBRATUR de 2001. A seguinte 
(Tabela 3.12.4), por sua vez, disponibiliza dados da OMT para os principais destinos 
internacionais em 1998. Nota-se a diferença entre os dados da Bahiatursa e os dados da 
FIPE/EMBRATUR no que diz respeito à receita total na Bahia. Para valores de 2000 
(US$=R$1,83) a receita do turismo baiano, segundo a Bahiatursa foi de aproximadamente R$ 
1.568 milhões. Pela pesquisa FIPE/EMBRATUR a receita foi de R$ 4.477 milhões (2001). 

Entretanto, a comparação interna permite avaliar a posição da Bahia em relação aos demais 
destinos do Brasil. Percebe-se que a receita por turista na Bahia só fica atrás da receita por 
turista no Ceará. Em comparação com os outros países, a receita por turista na Bahia é maior 
que as apresentadas no México, França e Canadá. 
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Tabela 3.12.3 - Receita Média por Turista – Estados com Maior Receita Turística (2001) 

Estado
Receita turística 

(R$ milhões) Turistas (mil) *
Receita / turista 

(R$)
Receita / turista 

(US$) **
São Paulo 7.811 10.501 743,84 316,53
Rio de Janeiro 3.581 4.364 820,70 349,23
Bahia 4.477 3.888 1.151,57 490,03
Minas Gerais 1.868 3.875 482,09 205,14
Paraná 1.523 2.954 515,36 219,30
Ceará 3.861 2.679 1.441,21 613,28
Rio Grande Sul 1.731 2.675 647,11 275,37
Santa Catarina 2.009 2.407 834,70 355,19
Rio Grande Norte 1.426 1.634 872,66 371,35
Pernambuco 1.800 1.599 1.126,10 479,19
Paraíba 643 850 757,20 322,21
Maranhão 396 594 667,00 283,83
Sergipe 505 540 936,66 398,58
Alagoas 398 519 767,21 326,47

(**) Dólar médio - R$ 2,35 (2001)
(*) Turistas domésticos

 

Fonte: Estudo do Mercado Interno de Turismo 2001 – FIPE/EMBRATUR 
Elaboração: FGV 

Tabela 3.12.4 – Receita Média por Turista – Países com Maior Receita Turística (1998) 

País
Receita turística 
(US$ milhões)

Chegadas 
internacionais 

(mil)
Receita / turista 

(US$)
Estados Unidos 74.240 47.127 1.575,32
Itália 30.247 34.829 868,44
França 29.700 70.000 424,29
Espanha 29.585 47.743 619,67
Reino Unido 21.295 25.475 835,92
Alemanha 16.840 16.504 1.020,36
China 12.500 24.000 520,83
Áustria 12.164 17.282 703,85
Canadá 9.133 18.659 489,47
Polônia 8.400 18.820 446,33
Turquia 8.300 9.200 902,17
Suiça 8.208 11.025 744,49
México 7.850 19.300 406,74

Fonte: OMT; Elaboração: FGV
 

Fonte: OMT 
Elaboração: FGV 

Permanência Média (PM) e Gasto Médio Diário Individual (GMDI) 
Para chegar a estas informações foram utilizadas duas fontes, preparadas pela Bahiatursa. A 
primeira é a Pesquisa de Demanda Turística de Nova Viçosa/Mucuri 2000 e de 
Prado/Alcobaça/Caravelas 2000. O segundo é um estudo feito especificamente para o PDITS 
da Costa das Baleias, baseado no movimento dos Meios de Hospedagens da zona turística, 
entitulado “Relatório do Levantamento dos Indicadores Turísticos dos Meios de Hospedagem 
da Costa das Baleias”, produzido em novembro e dezembro de 2002. 

Neste segundo estudo, note-se que foi produzida uma permanência média para cada 
município. A análise ficaria enviesada se as permanências médias de Nova Viçosa e Mucuri 
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(municípios que compõe somente uma Pesquisa de Demanda Turística - PDT) fossem 
consideradas iguais. Já para o gasto médio diário individual (GMDI), este estudo específico 
não foi feito, o que gerou GMDIs iguais para os municípios de mesma PDT. Sendo assim, a 
permanência média utilizada refere-se aos meios de hospedagem, e não à permanência 
média do total de turistas da Costa das Baleias. Já o GMDI tem como referência o total de 
turistas, os que se hospedam e os que não se hospedam em meios de hospedagens. 

Na tentativa de não incorrer no erro acima citado (mesmas PM’s para Nova Viçosa e Mucuri), 
a Receita/Turista foi calculada com a permanência média dos meios de hospedagens e com o 
gasto médio diário individual dos turistas como um todo. A Tabela 3.12.5 apresenta os dados. 

Tabela 3.12.5 – Permanência Média e Gasto Médio Diário Individual – Municípios da 
Costa das Baleias 2000 

 PM*(dias)  GMDI**(US$) Receita/Turista (US$) 

Alcobaça 4,0  14,0  56,26 

Caravelas 2,9  14,0  40,69 

Mucuri 1,5  10,4  15,60 

Nova Viçosa 4,6  10,4  47,37 

Prado 4,2  14,0  58,92 

Costa das Baleias  2,8 12,41 34,40 

* Permanência Média 

** Gasto Médio Diário Individual   

Fonte: Bahiatursa – PDTs (2000) e” Relatório do Levantamento dos Indicadores Turísticos dos Meios de Hospedagem 
da Costa das Baleias”(2002) 

Mucuri e Caravelas contam com as menores permanências médias da Costa das Baleias. Em 
Mucuri, a maior parte do fluxo se concentra em poucos dias do ano, em festas e eventos 
como o carnaval, shows organizados pela prefeitura etc. Nestas datas, a cidade recebe 
grandes volumes de turistas utilizando a infra-estrutura e os serviços do município. A receita 
por turista gerada, todavia, é também muito baixa. 

Apesar de ser o principal portal para Abrolhos e demais atividades náuticas, Caravelas ainda 
não conta com um receptivo turístico forte e consolidado. Desta maneira, muitos turistas 
destes atrativos utilizam a estrutura de hospedagem e alimentação de Prado e Alcobaça, 
comprando em Caravelas somente o serviço das agências de receptivo que organizam 
passeios. Como resultado, muitos turistas passam apenas um dia ou dois em Caravelas, 
somente durante os passeios. 

Prado consegue a maior receita por turista entre os municípios da Costa das Baleias. O 
município é uma destinação já consolidada, contando com estrutura de receptivo 
desenvolvida. Alcobaça conta com uma receita/turista um pouco menor, mas o volume do 
fluxo e da receita é muito menor.  

Conclusão 

Impacto no PIB 

O impacto no PIB é a participação que o efeito total dos gastos turísticos (efeito direto mais 
efeitos secundários) tem no PIB regional. Para melhor estimar o impacto, é necessário que o 
gasto de cada segmento conhecido seja multiplicado pelo seu respectivo multiplicador. O 
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efeito total, pelos cálculos da Bahiatursa, é o produto dos gastos turísticos pelo multiplicador 
de gastos. O método de cálculo do impacto é apresentado a seguir.  

Multiplicador de gastos (MTG) 

Gastos diretos geram gastos indiretos (gastos relacionados com a cadeia produtiva do 
bem/serviço oferecido) e gastos induzidos (gastos na economia local gerados pelo aumento 
da renda dos beneficiados). 

 

A Bahiatursa utiliza em seus cálculos as seguintes estimativas de multiplicadores: 

Multiplicador Valor Responsável pelo Estudo 

MTG Internacional 2,85 FIPE 

MTG Nacional 1,75 OMT / EMBRATUR 

Assim, analisando o segmento nacional chega-se aos seguintes números: 

Tabela 3.12.6 – Participação da Renda Turística no PIB da Bahia (US$ bi) 

Ano 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
PIB Bahia 17,85 17,04 18,48 23,35 28,92 32,57 34,74 33,09 22,84 26,15 22,17
Renda Turística 0,680 0,860 1,030 1,270 1,830 2,070 2,000 1,830 1,660 1,660 1,510
Participação (%) 3,8% 5,0% 5,6% 5,4% 6,3% 6,4% 5,8% 5,5% 7,3% 6,3% 6,8%

Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991/2001 - Bahiatursa  

 

MTG = GT / GD 
GT = GD + Gidr + Gidz, onde  
GT = Gastos Totais  
GD = Gastos Diretos 
Gidr = Gastos Indiretos 
Gidz = Gastos Induzidos 
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Gráfico 3.12.1 – Evolução da Participação do Turismo no PIB Baiano 
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Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991/2001 - Bahiatursa  

Impacto nos PIBs Municipais 

As estimativas foram elaboradas com base nos dados da FIPE (para o PIB) e da Bahiatursa 
(para o impacto no PIB). Pelos cálculos, a soma dos PIBs municipais da Costa das Baleias foi 
de R$ 316 milhões em 2000. 

Pela Tabela 3.12.7, a receita gerada na Costa das Baleias com gastos turísticos nacionais e 
internacionais foi de US$ 15,9 milhões (2001), incrementando o PIB da Costa das Baleias 
(também pelo método dos multiplicadores) em US$ 27,8 milhões. 

Assim, para o ano de 2000, tivemos um PIB de R$ 316 milhões, sendo que a contribuição do 
turismo representou aproximadamente R$ 65,33 milhões (US$ 1 = R$ 2,35). O impacto do 
turismo no PIB da Costa das Baleias, portanto, foi de 20,7%. Trata-se de um valor 
extremamente representativo para a economia local. 

Renda 

A renda gerada pelas vendas inclui os salários e demais benefícios repassados aos 
trabalhadores do setor turístico. Segundo dados da Bahiatursa, a renda gerada para o ano de 
2001 foi de US$ 1.508 milhões, sendo que a parte distribuída para salários foi estimada em 
US$ 544,6 milhões (36,1% do total). Mantendo-se a proporção para a Costa das Baleias, 
chega-se aos seguintes números: 
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Tabela 3.12.7 – Impacto da Receita Turística no PIB da Costa das Baleias – 2001 (US$) 

 
Destinações Turistas Receita Multiplicador Impacto PIB % Baleias Renda 
NovaViçosa / Mucuri 286.923 5.889.816,00 1,75 10.307.178,79 37,1% 3.720.891,54 
Prado/Alcobaça/Caravelas 174.805 9.992.512,29 1,75 17.486.896,52 62,9% 6.312.769,64 
Total Baleias 15.882.328,75 - 27.794.075,31 100,0% 10.033.661,19  

Fonte: Levantamento dos Indicadores Turísticos dos Meios de Hospedagem da Costa das Baleias 
Elaboração: FGV 

Os gastos turísticos são responsáveis por uma parcela considerável do PIB baiano e da Costa 
das Baleias. Comparados com outros países e Estados, os valores da Bahia estão bem 
posicionados, mas demonstram que há espaço para crescimento tanto no gasto médio diário 
individual como na permanência média. O aumento pode ser atingido pela diversificação e 
diferenciação de produtos, seja através do fomento de novos complexos turísticos, seja 
através da revitalização e desenvolvimento de destinos. Com mais opções de atividades, os 
turistas ficariam mais dias na Costa das Baleias (aumento da permanência média). Com a 
melhoria na formatação de produtos turísticos, haveria maior aproveitamento do fluxo 
(aumento do gasto médio diário individual). 
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3.13. Investimentos Futuros do Setor Privado 

Introdução 
Uma parte importante do planejamento turístico é o acompanhamento dos investimentos que 
o setor privado vem realizando. Esses investimentos são um termômetro do potencial turístico 
da região, pois permite avaliar a resposta de empreendedores aos estímulos de 
desenvolvimento oferecidos pelas políticas públicas. 

Um primeiro aspecto dessa resposta é sua demonstração sobre quanto o mercado está 
trazendo à região. Essa informação está relacionada ao impacto dos investimentos na 
economia local, através de empregos e compras. Informa, assim, o retorno dos investimentos e 
ações públicas. 

Sua segunda utilidade está relacionada com o acompanhamento das ações indutoras de 
desenvolvimento. Sob este enfoque, é uma indicação qualitativa da resposta do mercado. 
Indica, sobretudo, qual o direcionamento que o mercado está dando ao destino turístico e 
como ele lê essas ações e investimentos públicos. 

Percebe-se aqui a relevância dessas informações no âmbito do planejamento e gestão do 
turismo. Assim como há uma necessidade de se estimar os benefícios sociais gerados pelas 
ações, o conhecimento de seu retorno econômico possibilita um modelo de gestão regido pelo 
acompanhamento de sua performance e controle dos resultados. 

Como ferramenta de gestão do desenvolvimento turístico da Bahia, a SUINVEST criou um 
sistema de acompanhamento dos investimentos privados em turismo. Os investimentos 
podem se encontrar em situações: em projeto; em execução e concluídos. Com base nesse 
material e através de contato direto com os empreendedores, realizou-se a pesquisa aqui 
apresentada. 

Investimentos Já Realizados na Costa das Baleias 1991 - 2000 
Vários fatores influem na decisão de investir em determinado projeto, o que torna a análise de 
investimentos um processo complexo. No processo de decisão, o investidor tem em mente 
suas alternativas, e avalia os níveis de rentabilidade e risco que cada uma apresenta, assim 
como o nível de sinergia entre elas, caso haja. 

Em uma avaliação de investimentos, devem ser considerados, basicamente, os aspectos 
econômicos do projeto. Portanto, é preciso atentar não apenas a fatores quantificáveis, mas 
também a fatores de ordem subjetiva, não-quantificáveis, como as metas do investidor, as 
restrições relativas a financiamento e investimento, as políticas operacionais e administrativas 
adotadas para o negócio, etc. 

Primeiramente, a decisão de investir ou não depende em grande parte do cenário macro-
econômico. Perspectivas favoráveis de conjuntura permitem um horizonte de planejamento 
mais longo e previsível. 

Em segundo lugar, a credibilidade do empresariado acerca do poder público também é um 
forte motivador. Empreendimentos de natureza turística, por serem muito sensíveis ao 
entorno onde estão instalados, exigem comprometimento das esferas públicas regionais com 
seu desenvolvimento. 
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Por fim, as facilidades de infra-estrutura, a disponibilidade de financiamento e os atrativos do 
destino completam um cenário encorajador. Este ponto seria, em última instância, um critério 
condicionado aos demais. 

A Tabela 3.13.1 fornece dados sobre investimentos privados em hotelaria realizados na Costa 
das Baleias entre 1991 e 2001. A análise dos números permite avaliar o crescimento nos valores 
totais durante o período. 

Tabela 3.13.1 - Investimentos Privados Concluídos na Costa das Baleias – 1991-200172 

UHs US$ UHs US$ UHs US$ UHs US$
Costa das Baleias 1.260 18.568.000 519 9.325.600 120 19.445.000 1.899 47.338.600

Total do PeríodoZona Turística 1991-1994 1995-1998 1999-2001

 

Fonte: SUINVEST – abril/2003 
Elaboração: FGV 2003 

Percebe-se que os totais investidos durante o período de 1991-1994 e 1999-2001 são muito 
semelhantes, no entanto o número de Uhs desenvolvido no último período é menos de 10% 
do número de Uhs desenvolvido durante os anos de 1991-1994. Tal fato é positivo, já que 
reflete um aumento no nível e na sofisticação dos empreendimentos mais recentes. 

A seguir são apresentados os valores de investimento por município, permitindo assim uma 
análise mais detalhada. 

Conforme observado na tabela abaixo percebe-se que Prado foi o município que conseguiu 
captar a maior quantidade de recursos, atraindo quase 70% do total investido na Costa das 
Baleias e 54% do total de Uhs construídos. Outro fator que pode ser observado é o custo 
investido por UH. Mais uma vez, o município de Prado se destaca, apresentado o maior valor 
(R$ 32.004,87), mostrando assim uma maior sofisticação dos meios de hospedagem deste 
município. 

                                                 
72 A Tabela 3.13.1 considera somente os empreendimentos que têm UHs, estando excluídos os projetos turísticos que não são 
meios de hospedagem 
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Tabela 3.13.2 - Investimentos Privados Concluídos por Município (1991-2001) 

Município
Valor do 

investimento (R$) Uhs Leitos Custo por UH

Alcobaça 5.820.000,00 331 1.162 17.583,08
Caravelas 2.380.000,00 146 440 16.301,37
Mucuri 3.120.200,00 151 379 20.663,58
Nova Viçosa 3.181.400,00 245 756 12.985,31
Prado 32.837.000,00 1.026 3.312 32.004,87

Costa das Baleias 47.338.600,00 1.899 6.049 24.928,17  

Fonte: SUINVEST – abril/2003 
Elaboração: FGV 2003 

Investimentos Previstos 
Além dos investimentos em empreendimentos já implantados, existem mais projetos 
elaborados para implantação na Costa das Baleias. São projetos em que a localização e o 
conceito já estão definidos, aguardando financiamento, licenciamento ou desenlace de algum 
outro entrave. 

A Costa das Baleias não tem nenhum projeto em andamento atualmente. Logo, para efeitos 
deste PDITS, foram considerados os empreendimentos em projeto e os concluídos na Costa 
das Baleias. 

A listagem e o acompanhamento dos projetos são regularmente atualizados pela SUINVEST. 
A Tabela 3.13.3 apresenta os principais investimentos em fase de projeto: 

Tabela 3.13.3 - Investimentos em Projeto - Costa das Baleias 

Município
Valor do 

Investimento UHs Valor por UH
Alcobaça 400.000,00 20 2.000,00
Prado 290.000,00 20 14.500,00
Prado 56.000.000,00 480 116.666,67
Prado 50.000,00 12 4.166,67
Prado 2.000.000,00 60 33.333,33
Total 58.740.000,00 592 99.222,97  

Fonte: SUINVEST – abril/2003 
Elaboração: FGV 2003 

O município de Prado destaca-se por atrair os maiores investimentos previstos. Um deles, por 
exemplo, tem um montante de 56 milhões de dólares, para 480 UHs. 

Os fatores que influem na decisão de investir na Costa das Baleias provavelmente estão 
concentrados nos atrativos naturais de alto potencial que podemos encontrar na área, pois 
não houve investimentos significativos para o desenvolvimento do turismo na região nos 
últimos anos. 
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Qualidade dos Investimentos 
O valor investido por UH está diretamente relacionado à sofisticação e qualidade dos meios 
de hospedagem. Os valores dos investimentos hoteleiros por UH para a Costa das Baleias, 
para os empreendimentos em execução e em projeto, estão na Tabela 3.13.4. 

Tabela 3.13.4 - Porte e Valor Médio dos Investimentos Hoteleiros - Costa das Baleias 

Concluído 1.899 47.338.600 24.928
Em Execução  -  -  - 
Em Projeto 592 58.740.000 99.223
Total 2.491 106.078.600 42.585

Fonte: SUDETUR Ago/2002
Elaboração: FGV 2002

 Valor/UH 
(US$) 

Costa das Baleias

Zona Turística Situação UHs Valor (US$)

 

Na Costa das Baleias, os investimentos em projeto apresentam maior valor por UH do que os 
concluídos. Pode-se considerar, portanto, que existe uma tendência de aumento de valor 
agregado nos empreendimentos da Costa das Baleias. O montante dos investimentos, no 
entanto, se manteve estável, com pequeno crescimento entre os projetos concluídos e em 
projeto. 

O grande potencial turístico da Costa das Baleias é um importante aliado para reverter a 
situação de estagnação econômica na qual a maioria dos municípios da área se encontra. 

Conclusão 
As tabelas demonstram que há disposição para investir em projetos turístico-hoteleiros na 
Costa das Baleias. Existem empreendimentos de maior porte que ainda estão em fase de 
projeto, aguardando financiamento ou melhores perspectivas macroeconômicas. Tal 
disposição é efeito direto do grande potencial que a área apresenta para o turismo. 

A Costa das Baleias vem passando por um processo de sofisticação e valorização de seus 
meios de hospedagem. A área apresentou uma evolução média de 380% no valor investido 
em cada UH.  

Investimentos na estrutura turística certamente poderiam aumentar a atratividade da área 
para os investidores. Faz-se necessário também, para o aumento do montante de 
investimentos e para maior sofisticação dos empreendimentos, maior acesso dos pequenos e 
médios investidores ao crédito, já que fica evidente a escassez de financiamentos para este 
segmento de investidores. Com mais crédito disponível, a população local (geralmente sem 
recursos próprios disponíveis para financiamento) teria oportunidade de empreender e 
haveria um volume ainda maior de investimentos no setor turístico. 

 

 

3.14. Demanda Atual e Potencial 
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Introdução 
Até o presente momento foram apresentadas informações relacionadas com as características 
da atividade turística na Costa das Baleias. Para tanto foram descritos o perfil do turista que 
visitou seus municípios, suas preferências e comportamento e os meios que utiliza para 
chegar e permanecer na zona turística. 

Neste capítulo é oferecido um apanhado geral do comportamento dos turistas na atualidade 
e no passado recente, recuperando-se dados apresentados anteriormente de forma sucinta.  

Em uma segunda etapa são apresentadas as projeções de crescimento de fluxo, receita e 
impacto no PIB até o ano de 2020. As projeções apresentadas são estimativas elaboradas pela 
equipe técnica responsável pelo PDITS, a partir de insumos da Bahiatursa. As projeções sobre 
a evolução do fluxo e da receita nos oferecem subsídios para estimativas de geração de 
empregos e renda e avaliação do potencial econômico do turismo na região. 

As projeções aqui apresentadas, de maneira diversa ao que ocorre nas demais zonas turísticas 
do Estado, não são elaboradas regularmente pela Bahiatursa. Para essas informações foram 
utilizados dados do relatório “Levantamento dos Indicadores Turísticos dos Meios de 
Hospedagem da Costa das Baleias”. A metodologia foi aplicada especialmente para esse 
plano, revelando dados de 2000 e 2001. Essa característica permite avaliar apenas a evolução 
recente de alguns dados de fluxo e ocupação. 

Demanda Atual 

Meios de Hospedagem 

Em 2001, segundo dados da Bahiatursa apresentados no capítulo 3.3.9 (Qualidade da Oferta 
Turística), a situação dos meios de hospedagem na Costa das Baleias apresentava como 
principais características: 

• Meios de Hospedagem: 195 empreendimentos (destaque para Prado, com 88); 

• Unidades Habitacionais: haviam 3.048 UHs (1.313 em Prado); 

• Taxa de Ocupação: anual em torno de 32% (39% em Prado); 

• Sazonalidade alta: muitos MHs fecham durante a baixa temporada, os demais 
operam com taxas que oscilam entre 5% e 30%. 

Outra característica relevante da atividade nessa zona turística é a grande presença de casas 
de veraneio (segundas residências) e casas de aluguel. Segundo dados da Bahiatursa73 para o 
ano de 2001, o fluxo de turistas nos meios de hospedagem comerciais foi de 151 mil pessoas. 
O fluxo global, considerando os outros meios de hospedagem, atingiu a cifra de 496 mil 
pessoas. 

Evolução do Fluxo Turístico 

O fluxo total de turistas na Costa das Baleias está em torno de meio milhão de turistas ao ano. 
Desse montante, a maior parcela fica com Mucuri e Prado. Somados, o fluxo desses dois 
municípios respondem por mais de 75% do fluxo na Costa das Baleias. 

                                                 
73 “Relatório do Levantamento dos Indicadores Turísticos dos Meios de Hospedagem da Costa das Baleias”, Bahiatursa 2002. 
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Tabela 3.14.1 – Evolução do Fluxo 

2000 2001 Crescimento Participação 2001
Alcobaça 20.802 28.876 38,8% 5,8%
Caravelas 13.786 14.521 5,3% 2,9%
Mucuri 242.420 239.972 -1,0% 48,3%
Nova Viçosa 44.503 79.434 78,5% 16,0%
Prado 140.217 133.628 -4,7% 26,9%
Costa das Baleias 461.728 496.431 7,5% 100,0%  

Fonte: Levantamento dos Indicadores Turísticos dos MHs da Costa das Baleias - Bahiatursa 2002 

Gráfico 3.14.1 – Evolução do Fluxo 
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Fonte: Levantamento dos Indicadores Turísticos dos MHs da Costa das Baleias - Bahiatursa 2002 

A respeito desses dados, vale ressaltar que corresponde ao número absoluto de visitantes em 
cada um dos municípios, o que não considera os números de dias que esses permanecem no 
destino. Essa informação seria pertinente para oferecer com maior clareza a dimensão das 
atividades no âmbito de cada município. Entretanto, as informações disponíveis sobre a 
permanência média provém das Pesquisas de Demanda Turística – PDTs (dados do fluxo 
turístico global na sede e principais localidades de lazer) ou do Relatório do Levantamento 
dos Indicadores Turísticos (dados apenas dos MHs classificados). 

Ambas as fontes possuem algumas restrições. Em relação à primeira, ela é agregada por 
conjunto de municípios, fornecendo informações sobre a média de Alcobaça, Caravelas e 
Prado ou a média de Mucuri e Nova Viçosa. As nuances de cada um dos municípios é diluída 
no valor total do grupo. Em relação à segunda fonte, ela se limita ao fluxo nos meios de 
hospedagem classificados, não considerando a permanência média dos visitantes que 
utilizam hospedagens alternativas (segundas residências, casas de aluguel, casas de amigos e 
parentes, etc.), geralmente mais longas. 

Complementando essas considerações, é importante destacar que Mucuri apresenta um 
fluxo ligeiramente distinto dos demais destinos: em primeiro lugar, apresenta uma forte 
motivação de negócios, um fluxo adicional e constante fora da alta temporada; em segundo 
lugar, a prefeitura promove eventos musicais de grande repercussão de maneira regular, o 
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que atrai uma grande quantidade de visitantes que ficam de um a dois dias. Por razões 
explicitadas no capítulo 3.9 (Qualidade da Oferta Turística), acredita-se que tais características 
não repercutem nas Pesquisas de Demanda Turística, mas resultam em maior fluxo absoluto. 
Em termos de turistas-dias, produto do fluxo pela permanência, essa predominância de 
Mucuri na Costa das Baleias deve sofrer uma diminuição. 

Perfil Demográfico do Turista 

Uma análise importante para projetar a oferta turística, em sua capacidade e formato, é o 
conhecimento do perfil demográfico do turista da área de planejamento. Com base nas 
Pesquisas de Demanda Turística aplicadas nos diferentes destinos da Costa das Baleias, pode-
se melhor avaliar as preferências dos turistas. 

Esta análise se diferencia da realizada no capítulo 11 (Perfil do Turista) por apresentar uma 
caracterização demográfica do visitante. As principais características apresentadas a seguir 
são classificadas por gênero, por faixa etária, por forma de viagem, por número de pessoas 
no grupo e por escolaridade. Estas informações complementam a anterior no intuito de 
oferecer subsídios para formatação dos produtos e serviços turísticos. 

A fonte das informações utilizadas são as Pesquisas de Demanda Turística da Bahiatursa de 
janeiro e julho de 2000. 

Tabela 3.14.1 – Gênero dos Turistas – Principais Destinos (%) 

Destino Homens Mulheres
Nova Viçosa e Mucuri 68,9 31,1
Prado / Alcobaça / Caravelas 67,5 32,5  

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística/Bahiatursa 2000 

Como pode-se perceber, os turistas recebidos na Costa das Baleias são predominantemente 
homens, tanto em Nova Vicoça/Mucuri como em Prado/Alcobaça/Caravelas. A média de 
idade dos visitantes para essas regiões é de 38 anos e a moda (maioria das idades observadas) 
está entre 36 e 50 anos. 

Tabela 3.14.2 – Distribuição do Fluxo por Faixa Etária – Principais Destinos (%) 

 

Destino 14 a 17 18 a 25 26 a 35 36 a 50 51 a 65  Acima 65 Média 
Nova Viçosa e Mucuri 0,0 10,9 32,3 44,4 11,9 0,5 38 anos  
Prado / Alcobaça / Caravelas 17,2 27,9 37,2 16,0 1,7 38 anos 

Faixa Etária 

0,0  

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística/Bahiatursa 2000 

 

Em relação à forma de viajar, pode-se perceber que o turismo nesses destinos tem forte 
predominância de grupos familiares. Mais de 80% dos visitantes das duas regiões viajam com 
4 ou mais pessoas de suas famílias. O segundo grupo mais representativo são os turistas que 
viajam com amigos. Mas tanto em Nova Viçosa / Mucuri, como em Prado / Alcobaça / 
Caravelas, esse grupo não passa de 10% do total de turistas.  
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Outro fato importante a ser observado é o número de pessoas por grupo nas excursões. 
Normalmente esses grupos são formados por grande número de pessoas, mas em Prado/ 
Alcobaça/Nova Viçosa eles apresentam, em média, menos do que oito pessoas.  

Tabela 3.14.3 – Forma de Viajar e Pessoas por Grupo 

Forma de Viajar % pessoas por grupo % pessoas por grupo

Só 2,0 1,0 3,7 1,0
Com família 87,0 4,8 84,2 4,0
Com amigos 9,8 4,2 9,3 3,4
Excursão 1,1 20,0 2,5 7,8

Nova Viçosa e Mucuri Prado / Alcobaça / Caravelas

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística/Bahiatursa 2000 

Gráfico 3.14.2 – Forma de Viajar 
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Fonte: Pesquisa de Demanda Turística/Bahiatursa 2000 

Movimento Aeroportuário 

O aeroporto mais significativo para acesso à Costa das Baleias, pela proximidade e pelo 
tamanho, é o Aeroporto de Porto Seguro. A análise do movimento nos aeroportos permite 
avaliar o desenvolvimento do fluxo no segmento de turistas de longa distância. 

O movimento do Aeroporto de Porto Seguro em número de vôos apresentou um 
crescimento médio de 5,56% no período de 1994 a 2001, dado de forma bastante irregular. Já 
em relação ao número de passageiros, o crescimento médio para o período foi de 16,37%, 
sendo que o crescimento mais significativo se deu a partir de 1999. Mesmo que não se saiba a 
procedência desses turistas, pode-se supor que a desvalorização do real nesse ano tenha sido 
um fator importante que tenha provocado esse aumento. 
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Tabela 3.14.4 –Evolução do Movimento do Aeroporto de Porto Seguro 

N° de vôos N° de Passageiros
1994 9.280 316.140
1995 12.300 538.588
1996 9.316 459.330
1997 9.932 471.802
1998 11.730 549.735
1999 13.072 655.448
2000 11.626 682.397
2001 9.043 684.709

Aumento -2,55% 116,58%  

Fonte: Infraero 

Gráfico 3.14.2 - Evolução do Movimento - Aeroporto de Porto Seguro 
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Fonte: Infraero 

Demanda Potencial 
As estimativas relacionadas com a demanda futura foram elaboradas a partir dos seguintes 
subsídios: 

• Fluxo turístico e permanência média de 2000 e 2001 fornecidos pelo “Relatório de 
Levantamento dos Indicadores Turísticos dos MHs de Costa das Baleias”, da 
Bahiatursa; 

• Estimativas de gasto diário individual de acordo com as Pesquisas de Demanda 
Turística de Mucuri/Nova Viçosa e Alcobaça/Caravelas/Prado; 

• Taxas de crescimento (fluxo e receita) e PIB baiano utilizados pela Bahiatursa em 
“Desempenho do Turismo Baiano 1991-2001”. 

Para a elaboração das projeções utilizaram-se três cenários: um otimista, um moderado e um 
pessimista. Os cenários e as respectivas taxas de crescimento estão apresentados na Tabela 
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3.14.3. Vale ressaltar que as projeções consideram a receita crescendo a taxas mais elevadas do 
que as taxas de crescimento do fluxo, demonstrando a priorização de ações que gerem um 
aumento no gasto médio diário individual e na permanência média, deixando o aumento do 
fluxo turístico em segundo plano. 

Tabela 3.14.3 – Cenários e Taxas de Crescimento 

Cenário Indicador 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020
Fluxo 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%
Receita 6,0% 7,5% 9,0% 10,5%
Fluxo 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
Receita 4,0% 4,8% 5,5% 6,3%
Fluxo 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Receita 2,0% 2,3% 2,6% 3,0%

Otimista

Moderado

Conservador
 

Fonte: Bahiatursa 
Elaboração: FGV 

A partir desses dados elaborou-se projeções de fluxo, receita, gastos por turista, permanência 
média e gasto médio diário individual para os turistas que visitam a Costa das Baleias, como 
apresentado nas próximas tabelas: 



PRODETUR NE -II PDITS – Costa das Baleias 3.14. Demanda Atual e Potencial 310 

Projeções de Fluxo, Receita e Impacto no PIB 

Tabela 3.14.4 – Projeções de Crescimento do Fluxo e Receita Turística – Costa das Baleias 

Ano Conservador Moderado Otimista Ano Conservador Moderado Otimista
2000 461.728 461.728 461.728 2000 15.882 15.882 15.882
2001 496.429 496.429 496.429 2001 17.076 17.076 17.076
2002 506.358 516.286 526.215 2002 17.417 17.759 18.101
2003 516.485 536.938 557.788 2003 17.766 18.469 19.187
2004 526.814 558.415 591.255 2004 18.121 19.208 20.338
2005 537.351 580.752 626.730 2005 18.484 19.976 21.558
2006 548.098 603.982 664.334 2006 18.909 20.935 23.175
2007 559.060 628.141 704.194 2007 19.344 21.940 24.913
2008 570.241 653.267 746.446 2008 19.788 22.993 26.781
2009 581.646 679.397 791.232 2009 20.244 24.097 28.790
2010 593.279 706.573 838.706 2010 20.709 25.254 30.949
2011 605.144 734.836 889.029 2011 21.248 26.643 33.735
2012 617.247 764.230 942.370 2012 21.800 28.108 36.771
2013 629.592 794.799 998.913 2013 22.367 29.654 40.080
2014 642.184 826.591 1.058.847 2014 22.948 31.285 43.687
2015 655.028 859.654 1.122.378 2015 23.545 33.006 47.619
2016 668.128 894.041 1.189.721 2016 24.251 35.085 52.619
2017 681.491 929.802 1.261.104 2017 24.979 37.295 58.144
2018 695.120 966.994 1.336.771 2018 25.728 39.645 64.250
2019 709.023 1.005.674 1.416.977 2019 26.500 42.142 70.996
2020 723.203 1.045.901 1.501.995 2020 27.295 44.797 78.450

Tx Anual 
2000-2020 2,3% 4,2% 6,1%

Tx Anual 
2000-2020 2,7% 5,3% 8,3%

FLUXO TURÍSTICO RECEITA TURÍSTICA (US$ mil)

 

Fonte: Levantamento dos Indicadores Turísticos dos MHs da Costa das Baleias - Bahiatursa 2002; 
Elaboração: FGV 
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Tabela 3.14.5 – Projeções de Crescimento da Receita por Turista (US$) – Costa das 
Baleias 

Ano Conservador Moderado Otimista
2000 34,40 34,40 34,40
2001 34,40 34,40 34,40
2002 34,40 34,40 34,40
2003 34,40 34,40 34,40
2004 34,40 34,40 34,40
2005 34,40 34,40 34,40
2006 34,50 34,66 34,88
2007 34,60 34,93 35,38
2008 34,70 35,20 35,88
2009 34,80 35,47 36,39
2010 34,91 35,74 36,90
2011 35,11 36,26 37,95
2012 35,32 36,78 39,02
2013 35,53 37,31 40,12
2014 35,74 37,85 41,26
2015 35,95 38,39 42,43
2016 36,30 39,24 44,23
2017 36,65 40,11 46,11
2018 37,01 41,00 48,06
2019 37,38 41,90 50,10
2020 37,74 42,83 52,23

Tx Anual 
2000-2020 0,5% 1,1% 2,1%  

Fonte: Levantamento dos Indicadores Turísticos dos MHs da Costa das Baleias - Bahiatursa 2002; 
Elaboração: FGV 
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Tabela 3.14.6 – Projeções da Evolução da Permanência Média (PM) e Gasto Médio 
Diário Individual (GMDI) – Costa das Baleias 

Ano PM (dias)
GMDI 
(US$) PM (dias)

GMDI 
(US$) PM (dias)

GMDI 
(US$)

2000 2,77 12,41 2,77 12,41 2,77 12,41
2001 2,77 12,41 2,77 12,41 2,77 12,41
2002 2,77 12,41 2,77 12,41 2,77 12,41
2003 2,77 12,41 2,77 12,41 2,77 12,41
2004 2,77 12,41 2,77 12,41 2,77 12,41
2005 2,77 12,41 2,77 12,41 2,77 12,41
2006 2,78 12,43 2,78 12,46 2,79 12,50
2007 2,78 12,44 2,79 12,50 2,81 12,58
2008 2,78 12,46 2,80 12,55 2,83 12,67
2009 2,79 12,48 2,82 12,60 2,85 12,76
2010 2,79 12,50 2,83 12,65 2,87 12,85
2011 2,80 12,54 2,85 12,74 2,91 13,03
2012 2,81 12,57 2,87 12,83 2,95 13,22
2013 2,82 12,61 2,89 12,92 3,00 13,41
2014 2,83 12,65 2,91 13,02 3,04 13,60
2015 2,83 12,68 2,93 13,11 3,08 13,79
2016 2,85 12,75 2,96 13,26 3,15 14,08
2017 2,86 12,81 2,99 13,40 3,21 14,38
2018 2,88 12,87 3,03 13,55 3,28 14,68
2019 2,89 12,93 3,06 13,70 3,35 15,00
2020 2,90 13,00 3,10 13,85 3,42 15,31

Tx Anual 
2000-2020 0,2% 0,2% 0,6% 0,6% 1,1% 1,1%

Conservador Moderado Otimista

 

Fonte: Levantamento dos Indicadores Turísticos dos MHs da Costa das Baleias - Bahiatursa 2002; 
Elaboração: FGV 

Tabela 3.14.7 – Impacto da receita turística no PIB (US$ bilhões) - Bahia 

Cenário 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Otimista 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,21 0,22 0,24 0,25 0,27 0,30 0,32 0,35
Médio 0,14 0,15 0,15 0,16 0,17 0,18 0,18 0,19 0,20 0,21 0,23 0,24 0,25 0,27
Pessimista 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,19 0,19 0,20 0,21

Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991/2000 - Bahiatursa  

Fonte: Desempenho do Turismo Baiano – Bahiatursa 2002 

Estimativas de Empregos 

Multiplicador de empregos (MTE) 

Da mesma forma que os gastos diretos geram gastos indiretos e induzidos, mobilizando toda 
a economia, existem estimativas de multiplicadores de empregos (MTE) identificando a 
quantidade de empregos totais gerados a cada emprego direto: 

  

 MTE = ET / ED ET = ED + Eidr + Eidz , onde 
ET = Empregos totais 
ED = Empregos diretos 
Eind = Empregos indiretos 
Eidz = Empregos induzidos 
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O número de empregos diretos gerados pela atividade turística é estimado a partir do 
número de unidades habitacionais hoteleiras disponíveis e/ou acrescidas. O multiplicador de 
empregos diretos por unidade habitacional é 1,5, ou seja, para cada unidade habitacional, 
tem-se 1,5 emprego direto gerado pela atividade turística. 

A Bahiatursa utiliza em seus cálculos, a estimativa de 5,574 empregos totais para cada emprego 
direto gerado. Portanto o multiplicador para o total de empregos gerados por emprego direto 

é: 

  

 

Com esses indicadores, estimativas anteriores de empregos em turismo na Bahia e o 
multiplicador de empregos da FIPE citado anteriormente, chegou-se às seguintes projeções 
de empregos diretos e secundários para o ano 2001: 

• UHs em meios de hospedagem na Costa das Baleias: 3.048 

• Empregos diretos em MHs da Costa das Baleias: 4.572 

• Empregos totais em turismo na Costa (diretos + secundários): 25.146 

Além dessas estimativas existe o levantamento baseado no estudo do Instituto de 
Hospitalidade para 1999, citado no capítulo 3.10.2 (Capacitação Profissional para o Turismo). 
A partir desse levantamento chegou-se a uma estimativa de empregos para a Costa das 
Baleias muito próxima a apresentada acima: 

Tabela 3.14.8 – Total de Empregos no Setor de Turismo – Costa das Baleias e Bahia 

Ramos de Atividade Bahia Costa das Baleias
Hospedagem 26.818 2.414
Alimentação 157.882 14.209
Lazer e Entretenimento 21.055 1.895
Agências/Operadoras 7.673 691
Tranportes 89.965 8.097
Total Turismo 303.393 27.305  

Fonte: Instituto de Hospitalidade-1999;  
Elaboração: FGV 

Assim, estimativas de empregos gerados pelo fluxo turístico e pelas unidades habitacionais 
oferecem resultados entre 25 e 27 mil empregos diretos e indiretos. Considerando que a 
população da Costa das Baleias em idade economicamente ativa (PIA)75 é da ordem de 96 mil 
pessoas, temos praticamente um empregado em turismo para cada quatro habitantes em 
idade economicamente ativa. Mesmo compreendendo as limitações do modelo utilizado para 
essas estimativas, pode-se perceber que o turismo já é importante gerador de emprego nos 
municípios dessa zona turística. 

                                                 
74 Multiplicador elaborado pela FIPE. PRODETUR BA I. Relatório Final, dezembro de 1992, pág. 189. Bahiatursa. 
75 PIA – população com dez anos de idade ou mais, economicamente ativa ou não. Esse indicador foi utilizado em substituição 
da População Economicamente Ativa (PEA) e da população empregada, cujas estimativas são elaboradas apenas para grandes 
centros metropolitanos. 

Multiplicador Valor Responsável pelo Estudo 
MT E 5,5 FIPE 
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4.1 Matriz SWOT 

Introdução 
O diagnóstico apresentado no capítulo anterior investigou tanto o ambiente interno quanto o 
ambiente externo ao sistema turístico da Costa das Baleias, apresentando referências da 
pesquisa de campo; de consultas à comunidade; de relatórios elaborados pelas prefeituras 
municipais; e informações gerais sobre a Costa das Baleias. A partir de tal diagnóstico 
elaborou-se uma Matriz SWOT. Em inglês, SWOT são as iniciais de: 

• S: “Strenghts”  - Pontos fortes – são os elementos internos ao ambiente do sistema 
turístico, que propiciam vantagens a esse sistema e que são passíveis de intervenção 
direta pelos envolvidos; 

• W: “Weaknesses” - Pontos fracos - são os elementos internos ao ambiente do sistema 
turístico, que acarretam desvantagens a esse sistema e que são passíveis de 
intervenção direta pelos envolvidos; 

• O: “Opportunitties” - Oportunidades - são os elementos externos ao ambiente do 
sistema turístico, que podem ser utilizados para gerar vantagens a esse sistema desde 
que haja capacidade ou vontade de usufruir deles; 

• T: “Threats” - Ameaças - são os elementos externos ao ambiente do sistema turístico, 
que podem diminuir ou eliminar vantagens existentes. 

O uso deste instrumento permite identificar os principais obstáculos ao desenvolvimento do 
setor. O conhecimento desses obstáculos permite que sejam elaboradas estratégias e ações 
que eliminem ou minimizem esses obstáculos. Assim, as intervenções dessa natureza 
remetem às ações defensivas, aquelas que resguardam o sistema turístico. 

O outro emprego da Matriz, no entanto, identifica os pontos fortes e as oportunidades, 
permitindo a elaboração de estratégias e ações ofensivas. Essas intervenções permitem a 
geração de vantagens competitivas, ou seja, o fortalecimento de capacidades que gerem valor 
para o turismo. 

Considerou-se coerente seguir a estrutura proposta no Capítulo 3 e, desta forma, a análise foi 
feita para cada um dos sub-capítulos do Diagnóstico. Dentro de cada sub-capítulo, foram 
investigados uma variedade de temas de acordo com as exigências do Termo de Referência e 
das variáveis relevantes ao planejamento turístico sustentável. 

Matriz SWOT 

A Matriz SWOT está configurada distribuindo os temas na estrutura proposta da seguinte 
forma: 

• Dinâmica Econômica – Cadeia produtiva local do turismo; Principais atividades 
econômicas;  

• Análise Social – Associativismo social; Crédito para a comunidade; Inserção da 
comunidade; 

• Infra-estrutura – Saneamento básico, Resíduos sólidos; Segurança; Políticas de 
transporte aéreo; Meios de transporte e vias de acesso; 
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• Patrimônio Histórico – Gestão do patrimônio histórico; Condições de Conservação; 
Situação do patrimônio; 

• Aspectos Sócio-ambientais – Condições de conservação; Condições de gestão do 
patrimônio natural; Potencial natural; 

• Capacidade Institucional dos Municípios – Situação dos Conselhos Municipais; 
Ferramentas de gestão; Situação tributária e fiscal; Capacitação do pessoal do setor 
público; 

• Capacitação do Setor Privado do Turismo – Associativismo empresarial; Cluster do 
entretenimento; Diálogo entre setor público e privado; 

• Atrativos e Produtos Turísticos – Atrativos; Preços; Promoção; Roteiros e circuitos 
turísticos; 

• Oferta Turística – Acompanhamento e gestão do turismo e do PRODETUR NE II; 
Situação do receptivo turístico; 

• Educação da Comunidade para o Turismo – Conscientização sobre importância do 
turismo; Conscientização sobre importância do meio ambiente; Conscientização sobre 
importância do patrimônio histórico cultural; Demandas das empresas turísticas; 
Oferta de cursos e treinamentos; Perfil de capacitação dos profissionais; 

• Perfil do Turista – Situação da permanência média; Situação do gasto turístico; 
Segmentos de Mercado; 

• Gastos Turísticos – Situação dos gastos; 

• Investimentos Previstos do Setor Privado – Capacidade de investimentos pelo 
empresariado; 

• Demanda Atual e Potencial – Demanda atual; Mercados Emergentes. 

A seguir são apresentados os itens da Matriz SWOT para cada sub-capítulo. 
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Matriz SWOT – Dinâmica Econômica 

DINÂMICA ECONÔMICA 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Centros abastecedores de apoio 
bem estruturados.76 

Banco do Nordeste está presente 
como agente de desenvolvimento 
econômico. 

Crescimento econômico estadual 
nos últimos anos. 

Turismo já é uma ferramenta de 
crescente dinamismo econômico 
para a região.77 

Presença da empresa Bahia Sul. 

Composição produtiva variada. 

Cadeia produtiva do turismo 
pouco estruturada, 
apresentando pouco 
profissionalismo. 

Baixa atividade econômica em 
quase todos os municípios da 
Costa das Baleias. 

Forte sazonalidade do turismo 
regional prejudica o fluxo 
permanente de negócios entre 
os diversos setores e o 
turismo. 

Região com características favoráveis 
à produção de insumos e matérias 
primas para o turismo. 78 

Utilização da atividade turística para 
a melhoria da economia local. 

Atividade turística sendo utilizada 
como geradora de emprego e renda 
para a comunidade local. 

Estimular e priorizar investimentos 
da comunidade local em receptivo 
turístico. 

Dinamização econômica, através de 
um aumento do mercado 
consumidor criado pela atividade 
turística. 

Regiões com características 
favoráveis ao desenvolvimento da 
fruticultura, com potencial 
exportador. 

Produtos externos à região 
oferecidos a preço e qualidade 
competitivos. 

Desigualdade econômica entre os 
municípios da Costa (pontos 
isolados de desenvolvimento). 

Economias municipais dependentes 
de repasse de impostos do Governo 
Federal e Estadual. 

Dependência econômica do setor de 
papel e celulose na parte sul da 
zona turística. 

Dificuldades referentes à logística79, 
crédito e técnicas, aliam-se a 
expansão eucalipto e da criação de 
gado, gerando uma intensa troca de 
culturas e conseqüente 
descaracterização, queimadas e 
derrubadas. 

                                                 
76 Principalmente, Teixeira de Freitas, Itamarajú e Eunápolis.  
77 O turismo aparece como atividade econômica relevante em todos os municípios da Costa das Baleias. 
78 Principalmente agricultura e pecuária.  
79 Escoamento de produção, eletrificação rural e recebimento de suprimentos. 
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Matriz SWOT – Análise Social 

ANÁLISE SOCIAL 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Raízes culturais ainda preservadas. 

Ações de planejamento e 
fortalecimento institucional na 
região (Agenda 21, PNMT, 
Conselhos Municipais de Turismo 
e Meio Ambiente). 

Indicadores sociais demonstram 
melhoria na qualidade de vida da 
população. 

Índices de cobertura de serviços 
básicos vem apresentando 
melhoras significativas na maioria 
dos municípios da Costa das 
Baleias. 

Presença da empresa Bahia Sul 
implementando programas de ação 
social nas áreas de educação e 
saúde.80 

Comunidade pouco mobilizada. 

Poucas linhas de financiamento 
para população com menor poder 
aquisitivo. 

Desigualdade social. 

Reduzida taxa de emprego formal. 

Pobreza e miséria próxima a áreas e 
rotas turísticas. 

Baixos índices de Cobertura de 
Serviços Básicos em todos os 
municípios da Costa das Baleias.81 

Altos índices de analfabetismo. 

Indicadores sociais atingindo 
baixíssimos níveis em alguns 
municípios. 

Ausência de escolas de ensino 
superior 

Fomento e estímulo à formação 
de associações comunitárias por 
parte do Estado e do Governo 
Federal. 

Ações do Banco do Nordeste 
(Farol do Desenvolvimento) e 
Desenbahia. 

Ação do Governo Federal e 
Estadual em prol da inserção da 
comunidade nos processos 
decisórios (Estatuto das Cidades, 
planejamento participativo). 

Lideranças comunitárias que não 
representem de fato os interesses 
da comunidade. 

Situação macroeconômica instável, 
com reflexos na liberação de 
crédito e taxas de juros. 

Gentrificação e especulação 
imobiliária por conta do 
desenvolvimento turístico.  

Êxodo para áreas de maior 
desenvolvimento econômico.  

Pobreza e violência urbana. 

Valorização de terras da zona 
costeira para a atividade turística, 
causando o afastamento de 
comunidades tradicionais, que 
tinham na pesca seu principal 
meio de sobrevivência. 

                                                 
80 Dentre outra iniciativas a empresa construiu e mantêm 2 escolas de 1o.e 2o. graus, freqüentadas por 700 alunos. 
81 Menos de 50% dos domicílios da Costa das Baleias contam com o serviço de abastecimento de água. 
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Matriz SWOT – Infra-estrutura 

INFRA-ESTRUTURA 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

As principais estradas encontram-
se em bom estado de conservação. 

Priorização pelo governo estadual 
de programas de implementação 
de aterros sanitários. 

Programas de saneamento básico 
implementados pelo Governo do 
Estado. 

Sistema de abastecimento de água 
apresenta avanços nos números de 
ligações por habitante. 

Projeto de construção de um aterro 
para atender aos municípios de 
Prado, Alcobaça e Caravelas.82  

Programa BID II (melhoria de 
corredores rodoviários) 

Falta de interligação entre os 
municípios de Prado, Alcobaça e 
Caravelas com os municípios de Nova 
Viçosa e Mucuri. 

Transporte público deficiente na 
maioria das localidades por 
insuficiência de linhas e precariedade 
dos veículos (rodovias e hidrovias). 

Terminais rodoviários e hidroviários 
precários em sua maioria. 

Sinalização turística inexistente em 
quase toda a zona turística. 

Dificuldade de acesso as praias do sul 
de Muruci. 

Ausência de opções de transporte 
aéreo. 

Localidades sem cobertura adequada 
de coleta e disposição final de resíduos 
sólidos. 

Interligação com as demais zonas 
turísticas é longa e desestimulante. 

Inadequado tratamento dos resíduos 

Programas apoiados por 
financiamentos externos (BID e 
Banco Mundial). 

Utilização do transporte 
marítimo como meio de 
transporte turístico diferenciado. 

Melhoria da infra-estrutura 
regional para beneficiar o 
turismo e a população local. 

Investimentos em infra-estrutura 
gerando crescimento do emprego 
e renda da população local. 

 

Crise no setor aéreo - empresas 
buscam maior rentabilidade e 
encerram rotas menos 
lucrativas. 

Cursos hídricos contaminados 
por esgotos não tratados afetam 
o conjunto cênico de uma 
destinação e comprometem as 
condições de banho em praias 
procuradas pelos turistas. 

Destinação final inadequada 
dos resíduos sólidos gerando 
pressões ambientais que podem 
se tornar insustentáveis com o 
crescimento do fluxo turístico. 

 

                                                 
82 O processo está na fase de escolha de área para a implantação. 



PRODETUR NE -II PDITS – Costa das Baleias 4.1 Matriz SWOT 319 

sólidos. 

Sistema aeroviário é praticamente 
inexistente. 

Algumas localidades sem cobertura 
adequada, situação de coleta e 
tratamento de esgoto precária. 

Alta porcentagem de domicílios sem 
banheiro. 

Ausência de terminais rodoviários em 
Mucuri e Nova Viçosa. 
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Matriz SWOT – Patrimônio Histórico 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Razoável acervo de patrimônio 
histórico-cultural. 

Pró-atividade dos órgãos 
responsáveis pela gestão do 
patrimônio, em nível federal e 
estadual. 

Cultura viva e autêntica. 

Conscientização por parte de 
algumas prefeituras da 
importância da conservação e 
restauração de seu patrimônio 
histórico/cultural. 

Poucos recursos técnicos e 
financeiros destinados à gestão do 
patrimônio por parte das 
prefeituras. 

Condições precárias de 
preservação em grande parte do 
patrimônio. 

Comunidade pouco conscientizada 
para a importância e valor do 
patrimônio histórico. 

Desconhecimento da história e dos 
monumentos por parte dos 
próprios moradores do município. 

Inexistência de patrimônio-
histórico tombado em nível federal, 
estadual e municipal. 

Trabalho em conjunto prefeitura-
comunidade para gestão do 
patrimônio. 

Utilização do turismo para 
garantia de conservação e 
revitalização do patrimônio. 

Atrativos potenciais do 
Patrimônio-Histórico capazes de 
agregar valor aos destinos da 
Costa das Baleias. 

Tombamento do acervo com 
importância histórico-cultural. 

Aumentar a auto-estima da 
comunidade através de iniciativas 
que visem o conhecimento do 
patrimônio histórico/cultural do 
município. 

Pouca preocupação da prefeitura 
em relação à gestão do patrimônio. 

Perda do patrimônio por falta de 
cuidado e conservação. 

Perda da identidade cultural, 
própria de cada localidade com o 
desenvolvimento do turismo não 
planejado (folclore, artesanato, 
história, culinária, etc). 

Desvalorização do patrimônio por 
parte do turista, devido à falta de 
conservação. 
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Matriz SWOT – Aspectos Sócio-Ambientais 

 

                                                 
83 Poluição causada pelo lançamento de esgotos in natura e resíduos sólidos nos mesmos. 
84 Descaracterização ambiental por plantações de eucaliptos. 

ASPECTOS SÓCIO-AMBIENTAIS 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Muitas áreas e ecossistemas com 
alto nível de conservação, como o 
Parque Nacional de Abrolhos. 

Diversidade biótica e de 
ecossistemas. 

Presença de APAs cobrindo 
extensas áreas de relevância 
biológica e paisagística.  

Existência de APAs englobando 
quase toda a Costa das Baleias. 

Legislação recente rigorosa, 
amparando ações de conservação.  

Presença do Parque Nacional 
Marinho de Abrolhos. 

A qualidade de quase todos os rios 
da Costa das Baleias encontra-se 
aquém do adequado pelas normas 
ambientais.83 

Expansão e adensamento urbano 
desordenados. Incapacidade de 
adquirir imóveis obriga a 
população de baixa renda a ocupar 
áreas de proteção ambiental de 
maneira ilegal, degradando o 
ambiente. 

Falta de condições físicas, 
administrativas e operacionais do 
CRA, para a implantação de 
medidas e ações propostas nos 
Planos de Manejo das APAS 
baianas ou necessárias para a 
manutenção de uma Unidade de 
Conservação.  

Falta estudo sobre capacidade de 
carga das localidades 

Envolvimento das comunidades 
no processo de proteção e 
recuperação do ambiente. 

Utilização da grande diversidade 
biótica e das áreas preservadas 
como indutoras de fluxo turístico 
para as regiões do Pólo. 

Aumento do número de adeptos à 
prática de ecoturismo e turismo de 
aventura. 

Aumento da preocupação global 
com o cuidado do meio ambiente. 

Integração entre o setor público, o 
setor privado o terceiro setor e a 
comunidade nas ações de 
conscientização, conservação e 
preservação dos recursos naturais. 

Falta de planejamento do turismo 
pode gerar pressões habitacionais 
e especulação imobiliária 
decorrentes do desenvolvimento 
do turismo como elemento 
agressor do meio ambiente. 

Degradação sistemática do meio 
ambiente por excesso de carga em 
atrativos naturais.   

Pressões socioeconômicas sobre o 
meio ambiente, degradando os 
principais atrativos naturais do 
Pólo.  

Atividade industrial pode 
comprometer o meio ambiente em 
algumas regiões da Costa das 
Baleias.84 
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Matriz SWOT – Capacidade Institucional dos Municípios 

CAPACIDADE INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Comunidade, poder público e setor 
privado conscientizados sobre a 
importância dos Conselhos 
Municipais de Turismo e Meio 
Ambiente. 

Municípios participando de 
programas como PNAF-M. 

Nova legislação (Estatuto das 
Cidades e Lei de Responsabilidade 
Fiscal). 

Melhoria da administração 
financeira dos municípios. 

PRODETUR II servindo como 
alavancador para a criação de 
ferramentas de gestão municipais. 

Programas federais de 
modernização administrativa 
prevêem política de treinamento 
para o pessoal do setor público. 

Administração financeira dos 
municípios vêem apresentando 
melhoras. 

O pessoal empregado no poder 
público na Costa das Baleias em 
geral não conta com políticas de 
treinamento ou conhecimento 
técnico necessário. 

A representatividade efetiva dos 
Conselhos é duvidosa. 
Funcionamento e deliberações 
limitadas na maioria dos 
municípios.  

Em geral, o poder público local 
atribui pouca importância às 
ferramentas de gestão. 

Alguns dos municípios que 
utilizam as ferramentas de gestão 
não contam com ferramentas 
elaboradas com rigor e 
considerações técnicas necessárias. 

Dependência excessiva de 
repasses constitucionais (estaduais 
e federais). 

Falta de destinação de recursos 
para os Conselhos.  

Governo Federal, Governo 
Estadual e BID custeiam a 
elaboração de ferramentas de 
gestão através de financiamentos. 

Conselhos podem se transformar 
em fóruns de discussão e 
aprendizado sobre as práticas e os 
fenômenos do turismo e do meio 
ambiente. 

Modernização da administração 
municipal por ser fator 
condicionante ao PRODETUR II a 
inserção em programas nacionais 
de modernização (PMAT - 
Programa de Modernização da 
Administração Tributária). 

Aumento significativo das receitas 
municipais após a modernização. 

Programas federais de 
modernização administrativa 
prevêem política de treinamento 
para funcionários do setor público.   

Estagnação econômica de 
municípios por falta de 
planejamento adequado. 

Os conselhos podem existir como 
uma prova de participação social, 
mas sem efetiva 
representatividade social. 

Adoção de ferramentas de gestão 
de baixa qualidade somente para 
atendimento de condicionantes do 
PRODETUR II. 

Dificuldade na negociação para o 
início do pagamento de tributos 
municipais. 

Dificuldade em recolher tributos 
municipais e estaduais junto à 
comunidade e empresários locais, 
após a tomada de empréstimo. 

Inexistência de uma legislação que 
obriga a participação da 
comunidade na definição dos 
investimentos. (orçamento 
participativo) 
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Matriz SWOT – Capacitação do Setor Privado 

CAPACITAÇÃO DO SETOR PRIVADO 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Governo mostra-se disposto a 
apoiar atividades do setor privado 
e conta com diversos canais de 
comunicação. 

Prefeituras e empresários 
entendem necessidade de 
parcerias. 

Investimentos turísticos foram e 
estão sendo feitos, demonstrando 
um empresariado atuante. 

Presença do turismo nas 
Estratégias de Desenvolvimento 
Econômico da Bahia (1991) tem 
estimulado o empresariado a 
investir na zona turística. 

Relação entre empresários se dá 
apenas através da competição. 

Setor privado em geral pouco 
mobilizado. 

Concorrência predatória dentro 
dos segmentos empresariais. 

Baixa capacidade administrativa e 
empresarial do setor privado na 
maioria dos municípios. 

Dificuldade na obtenção de 
crédito/financiamentos. 

O associativismo ainda não é 
suficientemente representativo. 

Falta de sistemas de qualidade e 
controle. 

Pouca percepção da importância 
do sistema turístico como um todo. 

O PRODETUR NE II, através das 
reuniões do PDITS e do Conselho 
do Pólo, pode ser um fomentador 
da criação, operação e efetividade 
das associações. 

O PRODETUR NE II pode ser 
alavancador e formador de clusters 
regionais de entretenimento no 
Estado da Bahia. 

O PRODETUR NE II é um possível 
canal de integração entre os 
setores, principalmente com 
instalação do Conselho de Turismo 
do Pólo. 

A concorrência predatória pode 
causar baixa de preços, seguida da 
perda de qualidade dos produtos. 

Manutenção de posturas 
clientelistas em relação ao Estado. 

Interesses particulares se 
sobrepondo aos objetivos comuns. 

Conflitos e atritos constantes entre 
os setores. 
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Matriz SWOT – Atrativos e Produtos Turísticos 

ATRATIVOS E PRODUTOS TURÍSTICOS 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Características culturais únicas 
resultam em uma produção 
gastronômica e de artesanato 
muito autênticas e de boa 
qualidade em alguns locais. 

Presença de importantes Parques 
Nacionais. 

Atrativos de grande importância, 
dimensão e beleza natural. 

Ambiente característico, peculiar e 
autêntico do Brasil. 

Abrolhos se destaca no contexto 
nacional e internacional como local 
para a prática do mergulho e 
observação de baleias. 

Muitas áreas encontram-se em bom 
estado de conservação ambiental. 

Preço competitivo em relação a 
destinos semelhantes no Brasil. 

Alguns atrativos pouco valorizados 
pela população e turistas. 

Artesanato com acabamento e 
materiais utilizados de qualidade 
irregular. 

Condições sanitárias dos 
estabelecimentos de alimentação. 

Comunidades artesãs pouco 
conscientizadas sobre o valor dos 
produtos. 

Parte do patrimônio histórico 
apresenta condições precárias de 
conservação. 

Grande parte dos atrativos naturais 
não se encontra formatada não 
sendo utilizada turisticamente. 

Patrimônio Histórico com pouca 
visitação. 

O aumento do fluxo turístico 
esperado pode ser um alavancador 
de vendas de artesanato e 
gastronomia local. 

O fluxo turístico pode ser 
incrementado e qualificado se 
maior parte do patrimônio for 
utilizada para o turismo. 

O turismo pode ser o fator de 
conservação do patrimônio. 

Muitos investimentos em turismo 
vêm sendo feitos com apelo 
ambiental, conferindo maior 
importância à sua conservação. 

Muitos produtos precisam de 
readequação dos serviços e da 
estrutura, podendo se tornar boas 
oportunidades de negócio. 

 

Perda de monumentos por falta de 
conservação. 

Desvalorização do patrimônio por 
parte do turista devido a falta de 
conservação. 

Degradação dos atrativos por falta 
de ordenação e adequação do 
receptivo. 

O preço praticado pela competição 
predatória não viabiliza um serviço 
de acordo com o turista mais 
exigente. 

Diminuição das identidades 
individuais dos municípios. 

Destinos concorrentes investindo 
em promoção no mercado 
doméstico e internacional, 
aumentando a competição. 
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Ações da Bahiatursa de divulgação 
no Brasil e no exterior. 

Existência de atrativos potenciais e 
com muitos diferenciais. 

Ocupação irregular (habitação, 
comércio, empreendimentos 
agropecuários) de áreas naturais. 

Competição predatória entre os 
empresários resulta em queda 
constante na qualidade dos 
serviços. 

As ações nacionais de divulgação 
no exterior ainda são insuficientes. 

Os canais de distribuição no 
restante do país são poucos e mal 
trabalhados. 

Poucos roteiros e circuitos 
formatados. 

Falta de cooperação entre os 
municípios. 

Roteiros e circuitos sub utilizados 
(poucos produtos formatados e 
vendidos a grandes mercados). 

Investimentos em Marketing pelo 
PRODETUR NE II. 

Utilização de meios de transportes 
alternativos, como hidrovias. 

Utilização de meios de transporte 
alternativos, como o trem (já existe 
estrada de ferro em alguns locais) e 
hidrovias. 

Possibilidade de criação de roteiros 
que combinem diversos tipos de 
atrativos. 

Diminuição das identidades 
individuais dos municípios. 
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Matriz SWOT – Oferta Turística 

OFERTA TURÍSTICA 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Percepção sobre a importância da 
atividade turística e de sua correta 
gestão. 

Capacidade do Estado em recorrer 
a financiamentos e elaborar 
projetos. 

Alguns locais contam com 
receptivo muito bem estruturado.85 

Conscientização das comunidades 
e empresários sobre a importância 
de um bom receptivo instalado. 

Comprometimento do Estado em 
relação à diferenciação e agregação 
de valor ao produto turístico. 

Ampla e variada estrutura de 
hospedagem. 

As informações sobre o 
desempenho da atividade turística 
são muitas vezes insuficientes e 
geralmente pouco utilizadas pelo 
setor privado. 

A maioria dos destinos não tem ou 
contam com receptivo muito 
deficiente e sem estruturação. 

Baixa receita turística gerada pela 
falta de receptivo adequado. 

Pouca divulgação sobre os 
atrativos da região. 

Pouca profissionalização do 
receptivo com conseqüente 
inibição do Gasto Médio Diário 
Individual. 

Restrita oferta de roteiros e 
circuitos locais. 

Implementação de um sistema de 
acompanhamento da atividade 
que monitore a sustentabilidade 
do turismo. 

Falta de receptivo nas áreas de 
interesse turístico indicam 
oportunidades de investimento 
para o setor privado. 

Segmentação da oferta turística 
visando atender melhor os 
mercados específicos. 

Espaço para a valorização das 
características locais e 
aprimoramento das técnicas, 
materiais e canais de distribuição 
de artesanato. 

Falta de monitoramento dos 
impactos e ações após o 
investimento e conseqüente falta 
de redirecionamento da atividade. 

Diminuição do valor percebido 
pelo turista por falta de receptivo 
adequado. 

Investimentos na atividade 
turística em geral não apresentam 
rentabilidade interessante. 

                                                 
85 Especialmente em Cumuruxatiba. 
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 Opções de transporte são 
limitadas. 

Ausência de locadoras de veículos. 

Poucos locais de compra de 
artesanato. 
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Matriz SWOT – Educação e Capacitação da Comunidade para o Turismo 

EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE PARA O TURISMO 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Oficinas do PNMT, presença de 
ONGs e processo de implantação 
da Agenda 21 em vários 
municípios, contribuindo para a 
sensibilização e para a capacidade 
de planejamento e de decisão da 
comunidade. 

Demanda por capacitação 
sofisticada reflete busca crescente 
de qualidade nas empresas 
turísticas. 

Hospitalidade baiana é um grande 
diferencial dos profissionais. 

O desenvolvimento da atividade 
turística na Costa das Baleias vem 
criando cada vez mais postos de 
trabalho. 

Ações do governo em prol da 
educação e da capacitação vêm 
trazendo evolução nos índices 
educacionais. 

Falta conscientização sobre 
limpeza pública e lixo em geral. 

Falta de alternativas econômicas e 
de uso sustentável dos recursos 
naturais causa degradação 
ambiental. 

Comunidade pouco conscientizada 
sobre a importância e o valor do 
patrimônio histórico e cultural 
(físico e artístico), muitas vezes 
degradando ou utilizando sem 
preocupação com a conservação.. 

Falta de oferta de cursos superiores 
(formação de quadros gerenciais e 
empreendedores). 

Demanda pouco atendida pelos 
cursos disponíveis. 

Pouca pró-atividade das empresas 
para o treinamento interno de seus 
funcionários. 

Envolvimento da comunidade no 
processo de preservação 
ambiental. 

Desenvolvimento de atividades de 
uso sustentável dos recursos 
naturais (ONGs, Universidades, 
Agências de Cooperação 
Internacional, etc). 

Hospitalidade e cultura baiana são 
fortes aliados para o aumento da 
auto-estima da população e para a 
valorização da cultura e do 
patrimônio. 

Sinergia entre turismo e cultura - 
papel educativo do turismo e 
possibilidade de expansão do 
mercado consumidor de produtos 
culturais. 

Reversão de benefícios oriundos 
do turismo em prol das 
comunidades locais. 

 

Pressões sócio-econômicas se 
sobrepondo à consciência 
ambiental. 

Perda do patrimônio por falta de 
cuidado e conservação. 

Indisposição e agressividade dos 
residentes com os turistas. 

Comportamento inadequado dos 
turistas, gerando tensão entre 
residentes e turistas. 

Importação de funcionários por 
falta de mão de obra local 
especializada, diminuindo 
possibilidades de inserção das 
comunidades. 

Diminuição da oferta de cursos 
por insatisfação dos alunos e 
empregadores ou por estagnação 
do mercado. 
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 Conteúdo ministrado não reflete as 
necessidades de mercado. 

Empresas não valorizam os 
certificados. 

Metodologia e conceituação de 
ensino obsoletos. 

Profissionais em geral pouco 
capacitados. 

Remunerações generalizadamente 
baixas não estimulando a busca de 
capacitação. 

Profissionais carecem do 
conhecimento de línguas 
estrangeiras. 

Faltam oportunidades para a 
comunidade se integrar ao 
desenvolvimento turístico. 

Oferta de recursos humanos nas 
áreas de desenvolvimento 
turístico. 

Processo de certificação 
profissional em desenvolvimento. 

Profissionalização oferece 
oportunidades de carreira 
(pedagógica e operacional). 

Oferecer cursos e treinamento para 
a utilização da característica 
hospitaleira do povo como 
diferencial competitivo. 

Desenvolvimento de atividades de 
uso sustentável do Patrimônio 
Histórico-Cultural. 
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 Matriz SWOT – Perfil do Turista 

PERFIL DO TURISTA 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Crescimento constante no fluxo 
turístico. 

Turistas emitem boas avaliações dos 
principais destinos turísticos da 
Costa das Baleias. 

Altos índices de retorno confirmam 
satisfação dos turistas na Costa das 
Baleias. 

 

Turistas com baixa propensão de 
gasto em alguns destinos.86 

Sazonalidade acentuada, 
especialmente fora da temporada 
de verão. 

Baixo Gasto Médio Diário 
Individual em diversas regiões. 

Segmentação pouco explorada em 
algumas regiões. 

Turistas se mostraram 
descontentes com a infra-
estrutura urbana existente nos 
destinos. 

Diversificação gera maiores opções 
para turistas e aumento na 
Permanência Média na Costa das 
Baleias. 

Incremento de nichos de mercado 
ainda pouco explorados 
(mergulho, ecoturismo, náutico, 
entre outros). 

Porcentagem representativa dos 
turistas utilizam casa de parentes e 
de amigos como hospedagem 
indicando um mercado potencial a 
ser explorado. 

Alta taxa de visitantes com 
intenção de retornar aos principais 
destinos na Costa das Baleias. 

Fortalecimento de destinos 
concorrentes, aumentando o nível 
de competição (Nordeste, Brasil e 
exterior). 

Cenário econômico nacional e 
global indefinido, sem indicar 
superação do quadro recessivo. 

Tendência mundial por viagens 
mais curtas. 

 

                                                 
86 Em especial no município de Mucuri. 
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Matriz SWOT – Gastos Turísticos 

GASTOS TURÍSTICOS 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Boa receita turística por visitante 
em alguns destinos. 

Crescimento mais acentuado de 
mercados emissores com maior 
propensão a gastos. 

Importância crescente do turismo 
na economia baiana. 

Produtos de grande aceitação 
nacional e internacional, como 
Abrolhos. 

Bahia é o Estado com a segunda 
maior receita por turista do Brasil.87 

Baixa receita por turista em 
Mucuri. 

Baixo estímulo ao aumento de 
gastos em função das fragilidades 
da oferta de produtos e serviços 
turísticos. 

Grande sazonalidade. 

Renda turística tem importante 
participação no PIB baiano.88 

Regiões com inúmeros diferenciais 
ainda inexplorados. 

Desvalorização do Real torna o país 
mais barato para estrangeiros e 
inibe a saída de brasileiros para 
destinos internacionais. 

Espaço para crescimento do Gasto 
Médio Diário Individual como 
também da Permanência Média 
através da formatação de novos 
roteiros e atrativos e da melhoria na 
formatação de produtos turísticos 
(qualidade). 

Aumento dos gastos turísticos 
através da diferenciação e 
diversificação dos produtos. 

Cenário econômico nacional e 
global indefinido, sem indicar 
superação do quadro recessivo. 

 Pouco foco empresarial em 
agregação de valor, gerando 
ênfase na captação de maior 
número de turistas. 

 

 

                                                 
87 Para o ano de 2001 a Receita Média por Turista foi de US$ 490,03 (Dólar médio = R$ 2,35) 
88 Segundo dados da Bahiatursa para o ano de 2001, a renda turística representou, aproximadamente, 6,8% do PIB total do Estado. 
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Matriz SWOT – Investimentos Previstos do Setor Privado 

INVESTIMENTOS PREVISTOS DO SETOR PRIVADO 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Aumento dos investimentos por 
Uhs, refletindo aumento do nível 
de sofisticação dos 
empreendimentos mais recentes. 

Empenho governamental em 
captar investimentos privados em 
novos empreendimentos 
turísticos. 

Assistência e apoio 
governamental aos novos 
investidores. 

Presença do Desenbahia e do 
Banco do Nordeste como agentes 
financiadores. 

Poucas linhas de crédito, poucas 
opções de financiamento e taxas 
de juros pouco competitivas. 

Estrutura pública de apoio à 
viabilização de pequenos e médios 
empreendimentos é burocrática e 
ineficiente. 

Financiamentos para o setor 
privado com taxas e prazos 
inadequados. 

Região com diversas áreas 
propícias ao investimento em 
turismo. 

Desvalorização do real facilita os 
investimentos estrangeiros. 

Grandes grupos do setor privado 
com disponibilidade de recursos 
para investimentos. 

Crescimento do setor turístico 
através do crédito para a 
população local (opções de 
financiamento). 

Investimentos em infra-estrutura e 
estrutura turística aumentando a 
atratividade da região para os 
investidores. 

Com o aumento do crédito 
disponível a população local teria 
oportunidade de empreender e 
haveria um volume ainda maior 
no setor turístico. 

Cenário macroeconômico instável. 

Demais estados e regiões 
disputando os investimentos 
privados. 

Falta de crédito impede que 
investidores de menor porte 
desenvolvam empreendimentos, 
fato que pode ter como 
conseqüência à exclusão da 
comunidade local do processo 
turístico. 
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Matriz SWOT – Demanda Atual e Potencial 

DEMANDA ATUAL E POTENCIAL 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Bahia é o destino com maior fluxo 
e receita do Nordeste. 

Satisfação dos clientes em relação à 
experiência turística. 

Bahia apresenta fluxo turístico 
crescente nos últimos anos. 

Crescimento de importantes 
segmentos de mercado, como 
ecoturístico, náutico, congressos, 
negócios, entre outros. 

Grande parte do fluxo 
intraestadual (o maior) com baixa 
propensão a gasto. 

Maior parte do fluxo doméstico (o 
mais significativo) utilizando 
residência de amigos e parentes. 

Distância do Brasil em relação aos 
grandes emissores internacionais. 

Grande sazonalidade. 

Dificuldade de acesso por via 
aérea. 

Incremento dos segmentos de 
observação de baleias, mergulho e 
ecoturismo, com conseqüente 
aumento na utilização dos meios 
de hospedagem.  

Grandes emissores turísticos 
(nacionais e internacionais) pouco 
explorados, sinalizando para 
potencial não utilizado. 

Situação de instabilidade 
provocada pela guerra (EUA x 
Iraque) pode fazer com que o 
destino Brasil seja mais procurado 
por turistas internacionais e 
nacionais. 

Fortalecimento de destinos 
concorrentes, com aumento da 
competição (Nordeste, Brasil e 
exterior). 
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Conclusão 
Através da análise da matriz SWOT pode-se constatar uma série de áreas que necessitam de 
ações de fomento, de apoio, de coordenação ou até mesmo de obras físicas. No entanto, a 
execução dessas ações e projetos não pode ser efetuada pontualmente, sem a definição de 
sua correlação ou sem a coordenação de esforços entre os envolvidos e interessados. 

Assim, alguns componentes e áreas da atividade, por serem ainda muito pouco/ou mal 
estruturadas, se tornam obstáculos ao desenvolvimento sustentável do turismo na Costa das 
Baleias e no Estado da Bahia. Por outro lado, a análise também evidencia as áreas do turismo 
mais desenvolvidas, demonstrando oportunidades a serem aproveitadas no atual 
desenvolvimento da atividade turística. 

O estudo da correlação entre os pontos fracos, pontos fortes, oportunidades e ameaças 
definiu as denominadas macro-estratégias, apresentadas no capítulo seguinte (4.2 – 
Estratégias de Desenvolvimento Turístico). Estas áreas são os campos de atuação que 
influenciam diretamente a atividade turística, onde foram detectadas necessidades de ações 
coordenadas. Algumas macro-estratégias são mais suscetíveis a intervenções, por 
representarem obstáculos ao pleno desenvolvimento turístico, levando em consideração sua 
situação atual. Outras, por sua vez, devem ser fomentadas por serem indispensáveis ao 
desenvolvimento sustentável do turismo. 

 

 

 

 
 
 



PRODETUR NE -II PDITS – Costa das Baleias 4.2 Estratégias de Desenvolvimento Turístico 335 

4.2 Estratégias de Desenvolvimento Turístico 

Introdução 
As indicações contidas nas conclusões do diagnóstico e um abrangente processo de 
planejamento participativo, articulado a um extenso trabalho complementar de pesquisa de 
campo, deram origem às estratégias de desenvolvimento turístico apresentadas neste 
capítulo. Estudos elaborados pelo poder público e outras instituições (ONGs e sociedade civil 
organizada) também serviram como subsídios para a elaboração das estratégias 
apresentadas.  

São indicadas iniciativas que procuram viabilizar o crescimento da atividade turística na 
Bahia segundo a perspectiva do desenvolvimento sustentável. Partindo do diagnóstico 
preparado e da análise SWOT (Potencialidades, Fragilidades, Oportunidades e Ameaças) 
para cada um dos temas e aspectos recomendados pelo BID, são definidos projetos em 
diversas áreas. 

Identificou-se uma série de valores que definiram as vertentes, visão e missão do turismo na 
Bahia como um todo, através do processo de planejamento participativo, com contribuições 
das políticas de governo (estadual e federal) e dos objetivos do PRODETUR NE II. A análise 
SWOT, por sua vez, proporcionou a identificação das peculiaridades regionais da cada zona 
turística, contribuindo para a formulação do posicionamento estratégico único de cada região 
da Bahia. 

A partir das caracterizações regionais, foram identificadas Macro-Estratégias válidas para 
todo o Estado, que deveriam ser atendidas por iniciativas coordenadas. As vertentes, a visão, 
a missão, e as Macro-estratégias Estaduais foram definidas, portanto, dentro da esfera 
estadual, remetendo a um encadeamento mais amplo e integrado com as demais políticas 
públicas em diversas áreas (infra-estrutura, educação, saúde, segurança pública etc). 

Após a definição das estratégias estaduais, partiu-se para a definição das estratégias 
particulares da região, levando em consideração os aspectos únicos e a inserção 
mercadológica da zona turística. Dentro da Macro-estratégia relacionada especificamente 
com o produto turístico, foram estabelecidas as Estratégias Sub-regionais, uma definição 
sobre como a Costa das Baleias pode desenvolver a atividade turística considerando as 
diretrizes estaduais e potencializando seus diferenciais, contribuindo para o 
desenvolvimento do turismo no Estado. 

A Figura 4.2.1 mostra esquematicamente o processo para definição da estratégia de 
desenvolvimento para o Estado da Bahia e para a Costa das Baleias, seus princípios e sua 
configuração. 
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Figura 4.2.1 – Princípios da Estratégia de Desenvolvimento do Turismo da Bahia 
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Os conceitos acima mencionados serão apresentados nos itens seguintes. O desenvolvimento 
da análise inicia-se com as vertentes, a visão e a missão do turismo na Bahia. Em seguida, são 
analisadas as Macro-estratégias Estaduais, também sendo apresentadas as Estratégias Sub-
regionais, enfatizando os diferenciais da área de planejamento. Finaliza o capítulo uma 
apresentação das ações identificadas durante o processo de planejamento, organizadas por 
estratégia. Essas ações serão objeto de análise aprofundada no capítulo 6 – Plano de Ação. 

O detalhamento do processo de planejamento participativo realizado durante a elaboração 
deste documento pode ser encontrado no capítulo 7 – Reuniões de Elaboração do PDITS. 

Vertentes do Desenvolvimento Turístico na Bahia 
Foram identificadas três vertentes de desenvolvimento turístico, levando em consideração os 
objetivos do PRODETUR NE II, as políticas públicas de turismo adotadas pelo Estado da 
Bahia e os pilares da sustentabilidade. As vertentes são a origem de cada Macro-estratégia 
Estadual, com seus respectivos projetos. A definição das vertentes também funciona como 
um termômetro da adequação das estratégias, que devem estar em consonância com os 
objetivos do PRODETUR NE II e do Governo do Estado. 

A definição das vertentes teve como base a conceituação do desenvolvimento sustentável, 
que pressupõe uma integração entre as esferas do desenvolvimento econômico, 
desenvolvimento social e conservação ambiental, conforme a Figura 4.2.2: 
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Figura 4.2.2 – Pilares do Desenvolvimento Sustentável 
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As vertentes de desenvolvimento para o turismo na Bahia, ou seja, as principais referências 
para a determinação das ações e projetos a serem desenvolvidos, são as seguintes: 

• Valorização das Pessoas (desenvolvimento sócio-cultural); 

• Valorização da Natureza (preservação e conservação ambiental); 

• Valorização do Produto Turístico (desenvolvimento econômico). 

Através da valorização das pessoas se define, de maneira inequívoca, que o ponto de partida 
para o planejamento turístico são as pessoas que habitam a área de planejamento. Sob essa 
óptica, o turismo é uma ferramenta de promoção socioeconômica. Para tanto, o respeito às 
opiniões das comunidades inseridas nessas áreas, além da busca de sua inserção na 
atividade, é um componente essencial. 

A valorização da natureza, por sua vez, sinaliza que essa promoção socioeconômica será 
estruturada através da compreensão do valor intrínseco do meio ambiente, colaborando para 
sua conservação e preservação. O turismo se presta, sob essa perspectiva, a ser uma 
ferramenta de sensibilização sobre a questão ambiental e de uso sustentável dos recursos 
naturais. 

A competitividade do setor turístico da Bahia é a garantia de que o processo de promoção 
socioeconômica e de uso sustentável dos recursos naturais será mantido, mesmo inserido 
num ambiente econômico dinâmico. Sob esse aspecto, a valorização do produto turístico 
identifica a necessidade de estruturar soluções adequadas ao mercado e inovadoras em sua 
essência. 

Visão e Missão 
A Visão do turismo para a Bahia é entendida como o grande delineamento do planejamento 
estratégico a ser desenvolvido e implantado89 pelo Estado, definindo a essência da atividade 
em termos de propósito e de escopo90. 

                                                 
89 Oliveira, Djalma P. Rebouças. Planejamento Estratégico: conceitos, metodologia e práticas. São Paulo: Atlas, 1999. 
90 Hax, Arnoldo C., Majluf, Nicolas S. Strategic Management: an integrative prospective. Englewood Cliffs: Prenctice Hall, 1984. 
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A Missão, por sua vez, é a definição clara da razão de ser do turismo, traduzindo os valores 
dos baianos em termos de crenças e maneiras de atuação. Exerce uma função orientadora e 
delimitadora da atividade no Estado (OLIVEIRA, 1999). 

As declarações de visão e missão para o turismo na Bahia foram elaboradas através da 
compreensão do papel desse setor para o Estado e para o cidadão baiano, e decorrem 
diretamente do processo de planejamento participativo. São elas: 

Visão 

“O turismo como um vetor de grande importância na implementação e promoção do desenvolvimento 
sustentável no Estado. A Bahia será um modelo de desenvolvimento turístico, já que todos os 

envolvidos se beneficiarão efetivamente desta atividade.” 

Missão  

“O turismo deve ser um agente de integração entre as esferas econômica, sócio-cultural e ambiental. 
Apresenta e fortalece a identidade baiana, fundamentando-se nos valores e diferenciais de seu povo e de 

sua terra.” 

Formulação Estratégica 
A elaboração de estratégias eficazes deve partir de uma análise cuidadosa dos recursos 
(físicos, humanos e organizacionais) e capacidades (condição que um conjunto integrado 
desses recursos possui para executar tarefas ou gerar valor), sendo algumas dessas 
capacidades possíveis diferenciais (aquelas que, únicas e de difícil imitação, podem 
configurar uma vantagem competitiva sustentável). 

A etapa seguinte do processo de planejamento estratégico consiste na formulação de ações 
estratégicas que, partindo dessa análise, deve gerar resultados estratégicos coerentes com as 
vertentes e as definições de visão e missão. 

Para tanto foram identificadas cinco Macro-estratégias Estaduais a serem trabalhadas em 
todo o Estado e foram elaboradas Estratégias Sub-regionais. O intuito dessa formulação 
estratégica é o de transformar os recursos e capacidades em diferenciais efetivos. A seguir são 
apresentadas as Macro-estratégias Estaduais e as Estratégias Sub-Regionais. 

Macro-estratégias Estaduais 
As Macro-estratégias Estaduais são os grandes campos que necessitam de intervenções para 
garantir que as vertentes, a visão e a missão sejam efetivamente implementadas. A indicação 
dessas Macro-estratégias Estaduais, portanto, orientam os esforços de todos os envolvidos 
com a atividade turística em prol de um desenvolvimento integrado e sustentável. Traduzem 
uma avaliação da realidade turística do Estado da Bahia, identificando basicamente dois tipos 
de intervenções: 

• Ações recuperadoras / corretivas – aquelas que são originadas das fraquezas detectadas 
durante o processo de planejamento participativo. Foram sugeridas pela própria 
comunidade, por órgãos públicos que atuam nas regiões e pela equipe técnica; 

• Ações pró-ativas – são as ações que potencializam os pontos fortes ou permitem o 
fortalecimento ante as ameaças e oportunidades apontadas. Também foram sugeridas 
pela comunidade, órgãos públicos e equipe técnica. 

As Macro-estratégias Estaduais para o desenvolvimento do turismo sustentável na Bahia são: 
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• Estrutura Pública; 

• Gestão Municipal; 

• Socioeducação; 

• Integração; 

• Produto Turístico. 

Como elemento integrante da Macro-estratégia Produto Turístico, estão as estratégias sub-
regionais da zona turística da Costa das Baleias. Nesse ponto serão apresentadas, com maior 
profundidade, as diretrizes e ênfases necessárias para o aumento da competitividade turística 
dessa sub-região. 

A seguir são apresentadas as características das Macro-estratégias e as diversas estratégias 
que convergem para seu objetivo central. 

Estrutura Pública 

“Criar as condições necessárias para o desenvolvimento sustentável do turismo através de 
planejamento, infra-estrutura básica e acompanhamento” 

O ponto de partida para esse processo de planejamento é o entendimento, por parte do 
Estado, da necessidade de coordenação do crescimento do turismo, objetivando um 
crescimento sustentável da atividade na Bahia. 

Assim sendo, o primeiro ponto a ser abordado diz respeito à Estrutura Pública, que são as 
atribuições e responsabilidades do Estado no planejamento e coordenação da atividade 
turística e no fornecimento de infra-estrutura básica. 

O grande papel do Estado no desenvolvimento do turismo é o de planejador, indutor e 
coordenador dos pólos de turismo na Bahia. Como forma de garantir a implementação dos 
rumos e estratégias definidas, o Estado provê a implantação de infra-estrutura de 
transportes; implantação dos serviços básicos (distribuição de água, estrutura de 
esgotamento sanitário e estruturas de disposição final de resíduos sólidos); socioeducação 
para o turismo; segurança; regulamentação da atividade; entre outras atividades. 

As estratégias abaixo identificam como será direcionado o fortalecimento da Estrutura 
Pública. Além de contribuir para a atividade turística, a melhoria dessa estrutura causa 
impactos positivos, diretos e indiretos, para a comunidade local. 

Estratégias de Estrutura Pública 
1. Ampliar e melhorar os sistemas viários utilizados para a integração e acesso às áreas 

turísticas; 

2. Articular a melhoria do sistema de saúde nas áreas de interesse turístico; 

3. Coordenar o planejamento e gestão estratégica dos pólos turísticos; 

4. Desenvolver e implantar um sistema integrado de informação e de indicadores 
estatísticos do turismo; 

5. Fomentar a melhoria dos meios de transporte de acesso ao pólo e de circulação regional e 
local; 

6. Implantar e melhorar os sistemas de coleta e disposição final dos resíduos sólidos nas 
áreas de interesse turístico; 

7. Implantar e operar sistemas de saneamento básico nas áreas de interesse turístico; 
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8. Implantar sistemas de segurança pública de padrão adequado a áreas turísticas; 

9. Otimização das redes de Energia e Telefonia; 

10. Realizar a recuperação e o restauro do patrimônio histórico apoiando sua revitalização. 

Gestão Municipal 

“Promover a modernização técnico-administrativa para uma gestão municipal referenciada nos 
princípios do desenvolvimento sustentável do turismo” 

A partir da identificação pelo Estado da importância do oferecimento de uma base para o 
desenvolvimento sustentável, a etapa seguinte é o ajuste das capacidades municipais para o 
gerenciamento do turismo. Em última instância, é no município que desenvolve a atividade. 

Essa Macro-estratégia Estadual reúne, deste modo, as intervenções necessárias para que o 
poder público municipal execute suas atribuições adequadamente. As estratégias aqui 
apresentadas procuram encaminhar as prefeituras para uma administração eficiente da 
atividade turística, em consonância com as vertentes, visão e missão da atividade turística no 
Estado da Bahia. 

O escopo das responsabilidades das prefeituras é estrategicamente importante. O município 
se responsabiliza pela elaboração e implementação das ferramentas de gestão91; 
implementação e operação dos Conselhos Municipais de Turismo e Meio Ambiente; gestão e 
manutenção do Patrimônio Histórico; operação dos sistemas de coleta e disposição final dos 
resíduos sólidos (a implantação é atribuição do poder público estadual); e execução de 
intervenções de urbanização e paisagismo que melhorem a relação dos cidadãos e turistas 
com a cidade. 

O fortalecimento da gestão municipal para a atividade turística também provoca melhorias 
institucionais e outros resultados que impulsionam significativamente a qualidade de vida do 
cidadão local. Essa Macro-estratégia Estadual, assim como a anterior, resulta em impactos 
positivos diretos e indiretos para a comunidade. 

Estratégias de Gestão Municipal 
1. Apoiar de maneira pró-ativa os conselhos municipais de turismo e meio ambiente; 

2. Apoiar intervenções urbanísticas e paisagísticas necessárias para melhorar a relação do 
município com os turistas e cidadãos; 

3. Desenvolver habilidades e competências nas equipes municipais para a gestão do 
turismo; 

4. Fortalecer os mecanismos que contribuam para o fortalecimento da identidade 
municipal; 

5. Gerir o patrimônio histórico, cultural e ambiental buscando sua revitalização e em 
conjunto com a comunidade; 

6. Incentivar, elaborar e garantir a implantação de ferramentas de gestão (PDM, Código de 
Obras etc); 

7. Modernizar a estrutura administrativa e fiscal dos municípios; 

8. Oferecer assistência para a operação regular dos sistemas de coleta e disposição final dos 
resíduos sólidos. 

                                                 
91 Vide capítulo 3.6 – Capacidade Institucional dos Municípios, “Ferramentas de Gestão” 
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Socioeducação 

“Mobilizar as pessoas para a reconstrução permanente do processo socioeducativo da comunidade, 
visando aumento da qualidade da experiência turística” 

O envolvimento da comunidade é o terceiro passo para o desenvolvimento sustentável do 
turismo na Bahia. Para tanto, a Macro-estratégia Estadual denominada Socioeducação remete 
às estratégias, ações e projetos que permitam o aumento da qualidade de vida da população 
e sua articulação com a atividade turística. Permite a melhoria da experiência turística em 
uma determinada região através do aprimoramento do papel do morador local no processo. 

Essa melhoria se traduz na percepção da importância do turismo para a comunidade, no 
respeito e valorização do patrimônio histórico, cultural e ambiental pelos moradores, além da 
sensibilização comunitária para a percepção de liberdades individuais inseridas no contexto 
social. Essa alteração de perspectiva se traduz na qualidade dos serviços prestados, na 
cortesia e presteza da população local. 

O desafio de desenvolver esse potencial nas comunidades como um todo, passa pela 
compreensão das limitações sócio-educacionais e pelas dificuldades econômicas das regiões. 
Outrossim, como a atividade turística usufrui o espaço público e interage intensamente com 
a comunidade local, o comportamento dos habitantes das regiões e a percepção dos turistas 
sobre esse comportamento influi sensivelmente na experiência turística. 

Por ser muito intrusivo, o turismo causa impactos na comunidade, gerando novos valores e 
expectativas. Preparar a comunidade para esse processo é garantir a integração e o respeito 
dos habitantes à atividade, além da satisfação dos turistas. 

Para vencer esse desafio, são propostas as seguintes estratégias: 

Estratégias de Socioeducação 
1. Criar oportunidades para que a comunidade construa uma consciência coletiva sobre a 

importância da conservação e preservação do patrimônio cultural, histórico e ambiental; 

2. Envolver os empreendimentos turísticos num processo de educação organizacional; 

3. Fomentar atividades que fortaleçam o reconhecimento do turismo como atividade 
geradora de benefícios sócio-econômicos, como trabalho e renda; 

4. Mobilizar as lideranças municipais, formais e não formais, para fortalecer o papel 
educativo das cidades; 

5. Promover eventos educacionais voltados para aprendizagens relativas ao papel de 
cidadão e de profissional que já trabalhem ou que pretendam trabalhar no turismo. 

Integração 

“Promover a integração entre os atores da atividade turística, visando a inserção de todos num projeto 
comum de desenvolvimento sustentável” 

A quarta etapa necessária para a formação da base de desenvolvimento sustentável é a 
integração entre todos os elementos em um projeto de desenvolvimento comum. Essa 
Macro-estratégia Estadual identifica a necessidade de criação de mecanismos que permitam a 
inserção plena dos envolvidos no processo de desenvolvimento turístico, cada qual com sua 
contribuição, sem o que não haverá equilíbrio e distribuição justa dos benefícios. 

Procura diminuir a distância entre os diversos atores da atividade turística, garantindo uma 
comunicação efetiva entre eles. Para tanto, são necessárias estratégias, em diversas instâncias, 
que possam contribuir para atingir esse objetivo. 
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Numa primeira análise, percebe-se dificuldades de comunicação da comunidade com a 
atividade turística e do setor privado com o setor público. Observa-se, também, que tanto o 
empresariado quanto as comunidades locais não são mobilizados e, portanto, não têm força 
de representação. Ainda, pode-se perceber pouca coordenação de ações entre os municípios 
para a criação ou consolidação de roteiros e destinos turísticos integrados. 

As ações em prol da integração são benéficas para todos os atores envolvidos: unidos, 
organizados e trabalhando por um objetivo comum. A integração pode, então, oferecer 
oportunidades de desenvolvimento aos municípios que não contam com atividade turística 
estruturada, integrando-o em um roteiro ou destino turístico onde haja municípios com 
maior projeção sobre o mercado. Da mesma maneira, as comunidades – hoje em grande 
parte alienadas do desenvolvimento e do processo turístico – podem integrar-se ao turismo e 
aos benefícios que a atividade pode trazer.  

Estratégias de Integração 
1. Apoiar e fortalecer clusters regionais, aproveitando as características e diferenciais da 

zona turística; 

2. Buscar a inserção da comunidade local no processo turístico através da valorização e 
respeito de sua cultura, seu espaço e suas decisões;Estimular a formação da cadeia 
produtiva local do turismo, aumentando a contribuição desta atividade para o PIB 
regional e baiano; 

4. Estimular e priorizar investimentos da comunidade local em receptivo turístico; 

5. Fomentar o associativismo comunitário como forma de representação perante os 
governos locais e conselhos municipais e regionais; 

6. Fomentar o associativismo empresarial como forma de representação do setor e 
dinamização de seu desenvolvimento; 

7. Garantir que o desenvolvimento turístico seja integrado entre os municípios com a 
consolidação dos roteiros e zonas turísticas; 

8. Intensificar a comunicação e a cooperação entre o setor público e o privado. 

Produto Turístico 

“Estimular a formatação de produtos turísticos que sejam competitivos em segmentos específicos de 
demanda, buscando a excelência nos serviços”. 

A etapa seguinte de intervenções necessárias objetiva o aprimoramento do produto turístico 
oferecido ao mercado, condição indispensável para adequação mercadológica dos atrativos 
turísticos. 

A Macro-estratégia Estadual de Produto Turístico relaciona as estratégias que visam 
melhorar constantemente a oferta de produtos turísticos do Estado. Tal resultado trará ao 
turista maior satisfação pelo serviço prestado e, ao Estado da Bahia, a opção pela seleção de 
um perfil de turista cada vez mais exigente e com maior poder de gasto nos destinos. Atende 
diretamente à necessidade de mais opções de emprego e renda. 

O Estado da Bahia também entende que a simples existência de recursos naturais, humanos, 
organizacionais, culturais e históricos não é condição suficiente para a comercialização de 
produtos turísticos de maneira competitiva. Os recursos disponíveis devem ser integrados, 
gerando capacidades que possam ser valiosas e únicas. Esses recursos tornam-se capacidades 
e, então, vantagens competitivas. 
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Ao lado do papel de apoio que Estado e prefeituras oferecem, são necessários outros três 
passos para transformar recursos em vantagens competitivas: a adequada formatação de 
produtos; sua consistente operacionalização; e uma eficaz inserção mercadológica. Esses 
passos deverão ser dados em conjunto com o setor privado, cada qual oferecendo sua 
contribuição. 

Com o intuito de orientar os esforços coletivos em prol dos passos acima descritos e melhor 
aproveitar as características da sub-região, foram definidas ênfases para o desenvolvimento 
de seus diferenciais. Essas ênfases estão descritas abaixo, indicando as melhores 
oportunidades de criação de produtos turísticos competitivos e diferenciados a partir dos 
recursos existentes. 

Esses produtos turísticos competitivos e diferenciados são essenciais para a competitividade 
do destino na perspectiva econômica, permitindo o financiamento das ações que promovam 
a qualidade de vida e a conservação dos recursos naturais. 

As estratégias apresentadas a seguir para essa área definem como será atingido esse objetivo: 

Estratégias de Produto Turístico 
1. Criação de postos integrados de informação turística; 

2. Diversificar a oferta de produtos turísticos para atender segmentos de demanda 
adequados à zona turística; 

3. Estabelecer alternativas para diminuição da sazonalidade; 

4. Estimular a busca pela excelência dos serviços e produtos turísticos; 

5. Realizar o processo promocional e o marketing dos pólos turísticos, visando 
reconhecimento e apreciação nacional e internacional da marca Bahia; 

6. Valorizar e apoiar produtos inovadores e criativos; 

7. Estimular a atividade turística a partir do fortalecimento de municípios com maior 
estrutura e atratividade turística, classificando-os em: 

• Âncoras 

Municípios que, em função de sua maior estrutura turística ou maior atratividade, 
compõem pontos de investimento prioritário, já que recebem a maior parte do fluxo 
turístico para a região ou fornecem serviços de apoio essenciais à atividade. Parte-se 
do princípio que o investimento direcionado a essas âncoras tem maior possibilidade 
de fomentar o desenvolvimento da atividade na região como um todo, impactanto 
assim os outros municípios com potencial turístico ou que forneçam produtos e 
serviços para a cadeia produtiva do turismo. Na Costa das Baleias, os municípios 
âncoras são Caravelas, Mucuri e Prado, por razões distintas que serão esclarecidas no 
desenvolvimento da análise dos diferenciais da zona turística e estratégias sub-
regionais que se segue. 

• Mini-Âncoras 

Municípios relativamente com menor estrutura turística ou atratividade, mas que 
possuem atrativos capazes de induzir um fluxo turístico, mesmo que o turista utilize 
grande parte dos serviços de apoio dos municípios âncora. Os municípios de Nova 
Viçosa e Alcobaça são as mini-âncoras da Costa das Baleias. Esses municípios podem 
eventualmente beneficiar-se dos fluxos turísticos de outros municípios com o 
fornecimento de produtos e serviços aos turistas e à cadeia produtiva do turismo. 
Nova Viçosa possui um fluxo turístico consolidado, mas apresenta relativamente 
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menor potencial para o turismo de lazer quando são consideradas as praias da orla 
sul de Mucuri. Em função da estrutura institucional e financeira dos dois municípios, 
apresentando Mucuri maiores possibilidades de investimento na atividade turística, 
esse município foi considerado como âncora do turismo de lazer da Costa das Baleias 
e Nova Viçosa uma mini-âncora. 

As mini-âncoras serão, para os turistas, opções de passeio complementar. Ao invés de 
ficarem todo o período de férias fixados em um só local, poderão circular pelas 
diversas opções. Assim serão atingidos os seguintes objetivos: (a) possível aumento da 
permanência média do turista; (b) desconcentração do fluxo dos destinos 
consolidados, aumentando a capacidade de carga da zona turística como um todo e 
(c) fluxo mais constante e mais efetivo nos destinos ainda desconhecidos por turistas. 

A partir do aumento no fluxo das mini-âncoras, vão surgindo investimentos por parte 
do setor privado em receptivo e serviços turísticos, gerando um ciclo virtuoso da 
atividade. Os municípios denominados atualmente como mini-âncoras poderão, com 
o decorrer do tempo e a evolução e consolidação da zona turística, aprimorar sua 
estrutura de receptivo e atingir o status de âncoras. 

8. Aumentar a competitividade da zona turística da Costa das Baleias, composta pelos 
municípios de Alcobaça, Caravelas, Mucuri, Nova Viçosa e Prado. Para tanto serão 
valorizados seus principais diferenciais, relacionados à: 

• Diversidade de Cenários Naturais – Natureza preservada, grande biodiversidade 
terrestre e marinha, formações de falésias, Mata Atlântica, manguezais, recifes 
próprios para mergulho (Parcel das Paredes, Recifes das Timbebas). Todos esses 
atributos naturais permitem a criação de roteiros diversificados e de grande 
qualidade. 

• Parque Nacional Marinho de Abrolhos e Atividades Marinhas – Grande variedade 
de espécies de recifes e peixes. O potencial para mergulho é enorme: águas claras de 
temperatura amena, naufrágios e grande diversidade de fauna marinha fazem de 
Abrolhos um dos melhores locais para a prática do mergulho em todo o mundo. Além 
disso, a estrutura de navegação consolidada na região em função da visitação a 
Abrolhos cria grandes potencialidades para o desenvolvimento de roteiros náuticos 
ma região. 

• Baleias Jubarte – Entre os meses de julho e novembro, período que coincide com a 
alta temporada do Hemisfério Norte, baleias da espécie Jubarte, principalmente, 
migram para a região da Costa das Baleias, para procriarem-se nas águas tropicais da 
região. A região é uma das melhores do mundo para a atividade de observação de 
Baleias, criando a possibilidade de atração de um perfil de turista com alto poder 
aquisitivo e proveniente de emissores de longa distância, inclusive do exterior.  

•  Vertente Histórica e PARNA do Descobrimento – O PARNA do Descobrimento fica 
próximo ao rio Cahy, que foi o primeiro ponto de fundeio da armada de Cabral na 
ocasião do descobrimento do Brasil. Atualmente há estrutura consolidada para 
visitação, mas a possibilidade de desenvolvimento da vertente de ecoturismo em 
conjunto com a herança histórica da região confere grande potencialidade turística à 
região do município de Prado. A cidade de Caravelas também apresenta um conjunto 
arquitetônico significativo em seu centro histórico. 

• Proximidade em Relação a Importantes Pólos Emissores – A Costa das Baleias é o 
ponto da Região Nordeste mais próximo em relação à Região Sudeste, que se 
configura como o maior pólo emissor do turismo doméstico brasileiro. 
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A configuração de atrativos e diferenciais dos municípios da Costa das Baleias sugere o 
desenvolvimento de três principais categorias de turismo: o Ecoturismo, concentrado no 
mergulho e na observação de baleias; o Turismo de Lazer, seja popular ou focado em nichos 
de mercado com gastos médios mais elevados, dependendo da região de desenvolvimento; e 
o Turismo Histórico-cultural, menos importante que os dois primeiros, mas com grande 
possibilidade de complementá-los, especialmente em Prado e Caravelas. Através da análise 
da matriz SWOT, percebeu-se a necessidade de se enfatizar algumas medidas fundamentais 
no desenvolvimento dos diferenciais que podem alavancar essas categorias: 

1. Ênfase no Ecoturismo: Mergulho, Observação de Baleias e Outras Atividades 

Os principais diferenciais competitivos da Costa das Baleias, responsáveis pela identidade de 
marca da zona turística, concentram seus serviços de apoio no município de Caravelas. Há 
grande possibilidade para o desenvolvimento de atividades de ecoturismo marítimas na 
Costa das Baleias, além de trilhas e outras atividades no meio natural.  

• Consolidação da âncora: Caravelas; 

• Mergulho; 

• Observação de baleias; 

• Ecoturismo na Ilha de Cassumba, outros pontos; 

• Melhoria da oferta de serviços turísticos; 

• Fortalecimento e integração da cadeia produtiva local; 

• Apoio secundário nos atrativos histórico-culturais. 

2. Ênfase no Turismo de Lazer / Turismo Histórico 

A costa norte do município de Prado apresenta-se, em função de seus diferencias naturais e 
históricos, como a principal região de desenvolvimento do turismo de lazer de alto nível na 
Costa das Baleias. O PARNA do Descobrimento e a região da Barra do Cahy oferecem grande 
possibilidade para o desenvolvimento da vertente histórica e integração com a Costa do 
Descobrimento. 

• Consolidação da âncora: Prado; 

• Meios de hospedagem de tamanho médio, integrados com o meio; 

• Valorização da vertente histórica; 

• Integração com a Costa do Descobrimento, Rota Descobrimento – Monte Pascoal; 

• Atividades complementares de ecoturismo, PARNA do Descobrimento; 

• Apoio secundário nos diferenciais competitivos centrados na âncora Caravelas, como 
complemento do produto turístico. 

3. Ênfase na Manutenção e Monitoramento – Turismo de Lazer 

Os principais diferenciais competitivos da Costa das Baleias não estão concentrados na 
região de Mucuri e Nova Viçosa, nem em Alcobaça. No entanto, esses municípios já 
apresentam um fluxo turístico relativamente consolidado, em função da proximidade em 
relação aos principais pólos emissores. Grande parte dos turistas hospeda-se em residências 
secundárias. 

• Consolidação da âncora: Mucuri; 

• Melhoria da qualidade do produto turístico; 
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• Atração de nichos de mercado com gastos maiores; 

• Aumento da participação das hospedagens comerciais; 

• Consolidação da cadeia produtiva local; 

• Mitigação dos efeitos ambientais e sociais negativos: controle da poluição sonora, 
visual e de outras naturezas, regulamentação da ocupação da orla, planejamento e 
gestão participativos, consolidação da infra-estrutura, programas de educação 
ambiental, valorização da cultura local etc; 

• Fomento ao empreendedorismo comunitário (treinamento, linhas de crédito); 

• Planejamento da ocupação da orla sul (Costa Dourada) do município de Mucuri: 
devem ser implementadas ferramentas de regulamentação da ocupação; 
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Figura 4.2.3 – Categorias Principais de Turismo da Costa das Baleias 
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Ações e Projetos por Estratégia 
Este item apresenta as ações e projetos, coletados ao longo do processo de planejamento 
participativo, que efetivamente implementarão as estratégias acima propostas. As ações 
descritas a seguir foram organizadas por macro-estratégia e, dentro de cada uma delas, por 
estratégia. 

Algumas ações são abrangentes e contemplam mais de uma macro-estratégia, estratégia ou 
município. Essas ações (Plano de Marketing, Implantação e Complementação dos Planos 
Diretores Municipais, Projeto de Sinalização Turística, Projeto de Capacitação, Projeto de 
Modernização Municipal, Projeto de Artesanato e Sistema de Monitoramento da Evolução 
do Turismo), denominadas globais, não foram alocadas a uma estratégia específica. O 
detalhamento dessas ações encontra-se no capítulo 6 – Plano de Ação. Algumas estratégias 
não apresentam ações e projetos alocados a elas e são contempladas pelas ações globais. 
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Estrutura pública 

Ampliar e melhorar os sistemas viários utilizados para a integração e acesso às áreas 
turísticas 

• Ampliação do Porto de Nova Viçosa (Nova Viçosa) 

• Ampliar o aeroporto Teixeira de Freitas, desde que haja asfaltamento da BA 998 (Nova 
Viçosa) 

• Atracadouro na Ilha do Pontal do Sul (Caravelas) 

• Cobrar DNER sobre asfaltamento da BA998 no trecho Posto da Mata/Nova Viçosa 
(Nova Viçosa) 

• Complementar acesso de Nova Viçosa à Caravelas (Nova Viçosa) 

• Construção de acesso e ponte para a Costa Dourada (Mucuri) 

• Construção de Terminal Hidroviário e Atracadouro em Nova Viçosa (Nova Viçosa) 

• Construção de Terminal Hidroviário em Prado (Prado) 

• Construção de Terminal Rodoviário em Mucuri (Mucuri) 

• Construção de Terminal Rodoviário em Nova Viçosa (Nova Viçosa) 

• Construção de um píer turístico (Mucuri) 

• Costrução de atracadouro para o porto em Alcobaça (Alcobaça) 

• Duplicar a BR 101, do trecho de Eunápolis a Itabatan (Prado) 

• Melhorar a manutenção das pontes via litorânea (Prado) 

• Melhoria da infra-estrutura dos acessos às praias de Lugar Comum, Pau Fincado e 
Pontal da Barra (Nova Viçosa) 

• Melhoria da rodovia BA 998 Trecho Nova Viçosa / BR 101 (Nova Viçosa) 

• Melhoria do acesso à cidade através da Avenida ACM (Alcobaça) 

• Melhoria do acesso à praia de Iemanjá (Caravelas) 

• Melhoria do acesso às praias do Litoral Norte de Prado, com urbanização (Prado) 

• Melhoria do Aeroporto de Caravelas (Caravelas) 

• Melhoria do Terminal Hidroviário e atracadouro em Caravelas (Caravelas) 

• Pavimentação da BR-418 Trecho Caravelas / BR-101 (Caravelas) 

• Rodovia BA -001 Cumuruxatiba / Corumbau (Prado) 

• Rodovia BA -001 Prado / Cumuruxatiba (Prado) 

• Terminal Hidroviário de Alcobaça (Alcobaça) 

• Viabilizar estradas rurais e canais da Bacia Hidrográfica (Alcobaça) 

Articular a melhoria do sistema de saúde nas áreas de interesse turístico 
• Ampliar o instrumental do Programa Saúde da Família existente e pessoal com 

treinamento (Nova Viçosa) 
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• Colocar um local para emergência, com médico residindo em Cumuruxatiba e 
ambulância para transferência (Prado) 

• Construir um hospital (Nova Viçosa) 

• Dotar a estrutura hospitalar já existente de melhor qualificação, equipamentos e 
atendimento (Prado) 

• Implantar política de saúde pública (Prado) 

• Revitalizar a obra de construção de hospital municipal (Mucuri) 

Fomertar a melhoria dos meios de transporte de acesso ao pólo e de circulação regional e 
local 

• Abertura da linha aérea comercial São Paulo-Rio de Janeiro-Caravelas-Salvador 
(Caravelas) 

• Ações junto à Câmara para melhorias no transporte rodoviário interurbano e criação 
de futuras concorrências (Prado) 

• Ampliação de linhas rodoviárias (Nova Viçosa) 

• Aumentar a freqüência e a qualidade dos ônibus entre Cumuruxatiba e Prado (Prado) 

• Criar e executar uma linha de ônibus interestadual que atenda Mucuri (Mucuri) 

• Criar uma linha regular de transporte público para Praia de Iemanjá (Caravelas) 

• Implantar a linha regular Caravelas-Praia de Iemanjá (Caravelas) 

• Melhoria do sistema de tráfego municipal (Prado) 

• Melhoria do transporte urbano (Prado) 

Implantar e melhorar os sitemas de coleta e disposição final dos resíduos sólidos nas áreas 
de interesse turístico 

• Construção de aterro sanitário e PDLU em Mucuri (Mucuri) 

• Construção de aterro sanitário e PDLU em Caravelas (Caravelas) 

• Construção de aterro sanitário, PDLU e usina de reciclagem de lixo em Alcobaça 
(Alcobaça) 

• Construção de aterro sanitário, PDLU e usina de reciclagem de lixo (projeto elaborado 
pelo CRA) (Prado) 

• Construção de aterro sanitário, usina de reciclagem e PDLU em Nova Viçosa (Nova 
Viçosa) 

Implantar e operar sistemas de saneamento básico nas áreas de interesse turístico 
• Ampliação do Sistema Abastecimento de Água em Corumbau – Prado (Prado) 

• Ampliação do Sistema Abastecimento de Água em Cumuruxatiba – Prado (Prado) 

• Ampliação do Sistema Abastecimento de Água na sede (Nova Viçosa) 

• Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (Alcobaça) 

• Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água em Caravelas (Caravelas) 

• Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água em Mucuri (Mucuri) 
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• Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água em Prado – Sede (Prado) 

• Ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal, incluindo o bairro 
Jacundá (Alcobaça) 

• Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Prado – Sede (Prado) 

• Implantação de sistema de esgotamento sanitário na sede (Nova Viçosa) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário em Caravelas (Caravelas) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário em Cumuruxatiba – Prado (Prado) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário em Mucuri (Mucuri) 

Implantar sistemas de segurança pública de padrão adequado a áreas turística 
• Aumentar o contingente da segurança urbana em Cumuruxatiba e solicitar viatura 

para ronda (Prado) 

• Reestruturar, ampliar e equipar com pessoal e veículos a delegacia e o posto policial 
com veículos, bicicletas, cavalos (Nova Viçosa) 

Otimização das redes de Energia e Telefonia 
• Ampliar a capacidade de fornecimento de energia (Nova Viçosa) 

• Implantar telefonia celular (Caravelas) 

Gestão Municipal 

Apoiar de maneira pró-ativa os conselhos municipais de turismo e meio ambiente 
• Maior participação do COMTUR (Caravelas) 

• Reestruturar o FUMTUR (Prado) 

• Revitalizar e institucionalizar os Conselhos Municipais (Mucuri) 

Apoiar intervenções urbanísticas e paisagísticas necessárias para melhorar a relação do 
município com os turistas e cidadãos 

• Construção de passarela ecológica de Barra Velha à Nova Viçosa (Nova Viçosa) 

• Criar um convênio entre a prefeitura de Prado e a COELBA para melhorar a 
iluminação urbana (Prado) 

• Elaboração de projeto paisagístico para a orla e avenida de acesso (Nova Viçosa) 

• Implantação da ciclovia na avenida Dr. Adalício Nogueira (Caravelas) 

• Manutenção constante da rede de iluminação pública (Nova Viçosa) 

• Melhorar a iluminação pública (Prado) 

• Urbanização da Praia do Grauçá – Caravelas (Caravelas) 

• Urbanização da Orla com ciclovia em Prado – Sede (Prado) 

• Urbanização da Orla de Alcobaça - 2ª etapa (Alcobaça) 

• Urbanização da Orla de Mucuri (Mucuri) 

• Urbanização da Orla do Rio Caravelas (Caravelas) 
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• Urbanização da Orla Marítima de Nova Viçosa (Nova Viçosa) 

• Urbanização da Praia de Iemanjá - Barra de Caravelas (Caravelas) 

• Urbanização da sede (vias de acesso às praias) (Alcobaça) 

Apoiar intervenções urbanísticas e paisagísticas para melhorar a relação dos cidadãos e 
turistas com o município 

• Instalar sanitários públicos móveis no verão (Nova Viçosa) 

• Passarela Ecológica, do Porto ao Manguezal (Mucuri) 

• Revitalização do porto (Mucuri) 

Desenvolver habilidades e competências nas equipes municipais para a gestão do turismo 
• Criar Comissão Permanente Turística na Câmara Municipal (Mucuri) 

Fortalecer os mecanismos que contribuam para a formação da identidade municipal 
• Estudo para estruturação de atividades turísticas nas Unidades de Conservação 

(Prado) 

Gerir o patrimônio histórico, cultural e ambiental buscando sua revitalização e em 
conjunto com a comunidade 

• Ações para a aprovação do Plano de Manejo do Parque do Descobrimento (Prado) 

• Construir contenção para a praia na barra do Rio Peruípe (Nova Viçosa) 

• Criação e Implantação da APA Prado - Cumuruxatiba e Plano de Manejo (Prado) 

• Criar um corpo de voluntários para fiscalização ambiental (Prado) 

• Criar um horto municipal (Nova Viçosa) 

• Implantação de Parque Municipal Ilha da Coroa Vermelha (Nova Viçosa) 

• Implantação de um Centro Cultural em Mucuri (Mucuri) 

• Implantação e Plano de Manejo da APA Costa Dourada (Mucuri) 

• Implantação e Plano de Manejo da APA Ponta da Baleia (Caravelas) 

• Levantamento do patrimônio histórico municipal para tombamento (Mucuri) 

• Levantamento do patrimônio histórico municipal para tombamento (Nova Viçosa) 

• Normatizar o turismo náutico na área de entorno do Parque Nacional Marinho de 
Abrolhos (Caravelas) 

• Projeto de resgate do patrimônio histórico-cultural (Prado) 

• Projeto para desassoreamento da barra do Rio Itanhém (Alcobaça) 

• Recuperação Ambiental do Estuário do Rio Mucuri (Mucuri) 

• Recuperar a mata ciliar e corredores ecológicos da bacia hidrográfica do Rio Caravelas 
(Caravelas) 

• Revitalizar as bacias hídricas regionais para diminuir impactos sobre corais 
(Caravelas) 
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Modernizar a estrutura administrativa e fiscal dos municípios 
• Aumentar a fiscalização do Ibama em relação ao uso do solo (Prado) 

• Contratar funcionários municipais para a fiscalização (Nova Viçosa) 

• Criar e executar Código Municipal de Trânsito (Mucuri) 

• Criar posto de fiscalização urbana local para pesca predatória (Nova Viçosa) 

• Executar o Código Tributário (Mucuri) 

• Implantar um conselho tutelar do menor (em criação) (Prado) 

• Integrar o Distrito de Helvécia (Nova Viçosa) 

• Melhorar a infra-estrutura do Ibama, com novos equipamentos para fiscalização (já 
tem GPS) (Prado) 

Realizar a recuperação e o restauro do patrimônio histórico apoiando sua revitalização 
• Recuperação do Centro Histórico de Caravelas (Caravelas) 

• Recuperação do patrimônio histórico (sede da Prefeitura, sede da antiga cadeia, 
Cacimba do Conselho e Igreja de São Bernardo) (Alcobaça) 

Integração 

Buscar a inserção da comunidade local no processo turístico através da valorização e 
respeito de sua cultura, seu espaço e suas decisões 

• Construção de um ginásio de esportes (Prado) 

• Criar e executar uma política habitacional (Mucuri) 

• Criar parcerias com empresas parar criar um ginásio de esporte (Alcobaça) 

• Implantar o Projeto "Vila Limpa e Feliz" em Cumuruxatiba (Prado) 

• Reformar a quadra de esporte existente (Prado) 

Estimular a formação da cadeia produtiva local do turismo, aumentando a contribuição 
desta atividade para o PIB regional e baiano 

• Colocar outro banco para concorrer com o Banco do Brasil (Prado) 

• Criar concorrência entre os bancos, com uma nova agência (Caravelas) 

• Criar Mercado Municipal do Pescado, como ponto central de comercialização 
(Mucuri) 

• Incentivar empreendedores para montar uma locadora de carros, com redução de 
impostos municipais (Prado) 

• Incentivo ao pescador artesanal (Alcobaça) 

• Reestruturar o setor pesqueiro (Mucuri) 

Fomentar o associativismo comunitário como forma de representação do setor e 
dinamização de seu desenvolvimento 

• Criar associação das entidades que lidam com turismo (Caravelas) 
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Garantir que o desenvolvimento turístico seja integrado entre os municípios com a 
consolidação de roteiros e zonas turísticas 

• Criar um consórcio entre Mucuri e Nova Viçosa para melhora do transporte fluvial e 
aeroporto (Mucuri) 

• Integrar prefeitos e secretários de Caravelas/Prado/Alcobaça (Caravelas) 

Produto Turístico 

Criação de postos de informação turística 
• Criar um portal da cidade com receptivo turístico (Caravelas) 

• Criar um portal da cidade com receptivo turístico (Nova Viçosa) 

• Implantação de Centro de Apoio Turistico-Ambiental (Mucuri) 

• Implantação de Centro de Informações Turistico-Ambiental (Nova Viçosa) 

• Implantação de Centro de Informações Turistico-Ambiental (Prado) 

Diversificar a oferta de produtos turísticos para atender segmentos de demanda adequados 
a cada zona 

• Articular a abertura de trilhas para o turismo no Parque do Descobrimento, com 
fiscalização de voluntários (Prado) 

Estimular a busca pela excelência dos serviços e produtos turísticos 
• Possibilitar câmbio de Dólar (Caravelas) 

Realizar o processo promocional e o marketing dos pólos turísticos, visando 
reconhecimento e apreciação nacional e internacional da marca Bahia 

• Criar um site próprio para Cumuruxatiba, com apoio e financiamento da Prefeitura 
(Prado) 

Valorizar produtos inovadores e criativos 
• Criar marina (Nova Viçosa) 

• Projeto e Implantação de Trilhas e Roteiros Ecoturísticos no Município (Nova Viçosa) 

Socioeducação 

Criar oportunidades para que a comunidade construa uma consciência coletiva sobre a 
importância da conservação e preservação do patrimônio cultural, histórico e ambiental 

• Elaborar programas de conscientização dos pescadores sobre a pesca predatória 
(Nova Viçosa) 

Promover eventos educacionais voltados para aprendizagens relativas ao papel de cidadão 
e de profissional que já trabalhem ou pretendem trabalhar no turismo 

• Criar programas ecológicos feitos por canais de TV mostrando a importância 
ambiental (Caravelas) 
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Relação com a Matriz SWOT 
As Macro-estratégias Estaduais e suas respectivas ações apresentadas acima são respostas 
coordenadas às principais intervenções identificadas na Matriz SWOT discutida no Capítulo 
4.1. Atuam, de maneira direta ou indireta, em diversos itens dessa Matriz. 

A tabela a seguir apresenta a relação entre cada Macro-estratégia Estadual e os tópicos da 
Matriz SWOT. Essa relação identifica que, através de alguma das estratégias referentes às 
Macro-estratégias Estaduais, pretende-se resguardar a zona turística frente às fragilidades ou 
ameaças e fortalecer os pontos fortes e diferenciais, permitindo aumento da competitividade. 

A relação Macro-estratégias / Análise SWOT pode ser acentuada e direta, gerando resultados 
imediatos, sendo o item da matriz SWOT a principal razão da definição da estratégia. Nesses 
casos, foi indicado que há uma influência forte / impacto direto. Pode haver, ainda, uma 
estratégia com resultados indiretos, parciais, atingindo apenas parte das questões levantadas 
na Matriz SWOT, não sendo essas questões o objetivo primário da estratégia. Há, portanto, 
uma influência parcial / impacto indireto. 

Pode-se perceber, assim, que os tópicos da Matriz são contemplados, de maneira direta ou 
indireta, por várias Macro-estratégias Estaduais. 

Tabela 4.2.1 – Influência das Macro-estratégias Estaduais nos Tópicos da Matriz SWOT 

Tópico da Matriz SWOT Estrutura Pública Gestão  
Municipal Sócio-educação Produto Turístico  Integração 

Dinâmica Econômica l ¤ l l 
Dinâmica Social l l l ¤ l 
Infra-estrutura l ¤ 
Patrimônio Histórico l ¤ ¤ 
Aspectos Sócio-ambientais ¤ l ¤ 
Capacidade Institucional dos Municípios l 
Capacitação do Setor Privado l l 
Atrativos e Produtos Turísticos ¤ ¤ ¤ l 
Oferta Turística ¤ ¤ l l ¤ 
Capacitação da Comunidade l l 
Perfil do Turista ¤ l ¤ 
Gastos Turísticos ¤ l 
Investimentos do Setor Privado l ¤ ¤ l l 
Demanda Atual e Potencial l l 

Macro-estratégia 

l  Influência Forte / Impacto Direto 
¤  Influência Parcial / Impacto Indireto 

¤ 
¤ 
¤ 

 

Conclusão 
As estratégias traçadas para o desenvolvimento do turismo na Costa das Baleias levam em 
conta um modelo de desenvolvimento sustentável do turismo, no qual a atividade consolide-
se como um indutor do desenvolvimento regional, ao mesmo tempo em que são inseridos no 
processo os aspectos sociais e ambientais da localidade, com vistas à manutenção de longo 
prazo dos recursos locais e da viabilidade da atividade. 

As estratégias também ressaltam as especificidades da Costa das Baleias, valorizando seus 
recursos únicos como forma de consolidação de vantagens competitivas de longo prazo. O 
turista também percebe ganho de valor em sua experiência, tornada singular, já que os 
aspectos originais da região são incorporados ao produto turístico. Assim, as estratégias 
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procuram vincular a imagem de marca da Costa das Baleias a seus aspectos singulares, como 
a observação de baleias e o Parque Nacional Marinho de Abrolhos.  

Tanto quanto possível, os destinos devem focar seus esforços em nichos de mercado que 
procuram experiências turísticas ativas e que buscam a interação com a população local, a 
cultura, a gastronomia e outros aspectos diferentes de sua rotina. Além de valorizarem mais 
os aspectos regionais, esses turistas tendem a ter um perfil de gastos mais elevado, o que 
também aumenta os impactos econômicos da atividade. O turista passivo e meramente 
contemplativo deve ser enfocado secundariamente no desenvolvimento das ações de 
marketing, mas deve-se pensar em suas necessidades, especialmente porque esse tipo de 
turista compõe a maior parte do fluxo turístico atual. Alcobaça, Nova Viçosa e Mucuri 
concentrarão esse perfil mais passivo, mas os esforços devem ser dirigidos para que a 
valorização dos aspectos regionais na composição do produto turístico. 

Para que formas de turismo mais ativas e que valorizem a interação turista-comunidade 
sejam desenvolvidas, a inserção da comunidade no processo decisório é fundamental. No 
entanto, deve ter-se sempre em mente as fragilidades desse processo decorrentes do nível de 
sócio-econômico das comunidades autóctones. Assim, deverão ser realizadas ações de 
inserção gradual da comunidade no processo de decisão, com ênfase inicial para a educação 
dos moradores sobre as especificidades da atividade turística e os benefícios e riscos inerentes 
a seu desenvolvimento. Como os turistas geralmente possuem condições materiais mais 
privilegiadas que os moradores locais, existe um forte potencial de desagregação social local 
decorrente do contato morador-turista. Portanto, a comunidade local precisa estar ciente do 
valor de sua cultura, através de trabalhos que visem o incremento da valorização da auto-
estima coletiva. 

Por fim, os fundamentos das estratégias são o compartilhamento de responsabilidades para 
se alcançar o desenvolvimento sustentável do turismo na Bahia e a participação popular no 
processo deliberativo. Ressalta-se o papel do Governo do Estado como indutor do processo, 
aliado aos demais segmentos públicos, à sociedade civil e à comunidade empresarial do 
turismo. 
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5. Quadros Prospectivos 

Introdução 
Este capítulo trata dos impactos econômicos, sócio-culturais e ambientais nas áreas de 
planejamento. O desenvolvimento da atividade turística tem como resultado diversos tipos 
de impacto, tanto positivos quanto negativos. Nesse contexto, o dimensionamento das 
atividades futuras é parte essencial do processo de planejamento turístico, já que se devem 
maximizar os efeitos positivos e se minimizar os efeitos negativos do turismo. Para tanto, 
serão indicadas perspectivas sobre o fluxo turístico. 

Primeiramente, apresentam-se as projeções e estimativas quantitativas. Assim, são oferecidos 
quadros-resumo, tabelas com as estimativas de fluxo, receita e impacto econômico para três 
cenários possíveis – um otimista, um moderado e um conservador. Nesses quadros-resumo 
são apresentadas as seguintes informações: 

• Crescimento do fluxo turístico interno e externo; 

• Crescimento da receita turística derivada; 

• Comportamento em relação à permanência média (PM) e ao gasto médio diário 
individual (GMDI); 

• Renda derivada da receita e dos investimentos turísticos; 

• Impacto fiscal da atividade; 

• Cobertura de crédito pelo sistema fiscal; 

• Incremento de empregos pelo turismo; 

• Incremento no número de unidades habitacionais (UHs) e investimentos derivados. 

A análise quantitativa também inclui informações sobre as características dos visitantes. Nas 
Pesquisas de Demanda Turística da Bahiatursa, existem dados sobre estas características, a 
saber: 

• Faixa etária; 

• Renda familiar; 

• Motivo da viagem; 

• Motivação do passeio; 

• Forma de viajar; 

• Forma de organização da viagem; 

Partindo da caracterização atual, são identificadas metas (para 2010, 2015 e 2020) para os 
segmentos de turistas prioritários. Tais segmentos, definidos de acordo com as estratégias 
(capítulo 4.2), deverão apresentar crescimento superior aos demais. Ao final, se tem, além da 
caracterização atual (dados da Bahiatursa), uma possível caracterização futura do fluxo 
turístico na área de planejamento, que se realizará se as estratégias forem eficientemente 
implementadas. 
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Dentro dessa caracterização da demanda, ainda, são avaliadas as possibilidades de 
diminuição da sazonalidade. Também são estipuladas metas para melhorar a distribuição do 
fluxo ao longo dos meses. As informações pertinentes para isto são: 

• Distribuição do fluxo através dos meses. 

• Necessidade de hospedagem: As projeções de fluxo dentro das diferentes 
características da demanda permitem uma estimativa da necessidade de quartos e a 
possível oferta futura de unidades habitacionais (UHs), decorrente dessa estimativa. 

Além das informações do quadro-resumo e das características dos visitantes, se faz necessária 
uma projeção do crescimento populacional, para que sejam identificadas possíveis pressões 
demográficas decorrentes do desenvolvimento turístico. 

A segunda etapa identifica as conseqüências qualitativas desse fluxo turístico previsto, com 
os impactos do desenvolvimento turístico na área de planejamento caso não sejam 
implementadas as ações e estratégias previstas para mitigá-los. Essa análise resulta em uma 
avaliação da coerência entre as estratégias de desenvolvimento previstas no capítulo anterior 
e as conseqüências sócio-ambientais nessas mesmas áreas. 

Impacto Quantitativo 
O impacto do desenvolvimento do turismo na área de planejamento foi avaliado através de 
projeções e estimativas, que tiveram como base o fluxo de turistas e a receita turística total na 
Costa das Baleias. As taxas de crescimento adotadas para a receita turística foram maiores do 
que as utilizadas para o fluxo. Essa diferença é resultado de uma estratégia de 
desenvolvimento que prioriza o crescimento da receita em relação ao crescimento do fluxo. O 
Capítulo 4.2 – Estratégias de Desenvolvimento Turístico traz uma série de ações coordenadas 
que visam a realização desta estratégia. 

Como essas taxas de crescimento decorrem das ações coordenadas atendidas pelas Macro-
estratégicas, é previsto que elas se modifiquem durante o período analisado, na medida em 
que as ações forem implementadas e surtam efeito. 

Os estudos econômicos da Bahiatursa previram para 2002 uma ligeira queda ou manutenção 
dos valores encontrados em 2001, com base nos seguintes fatores: 

• Redução geral no fluxo mundial de viagens em função dos episódios terroristas de 
setembro de 2001; 

• Crise econômica na Argentina, principal emissor internacional; 

• Crise na aviação aérea nacional e internacional, com redução da malha aérea; 

• Surtos de dengue na alta temporada, diminuindo a propensão de viagem dos 
mercados nacional e internacional. 

A Organização Mundial do Turismo (OMT), por sua vez, entende os impactos de eventos 
como o de 11 de setembro de 2001 como grandes, porém pouco duradouros.  

“As estimativas preliminares do turismo serão uma surpresa para muitos. Pela primeira 
vez na história, o número de chegadas turísticas internacionais ultrapassou a fronteira dos 
700 milhões de turistas e, apesar das expectativas desalentadoras e dos debates sobre as 
crises, o ano terminou com um aumento de 3,1%. Mais uma vez o turismo mostrou sua 

resistência. 

No total, segundo dados preliminares enviados à OMT por fontes oficiais, 715 milhões de 
chegadas turísticas se registraram no ano passado, cifra que representa 22 milhões de 
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turistas a mais do que em 2001, ou, se compararmos com o ‘ano do milênio’ – que para 
muitos é a referência que deve ser tomada, quase 19 milhões de turistas a mais do que em 

2000. 

(...) as chegadas turísticas internacionais são somente uma parte do turismo mundial, na 
qual não se considera o mercado interno. E este se beneficiou consideravelmente do auge da 

crise do turismo, especialmente nos Estados Unidos.” 92 

Segundo a organização, “os atentados terroristas tiveram influência efetiva no turismo em 2001, no 
entanto, muito mais em âmbito local e por pouco tempo .”93 

Levando em consideração estes os dois pareceres técnicos, considerou-se entre 2001 e 2002 
um crescimento de fluxo e receita moderado para a Costa das Baleias. Dessa forma, foram 
utilizadas as taxas de crescimento de fluxo e receita do período inicial (2003-2005), conforme a 
Tabela 5.1. É uma estimativa bastante razoável o fluxo de 2002, já realizado, de acordo com as 
expectativas e impressões, já que para este ano não existem ainda dados oficiais disponíveis. 

No segundo período (2003-2005), enquanto as ações do PRODETUR/NE-II estiverem em 
andamento, no início da implantação, tanto o fluxo quanto a receita crescem a uma taxa 
semelhante. 

Quando os efeitos das primeiras implementações surgirem (2006-2010), há uma variação, e a 
receita começa a crescer em um ritmo maior.  

O terceiro período de análise (2011-2015), é o de consolidação das ações, quando a receita 
cresce a taxas ainda maiores. 

Até o quarto período (2016-2020), além dos esforços do PRODETUR NE II, outras ações serão 
realizadas. Nesse momento, as taxas de crescimento da receita e de fluxo são incrementadas 
em um ritmo ainda maior.  

A tabela a seguir apresenta as taxas previstas para os diferentes cenários e períodos: 

Tabela 5.1 – Taxas de Crescimento Anual para o Fluxo e a Receita Turística – 
2003/2020 

Cenário Indicador 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020
Fluxo 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%
Receita 6,0% 7,5% 9,0% 10,5%
Fluxo 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
Receita 4,0% 4,8% 5,5% 6,3%
Fluxo 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Receita 2,0% 2,3% 2,6% 3,0%

Otimista

Moderado

Conservador
 

Fonte: Bahiatursa 2000 

Quadros-Resumo 

Os quadros-resumo sintetizam as projeções de fluxo, receita e impactos econômicos para os 
anos de 2010, 2015 e 2020. São apresentadas as estimativas para os três cenários trabalhados 
pela Bahiatursa, para os quais são aplicadas as taxas anuais de crescimento apresentadas na 
Tabela 5.1, acima. 

                                                 
92 Organização Mundial do Turismo – OMT. “World Tourism in 2002: Better than expected”. Acessado em 03/2003. Disponível 
por WWW em http://www.world-tourism.org/newsroom/Releases/2003/jan/numbers2002.htm. 
93 Idem. 
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O incremento diferenciado de visitantes e receita total, conseqüentemente, gera diferentes 
impactos fiscais, investimentos em empreendimentos turísticos e empregos. 

O impacto fiscal e no PIB são proporcionais ao aumento da receita. O incremento de UHs, 
por sua vez, varia conforme as previsões de fluxo por período, calculado a partir de 
estimativas de distribuição do fluxo pelos meses e pelo total de turistas em um mesmo 
período. 

No cenário otimista o crescimento anual do fluxo e da receita, durante o período completo 
(2001-2020) resultou em um taxa anual da ordem de 6,1% para o número de turistas e 8,3% 
para a receita total. Esses valores resultam da utilização dos percentuais de crescimento 
diferenciados por período, conforme a Tabela 5.1. 

Da mesma forma, no cenário moderado o crescimento do fluxo e da receita, ao longo de todo 
o período, resultou em um taxa anual da ordem de 4,2% para o número de turistas e 5,3% 
para a receita total. 

Já no cenário conservador o crescimento do fluxo e da receita é menos intenso. A taxa anual 
para o período 2001-2020 é da ordem de 2,3% para o número de turistas e 6,1% para a receita 
total. 

Vale lembrar que o quadro resumo se refere ao fluxo doméstico de turistas, já que a 
representatividade do fluxo internacional é muito pequena ou até nula na maioria dos 
municípios da Costa das Baleias. 

Os investimentos do PRODETUR NE II que constam da tabela foram distribuídos ao longo 
do período de planejamento da seguinte maneira: previsão de investimentos de US$ 93,2 
milhões; ações alocadas como prioridade A, representando US$ 52,4 milhões, .devem ser 
realizadas até 2010; 50% do valor restante será realizado até 2015 e; 50% até 2020. 

O impacto no PIB foi calculado com base nas projeções de fluxo e receita turística, segundo 
indicado no capítulo 3.14 – Demanda Atual e Potencial. 

O impacto fiscal previsto é uma fração desse impacto no PIB. Segundo estimativas do 
Governo da Bahia é da ordem de 6,6% desse montante. 

A cobertura sobre empréstimo indica a fração que o montante de empréstimo contratado 
representa sobre o impacto fiscal. A partir das expectativas de receita e impacto fiscal, 
percebe-se que o volume de impostos que devem ser arrecadados exclusivamente através da 
receita turística representa uma parcela aceitável da previsão de arrecadação anual em 2010. 

O número de empregos gerados é calculado com base no montante de unidades 
habitacionais (UHs) incrementadas pelo aumento no fluxo turístico. A relação entre o 
número de UHs e os empregos gerados foi descrita no capítulo 3.14 – Demanda Atual e 
Potencial. O incremento de UHs, por sua vez, está descrito neste capítulo, no item 
Necessidade de Hospedagem. 

A tabela abaixo (Tabela 5.1 – Taxas de Crescimento Anual para o Fluxo e a Receita Turística – 
2003/2020) apresenta os quadros-resumo para os três cenários para a Costa das Baleias, 
indicando projeções de fluxo, receita e impactos econômicos nos anos de 2010, 2015 e 2020. 
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Tabela 5.2 – Quadros-Resumo – Costa das Baleias  

Indicadores 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020
Demanda (mil turistas)

Total 838,7 1.122,4 1.502,0 706,6 859,7 1.045,9 593,3 655,0 723,2

Receita (US$ mi)
Total 30,95 47,62 78,45 25,25 33,01 44,80 20,71 23,55 27,30

Receita por turista (US$)
Total 36,90 42,43 52,23 35,74 38,39 42,83 34,91 35,95 37,74

GMDI (US$)
Total 12,85 13,79 15,31 12,65 13,11 13,85 12,50 12,68 13,00

PM (dias)
Total 2,87 3,08 3,42 2,83 2,93 3,10 2,79 2,83 2,90

Investimentos PRODETUR II (US$ mi) 52,4 20,4 20,4 52,4 20,4 20,4 52,4 20,4 20,4

Impacto no PIB (US$ bi) 2,57 3,78 5,55 2,17 2,90 3,88 1,82 2,21 2,69

Impacto fiscal (US$ mi) 169,6 249,5 366,6 143,2 191,4 256,1 120,1 145,9 177,5

Cobertura empréstimo 30,9% 8,2% 5,6% 36,6% 10,7% 8,0% 43,6% 14,0% 11,5%

Empregos (Incremento total) 753 962 1.946 238 391 838 -197 56 282

UHs (Incremento total) 391 499 1.010 123 203 435 -102 29 146

CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO MODERADO CENÁRIO CONSERVADOR

 

Fonte: Levantamento dos Indicadores Turísticos dos Meios de Hospedagem da Costa das Baleias - Bahiatursa 2002 
Elaboração: FGV 2003 
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Caracterização da demanda 

Características Futuras dos Turistas 

As metas e expectativas para o turismo da Costa das Baleias, no que concerne às 
características dos turistas, são apresentadas neste item. Aqui se esclarecem quais são os 
mercados, ou quais são as características dos turistas da Costa das Baleias no futuro. 
Analisando as estratégias e as ações sub-regionais, identifica-se quais são os segmentos de 
turistas a serem priorizados, isto é, que turistas são esperados na Costa das Baleias se as 
estratégias forem eficientemente implementadas. Considera-se, portanto, que dentro de cada 
segmento a ser analisado haverá elementos com maior evolução que os demais. 

A Tabela 5.3 – Projeção de Fluxo Turístico por Características – Cenário Moderado (Costa das 
Baleias) apresenta as projeções do fluxo turístico da Costa das Baleias por segmentos de 
mercado. Os segmentos relacionados com os diferenciais e ênfases estratégicas das zonas 
turísticas deverão apresentar resultados mais expressivos ao longo dos próximos anos, 
indicando a efetividade das ações desenvolvidas. Esses segmentos, nos quais devem ser 
concentrados os esforços, apresentam a participação (em relação ao total) marcada em azul. 
Essas projeções são elaboradas com base no cenário moderado. 

Os ecoturistas, até o ano de 2000, nas PDTs da Bahiatursa, foram contabilizados juntamente 
com os turistas que têm como motivação os atrativos naturais. De acordo com os diferenciais 
identificados na Costa das Baleias, este primeiro segmento é o que mais deverá ser atraído 
para a região. Desta maneira, o segmento ecoturístico deve crescer de 0%94 para 45%. A 
motivação de Atrativos Naturais, que em 2000 representava 93% dos turistas, terá em 2020 
uma fatia de 39% dos turistas, considerando que perdeu de seu total a parte que 
representava o ecoturismo.  

A motivação de Manifestações Populares contava em 2000 com 3% dos turistas. Ações de 
resgate e valorização das manifestações tradicionais da Costa das Baleias podem aumentar a 
fatia desta motivação para 10% até 2020. 

A busca por mercados emissores com maior propensão a gasto, inicialmente apresentada no 
capítulo 3.12 (Gastos Turísticos), indicava uma preferência pela participação de importantes 
mercados emissores da Região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e o fomento ao turismo náutico. 
Essa perspectiva trará duas conseqüências principais: um aumento na participação de 
turistas posicionados nas faixas de renda superiores (US$ 1.500,00 ou mais); além de uma 
maior participação de estrangeiros no fluxo total (passando de 0% para 15%). 

                                                 
94 Apesar de uma parte dos turistas com motivação “Atrativos Naturais” serem ecoturistas, não existe a informação precisa de 
que espaço o ecoturismo ocupa nesta motivação. Portanto, para fins de análise, consideremos o ecoturismo separadamente. 
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Tabela 5.3 – Projeção de Fluxo Turístico por Características – Cenário Moderado (Costa das Baleias) 

2010 2015

Segmentos Turistas (%) Turistas (%) Turistas (%) Turistas (%)

Origem
Nacional 461.728 100% 671.245 95% 790.882 92% 889.016 85% 3,3%

Internacional 0 0% 35.329 5% 68.772 8% 156.885 15% 7,7%

Renda Familiar (US$)
Até 150 10.112 2% 14.131 2% 17.193 2% 20.918 2% 3,7%
150-300 39.530 9% 63.592 9% 68.772 8% 83.672 8% 3,8%
300-600 104.261 23% 141.315 20% 128.948 15% 125.508 12% 0,9%

600-1000 87.282 19% 134.249 19% 154.738 18% 167.344 16% 3,3%
1000-1500 91.923 20% 141.315 20% 163.334 19% 177.803 17% 3,4%
1500-2000 44.434 10% 70.657 10% 128.948 15% 209.180 20% 8,1%

Acima 2000 84.186 18% 141.315 20% 197.721 23% 261.475 25% 5,8%

Motivo da Viagem
Passeio 387.766 84% 600.587 85% 730.706 85% 899.475 86% 4,3%

Visita parentes/amigos 54.749 12% 70.657 10% 60.176 7% 62.754 6% 0,7%
Congresso/eventos/convenção 0 0% 0 0% 8.597 1% 10.459 1% -

Negócios 16.984 4% 35.329 5% 60.176 7% 73.213 7% 7,6%
Religião 507 0% 776 0% 944 0% 1.148 0% 4,2%
Outros 1.722 0% 2.634 0% 3.205 0% 3.900 0% 4,2%

Motivação do Passeio
Atrativos Naturais 427.367 93% 409.812 58% 455.617 53% 407.901 39% -0,2%

Ecoturismo* - 0% 247.301 35% 343.862 40% 470.655 45% -
Manifestações populares 11.766 3% 28.263 4% 42.983 5% 104.590 10% 11,5%

Patrimônio histórico-cultural 803 0% 1.229 0% 1.496 0% 52.295 5% 23,2%
Compras 803 0% 1.229 0% 1.496 0% 1.820 0% 4,2%

Outros 20.971 5% 21.197 3% 17.193 2% 10.459 1% -3,4%

Forma de Viajar
Sozinho 50.583 11% 42.394 6% 34.386 4% 52.295 5% 0,2%

Com família 361.503 78% 529.930 75% 601.758 70% 679.836 65% 3,2%
Com amigos 47.320 10% 84.789 12% 120.352 14% 156.885 15% 6,2%

Excursão 2.609 1% 49.460 7% 103.159 12% 156.885 15% 22,7%

Forma de Organização da Viagem
Organizada por agência 12.279 3% 84.789 12% 197.721 23% 313.770 30% 17,6%

Não organizada por agência 449.449 97% 621.784 88% 661.934 77% 732.131 70% 2,5%

TOTAL: 461.728 706.573 859.654 1.045.901 4,2%

Crescimento 
anual

* A motivação ecoturística encontra-se nas PDTs de 2000 agregada à motivação de atrtativos naturais. De 2001 em diante, entretanto,  as PDTs apresentam o ecoturismo de maneira desagrada. 
Assim, optou-se por apresentar aqui o ecoturismo separadamente, o que permite fixar metas para o ecoturismo de acordo com as estratégias.

2000 2020

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística, Desempenho do Turismo Baiano 1991-2000 (Bahiatursa); 
Elaboração: FGV 

Sobre o aumento do fluxo internacional, vale ressaltar que ele se dá a taxas plausíveis (7,7% 
ao ano, no cenário moderado), respeitando as características de viagens de longa distância 
detectadas pela OMT95, onde se percebe que em torno de 80% do fluxo turístico internacional 
é realizado através de percursos de curta distância. Dado que o potencial emissor dos países 
próximos ao Brasil é restrito e que o fluxo doméstico é extremamente representativo96, a 

                                                 
95 OMT (2001), Tourism 2020 Vision 
96 Segundo dados da EMBRATUR para 2001, o fluxo doméstico no Brasil representa algo como 90% do fluxo total, estimado em 
torno de 49 milhões de turistas. 
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Costa das Baleias deve atrair mais turistas estrangeiros que a média nacional, ainda que 
respeitando as limitações mercadológicas. 

O motivo principal das viagens à Costa das Baleias é, desde 2000, passeio. Com o 
desenvolvimento de seu potencial turístico, espera-se que este motivo de viagem ganhe uma 
fatia ainda maior do mercado (86%), em detrimento das visitas a parentes e amigos, 
segmento que costuma gerar menor receita por turista. Outro segmento que deve crescer nos 
próximos anos na Costa das Baleias é o turismo de negócios, diretamente relacionado ao 
desenvolvimento das atividades de silvicultura e indústria de celulose, na região de Nova 
Viçosa e Mucuri. 

Outra tendência a ser explorada é a maior organização e profissionalização do turismo, 
implicando em aumento na participação de viagens organizadas por agências de viagens e a 
maior participação de famílias e excursões. As viagens organizadas por agências (hoje 
representando algo como 3% do total) deverão ser responsáveis por 30% das viagens totais. 
As viagens com amigos e excursões, por sua vez, deverão atingir participações de 15%. 

Distribuição do Fluxo por Períodos 

Além da variação na participação dos diferentes elementos de cada segmento, há uma 
evidente preocupação com a suavização da sazonalidade do fluxo turístico atual. A Tabela 5.4 
apresenta as metas de fluxo ao longo dos meses para os anos de 2010, 2015 e 2020. Assim 
como no item anterior, optou-se pelo estabelecimento de metas para os diferentes meses do 
ano, desta vez com a intenção de diminuir a sazonalidade característica do fluxo da Costa das 
Baleias. 

Os meses com menor visitação (marcados em vermelho) continuam com um menor fluxo, 
mas fica evidente o objetivo de diminuir a diferença entre esses e os meses com maior 
visitação (marcados em azul). Essas metas devem ser atingidas através de iniciativas, ao 
longo dos próximos anos, no sentido de diversificar o produto e melhorar a promoção. 

Tabela 5.4 – Projeção de Fluxo Turístico por Meses – Cenário Moderado (Costa das 
Baleias) 

2010 2015
Mês Turistas (%) Turistas Turistas Turistas (%)
Janeiro 78.494 17,0% 84.789 94.562 115.049 11,0%
Fevereiro 46.173 10,0% 63.592 73.071 88.902 8,5%
Março 60.025 13,0% 84.789 94.562 99.361 9,5%
Abril 46.173 10,0% 67.124 81.667 94.131 9,0%
Maio 26.365 5,7% 42.394 54.158 67.984 6,5%
Junho 26.318 5,7% 42.394 54.158 67.984 6,5%
Julho 26.318 5,7% 49.460 64.474 83.672 8,0%
Agosto 26.318 5,7% 60.059 73.071 88.902 8,5%
Setembro 26.318 5,7% 60.059 73.071 88.902 8,5%
Outubro 26.318 5,7% 60.059 73.071 88.902 8,5%
Novembro 26.318 5,7% 52.993 64.474 78.443 7,5%
Dezembro 46.173 10,0% 56.526 68.772 83.672 8,0%
Total 461.728 706.573 859.654 1.045.901

2000 2020

 

Fonte: Estimativa FGV 

A seguir, é avaliado o número máximo de turistas em um mesmo período. Para esse cálculo, 
utilizou-se o fluxo do mês com maior número de visitantes. Distribui-se esse fluxo ao longo 
do mês, levando em consideração as estimativas de permanência média. O índice de 
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rotatividade representa quantas vezes essa permanência média cabe em um mês. Por 
exemplo, se temos uma permanência média de 3 dias, o índice de rotatividade seria 10, já que 
o mês tipicamente tem 30 dias. 

A tabela abaixo apresenta as projeções para as variáveis descritas. Vale ressaltar, entretanto, 
que o cálculo não considera o período de carnaval e reveillon, quando há uma aglomeração de 
visitantes acima da média, já que durante esses períodos uma estrutura especial de recepção 
é preparada. 

Tabela 5.5 – Projeção de Turistas por Período e Necessidade de UHs – Cenário 
Moderado (Costa das Baleias) 

Variável 2000 2010 2015 2020

No de turistas no mês com maior fluxo 78.494 84.789 94.562 115.049
Permanência média (dias) 2,77 2,83 2,93 3,10
Índice de rotatividade (30 dias/PM) 10,83 10,60 10,24 9,68
Máximo turistas em um mesmo período 7.248 7.998 9.236 11.888  

Fonte: Relatório do Levantamento dos Indicadores Turísticos dos Meios de Hospedagem da Costa das Baleias – BT 
2002 

Elaboração: FGV 2002 

A influência de fatores como aumento do fluxo e aumento da permanência média implicará 
em um aumento da ordem de 64% (2000-2020) no número máximo de turistas previstos para 
um mesmo período, apesar da expectativa de diminuição da sazonalidade. É prevista uma 
melhor distribuição de visitantes pelos atrativos, além da diversificação da oferta. Cuidados 
com o gerenciamento do fluxo, de qualquer forma, serão necessários. 

Necessidade de Hospedagem 

Para essa estimativa, utilizou-se uma análise simplificada que considera que a proporção de 
turistas que utilizam hotéis, pousadas e apart-hotéis permanecerá constante, causando uma 
determinada necessidade de unidades habitacionais (UHs). Essa primeira estimativa está 
resumida na tabela abaixo: 

Tabela 5.6 – Projeção de Demanda de UHs (Costa das Baleias) 

Variável 2000 2010 2015 2020
Máximo turistas em um mesmo período 7.248 7.998 9.236 11.888
Turistas em hotéis e pousadas 31% 31% 31% 31%
Ocupação Múltipla 2,9 2,9 2,9 2,9
Demanda por UHs 772 852 984 1.267  

Fonte: Relatório do Levantamento dos Indicadores Turísticos dos Meios de Hospedagem da Costa das Baleias – BT 
2002 

Elaboração: FGV 2002 

Com base no “Máximo de Turistas em um mesmo período” (calculado através do fluxo mais 
representativo e índice de rotatividade), e levando em consideração o percentual de turistas 
que utilizam hotéis e pousadas e o índice de ocupação múltipla, se chega à necessidade de 
UHs. Dada essa avaliação, estimou-se a demanda futura por UHs a partir do fluxo projetado 
(Tabela 5.1). Note-se que a quantidade final de UHs a serem implementadas até 2020 tomou 
como base uma taxa de ocupação média anual de 65% para os empreendimentos da Costa 
das Baleias. Em uma região de forte sazonalidade – como é o caso da Costa das Baleias, 
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dificilmente os empreendimentos conseguem fechar o ano com mais de 75% de ocupação. A 
tabela abaixo apresenta os resultados obtidos: 

Tabela 5.7 – Projeção de Demanda e Oferta de UH (Costa das Baleias) 

Cenário Indicador (1)
2010 2015 2020

Demanda por UHs 1.026 1.351 2.007
Oferta Total 1.578 2.078 3.088
Demanda por UHs 852 984 1.267
Oferta Total 1.311 1.514 1.949
Demanda por UHs 705 724 819
Oferta Total 1.085 1.114 1.261

(1) Considerando a demanda por UHs preenchendo 65% da ocupação total

Otimista

Moderado

Conservador

 

Fonte: FGV 2002 

Projeção Populacional 

Neste item são consideradas as projeções das taxas brutas de natalidade e mortalidade, 
resultando em taxas anuais de crescimento populacional. As estimativas apresentadas são 
elaboradas pelo Dr. Paulo Campanário, sob encomenda da EMBASA, a partir de dados do 
IBGE. A tabela abaixo indica a variação populacional de cada município até o ano de 2020: 

Tabela 5.8 – Projeção Populacional (2000 – 2020) – Municípios da Costa das Baleias 

Município 2000 2005 2010 2015 2020 Cresc. Anual
Prado 27.348 31.820 35.971 39.829 43.451 2,34%
Alcobaça 21.570 24.996 28.162 31.095 33.841 2,28%
Caravelas 20.748 22.171 23.229 24.018 24.622 0,86%
Nova Viçosa 33.105 38.361 43.220 47.720 51.933 2,28%
Mucuri 28.962 32.880 36.408 39.606 42.551 1,94%
Total 131.732 150.228 166.990 182.268 196.398 2,02%  

Fonte: EMBASA 2002 

Os municípios da Costa das Baleias apresentam projeções populacionais com taxas de 
crescimento médias. A perspectiva econômica trazida com o desenvolvimento da silvicultura 
e da indústria de celulose somada ao desenvolvimento da atividade turística na Costa das 
Baleias deve gerar algum fluxo migratório para a região como um todo. 

Impactos Qualitativos 
Nesse item são apresentados os possíveis impactos qualitativos decorrentes de um 
desenvolvimento turístico. A análise foi elaborada através de pesquisa em literatura 
especializada97 e avaliação de campo em destinos com estágio de ciclo de vida turístico mais 
                                                 
97 Archer, B. and Cooper, C. The Positive and Negative Impacts of Tourism (1994), Global Tourism: The Next Decade (ed. 
W.Theobald), Butterwoth-Heinemann, Oxford 
Pearce, P.L. Tourist-resident Impacts: Examples, Explanations and Emerging Solutions (1994), Global Tourism: The Next Decade 
(ed. W.Theobald), Butterwoth-Heinemann, Oxford 
Ashley, C., Roe, D. and Goodwin, H. Pro-Poor Tourism Strategies: Making Tourism Work for the Poor (2001), Overseas Development 
Institute, Nottingham 
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adiantado. São desdobramentos já evidenciados em outras localidades ao longo do processo 
de desenvolvimento turístico, adaptados ao tipo de turismo pretendido para a área da Costa 
das Baleias e às suas características sócio-ambientais. 

Inicialmente, apresenta-se as possíveis características qualitativas do fluxo na Costa das 
Baleias, considerando os desdobramentos e efeitos da implementação eficiente das 
estratégias de desenvolvimento turístico. 

Tendo como base estas avaliações qualitativas do turismo, num segundo instante são 
apontadas possíveis conseqüências negativas das atividades e ações previstas, caso não 
sejam tomadas ações mitigadoras. Também são avaliados os possíveis impactos qualitativos 
positivos que estão previstos. Com esta conjuntura, espera-se demonstrar a necessidade das 
ações mencionadas no Capítulo 6 – Plano de Ação para o desenvolvimento e a 
sustentabilidade da atividade turística na Costa das Baleias. 

As estratégias apontam para um aumento considerável do fluxo de visitantes estrangeiros e 
de outros Estados. O meio de acesso mais utilizado pelos turistas será a malha rodoviária 
existente para o transporte intra-regional. Estão previstos alguns incrementos na 
acessibilidade da região, como a pavimentação da rodovia BA-001, no trecho 
Prado/Cumuruxatiba e a construção de um terminal rodoviário em Mucuri. 

Atualmente, o aeroporto que atende a Costa das Baleias com regularidade de linhas e 
horários é o de Porto Seguro. Está prevista, contudo, a melhoria do aeroporto de Caravelas, 
sua adaptação para utilização comercial e a captação de vôos regionais e nacionais. Com isso, 
espera-se possibilitar o aumento de fluxo para a região e diminuir o tempo de deslocamento 
dos turistas entre o aeroporto e sua destinação final. 

O capítulo 4.2 – Estratégias de Desenvolvimento Turístico apresenta como estratégia sub-
regional para a Costa das Baleias o desenvolvimento prioritário de dois segmentos de 
turismo: o ecoturismo e o turismo de lazer.  

Os ecoturistas apresentam interesse num meio ambiente preservado, na interação e 
integração com as comunidades locais. Para este segmento, também é importante o 
conhecimento de estruturas e procedimentos concretos de preservação e valorização do 
ambiente.  

Na Costa das Baleias, o turismo aparece como uma atividade de impacto econômico 
significativo, oferecendo oportunidades de rendimento e emprego até então inexistentes. 
Portanto, introduz um componente de dinamismo econômico que transforma as relações 
sociais atuais. Entretanto, a cadeia produtiva local desestruturada limita a distribuição da 
receita e outros benefícios para a comunidade. 

O turismo de lazer na região está caracterizado pelos veranistas que utilizam em larga escala 
as localidades principalmente dos municípios mais ao sul. A origem destes turistas são 
estados vizinhos à Bahia, como Minas Gerais e Goiás. Para alguns grandes centros emissores, 
como Goiânia, Brasília, Uberaba, Uberlândia e até mesmo Belo Horizonte, algumas das praias 
mais próximas via rodoviária estão em Nova Viçosa e Mucuri. Atualmente, este segmento 
gera pouca receita por turista, já que geralmente se viaja em família, muitas vezes já com os 
suprimentos da temporada comprados em seu local de origem. 

Faz parte das estratégias adequar, melhorar e valorizar este fluxo para que o gasto por turista 
aumente gradativamente. Vale lembrar que este segmento representa um fluxo que se 
realizou espontaneamente, sem nenhuma ação de estímulo ou atração. Este fluxo se encontra 
numa situação estagnada. Apesar do aumento regular no volume de turistas, o GMDI e a 
receita turística parecem não crescer às mesmas taxas. Ações de adaptação do local a este 
fluxo poderiam maximizar o aproveitamento deste segmento na Costa das Baleias. 
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Possíveis Impactos 

A sociedade anfitriã estará sujeita a uma série de possíveis conseqüências negativas oriundas 
da atividade turística. Se não houver um adequado planejamento e uma eficiente gestão, 
coordenando iniciativas de mitigação e/ou fomento, o turismo desenvolvido com as 
características apresentadas acima pode resultar nos seguintes impactos negativos: 

• Impactos sócio-econômicos – Aumento da prostituição; aumento do consumo e do 
tráfico de drogas; gentrificação; exclusão do processo de desenvolvimento por 
dificuldade de adaptação; segregação social em relação aos indivíduos não inseridos 
no processo; aculturação; agressividade ou estranhamento perante os visitantes; 
diminuição do orgulho, da dignidade e auto-estima local; proibição do acesso de 
moradores locais às áreas turísticas por empreendedores; assédio excessivo aos 
turistas; importação de padrões de consumo não alcançáveis pela maior parte da 
sociedade local; pasteurização e criação de arremedos de manifestações culturais e 
artísticas; preconceito ou formação de estereótipos contra grupos (nacionalidades, 
estados de origem, etc,); encarecimento dos preços em geral; “vazamentos” da receita 
turística; importação de mão de obra (construção, gerencial e operacional); aumento 
da criminalidade; exclusão dos grupos locais do controle dos empreendimentos 
turísticos. 

• Impactos ambientais – ocupação irregular ou desordenada em áreas sensíveis 
(construção de equipamentos turísticos e moradias); uso irregular ou desordenado de 
áreas sensíveis (atividades turísticas); degradação paisagística; desmatamentos; 
captura e comercialização de animais silvestres; poluição de solo e rios por resíduos 
sólidos dispostos inadequadamente; poluição de rios, mangues, lagoas e praias por 
esgoto sanitário despejado irregularmente, assoreamento de rios por destruição de 
matas ciliares para fins turísticos. 

Entre os impactos positivos prováveis advindos da atividade turística, que se confundem 
com alguns dos objetivos desse plano de desenvolvimento sustentável, os mais visíveis e 
almejados são o aumento de emprego e renda para moradores das regiões beneficiadas e a 
conseqüente melhoria das condições de vida da população local. 

Entretanto, a viabilização de oportunidades de trabalho, fruto da oferta de empregos ou da 
implementação de empreendimentos pela população local, é apenas um dos benefícios mais 
diretos. A atividade turística cumpre um importante papel educativo, valorizando aspectos 
culturais e ambientais para a região abordada. Esse impacto positivo advém da percepção 
gerada nas sociedades anfitriãs a respeito da riqueza e peculiaridade inerentes às suas 
tradições, valores, manifestações e meio ambiente. Advém, ainda, da constatação da 
necessidade de conservação desse patrimônio (cultural e natural) para manutenção da 
atividade turística. Sob esse enfoque, o turismo oferece uma excelente ferramenta de resgate 
de tradições e preservação ambiental, dado o uso econômico eminentemente não degradante 
que pode fazer desses recursos. 

A integração entre a atividade turística e a produção cultural, por sua vez, permite a 
ampliação do leque de atividades oferecidas aos turistas. Essa característica diferencia e 
agrega valor ao produto turístico. Ao mesmo tempo, permite a ampliação do mercado 
consumidor desses produtos culturais (somando ao público local uma parcela significativa de 
turistas), oferecendo maiores oportunidades para profissionais que atuem na área cultural. 

Também é relevante apontar para os benefícios representados pela ampliação da infra-
estrutura pública nos locais de visitação turística. A cobertura de serviços de água tratada, 
esgotamento sanitário, coleta e disposição de resíduos sólidos, drenagem e urbanização e 
sistemas de transporte causam melhoria imediata na qualidade de vida da comunidade 
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receptora, principalmente em relação à saúde pública. Esse benefício, cujo resultado implica 
principalmente em maior expectativa de vida, é um impacto positivo indireto extremamente 
desejado. 

Finalmente, vale ressaltar que o efeito multiplicador proveniente dos gastos turísticos 
permite o aparecimento de um elemento de dinamismo econômico em regiões atualmente 
deprimidas e sem perspectivas viáveis de superação dessa situação no curto e médio prazos. 
Sob essa perspectiva, o turismo surge como um indutor de promoção socioeconômica, 
mesmo que ele, em si, não supra os déficits de oportunidades existentes. 

O desenvolvimento da atividade turística é passível de gerenciamento e controle por órgãos 
governamentais. É papel do Estado regular esse desenvolvimento de maneira a evitar as 
conseqüências negativas e a estimular a extensão dos benefícios à comunidade. 

As Macro-estratégias apresentadas no capítulo anterior (Estratégias de Desenvolvimento 
Turístico), oferecem ações e projetos nesse sentido. Cobrem as principais deficiências 
percebidas através do diagnóstico na área de planejamento, deficiências essas relativas ao 
setor privado e ao setor público, tanto a nível local como estadual. Através dessas ações 
coordenadas, espera-se implantar um modelo de desenvolvimento sustentável do turismo. 

Conclusão 
A atividade turística deverá crescer substancialmente ao longo dos próximos anos, fruto da 
maior propensão mundial e nacional às viagens e dos esforços dos envolvidos com o turismo 
na Bahia. O crescimento mais substancial será na receita turística, através da priorização de 
segmentos de mercado com maior propensão a gasto, da diferenciação e da maior 
diversidade na oferta de produtos turísticos. 

As estratégias de desenvolvimento abordam claramente a necessidade de diversificação da 
ocupação dos espaços turísticos. Essa iniciativa irá colaborar para a distribuição do fluxo, 
receita, renda e empregos em outras áreas do Estado da Bahia, trazendo benefícios e 
melhoria da qualidade de vida para uma maior parcela da população. 

O aumento e a maior distribuição do fluxo turístico, entretanto, gera desafios na gestão da 
atividade, exigindo ações coordenadas específicas para aumentar a integração da 
comunidade no processo, para melhorar a distribuição dos benefícios e para minimizar os 
impactos negativos nos âmbitos sociais, econômicos e ambientais. Assim, o planejamento do 
turismo é uma etapa necessária e essencial, mas, ao propor ações de médio e longo prazo, 
deve ser acompanhado de um esforço contínuo e participativo de gestão e realinhamento. 
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6. Plano de Ação 

Introdução 
Neste capítulo serão apresentadas as ações necessárias para que as estratégias definidas no 
capítulo 4.2 (Estratégias de Desenvolvimento Turístico) sejam efetivamente implementadas. 
Através desse conjunto coordenado de intervenções, o Estado da Bahia pretende que a 
atividade turística se desenvolva dentro de uma concepção sustentável. 

O capítulo foi estruturado na forma descrita a seguir: 

Em um primeiro momento, as metas da atividade turística na Costa das Baleias são 
apresentadas: número de turistas, permanência média, gasto médio diário individual, 
arrecadação de impostos, geração de emprego e incremento de unidades habitacionais. Essas 
metas foram estabelecidas considerando a implementação das estratégias e projetos 
propostos até o momento. 

Após as metas, são elucidados os mecanismos que foram utilizados para a definição das ações 
e projetos propostos no plano, identificando o escopo alcançado e a eventual necessidade de 
fontes alternativas de financiamento. Nesse momento, é necessário informar quais os 
componentes que constam do Termo de Referência do PRODETUR NE II. Esses 
componentes delimitam o escopo de financiamento do Programa, servindo como parâmetro 
para a classificação das ações propostas em financiáveis e não financiáveis. 

A partir desse ponto, são descritos os projetos e as ações financiáveis, classificados de acordo 
com a prioridade e o componente ao qual estão vinculados. As ações classificadas como não 
financiáveis são listadas na seqüência. 

Resumindo as intervenções propostas, são apresentadas tabelas resumo indicando os 
investimentos previstos por prioridade, componente e município. 

A conclusão deste capítulo analisa os investimentos que deverão ser viabilizados para que o 
plano de ação proposto seja implementado, comentando as perspectivas de financiamento 
através de fontes complementares e a distribuição dos investimentos propostos. 

Metas 
A Tabela 6.1 resume as metas a serem atingidas pelo turismo na Costa das Baleias, já 
apresentadas no capítulo 5 (Quadros Prospectivos), principalmente no que concerne aos 
indicadores da própria atividade. As projeções estão baseadas em um cenário moderado de 
crescimento. 
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Tabela 6.1 – Metas do Turismo para a Costa das Baleias 

Indicadores 2010 2015 2020
Demanda (mil turistas)

Total 706,6 859,7 1.045,9

Receita (US$ mi)
Total 25,25 33,01 44,80

Receita por turista (US$)
Total 35,74 38,39 42,83

GMDI (US$)
Total 12,65 13,11 13,85

PM (dias)
Total 2,83 2,93 3,10

Investimentos PRODETUR II (US$ mi) 52,4 20,4 20,4

Impacto no PIB (US$ bi) 2,17 2,90 3,88

Impacto fiscal (US$ mi) 143,2 191,4 256,1

Cobertura empréstimo 36,6% 10,7% 8,0%

Empregos (Incremento total) 238 391 838

UHs (Incremento total) 123 203 435

CENÁRIO MODERADO

 

Fonte: FGV 2003 

Ações e Projetos – Conceituação 
Ações são, no âmbito deste plano, entendidas como intervenções / investimentos que se 
pretende efetivar na área de planejamento. As sugestões de ações foram coletadas de três 
formas: 

• durante as reuniões com as comunidades para a apresentação dos diagnósticos; 

• através de projetos existentes em órgãos executores estaduais e municipais; e 

• complementação pela equipe técnica da FGV e da SUINVEST.  

Durante a realização das reuniões foi estimulada a colaboração, abrindo-se um canal de 
comunicação para sugestões e complementações que os participantes consideraram 
pertinentes. De fato, algumas sugestões foram enviadas mesmo após a realização das 
reuniões e incorporadas ao plano. 

Todas as ações propostas foram agrupadas dentro das Macro-estratégias de desenvolvimento 
sustentável do Estado da Bahia, além de relacionadas com cada uma das estratégias definidas 
anteriormente. O exercício de complementação do plano de ação teve como finalidade 
garantir que todas as estratégias pudessem ser amplamente contempladas e efetivadas, 
identificando aquelas que não foram consideradas pela comunidade ou pelos órgãos 
executores. 

Uma consideração importante concerne ao fato de alguns projetos e ações englobarem todos 
os municípios da zona turística, não atuando especificamente em uma determinada área. Há 
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também ações com abrangência geográfica pontual, tendo como alvo um determinado 
município ou localidade (por exemplo, a restauração de determinado elemento do 
patrimônio histórico). A amplitude geográfica foi considerada para a elaboração das 
estimativas de custo dos projetos. 

Para melhor ilustrar como se chegou ao plano de ação final, necessário para a implementação 
das Macro-estratégias, a Figura 6.1 ilustra as relações entre os elementos da formulação 
estratégica, o PRODETUR NE II e as intervenções propostas: 

Figura 6.1 – Sistemática de Elaboração do Plano de Ação 

DiagnósticoDiagnóstico

Matriz SWOTMatriz SWOT

Macro-estratégiasMacro-estratégias

Ações e ProjetosAções e Projetos

Estratégias
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todas as estratégias contidas nas 
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Elabopração: FGV 2002/2003 

Em resumo, portanto, as ações coletadas possuem como características mais relevantes: 

• foram sugeridas durante o processo de planejamento participativo do PDITS pela 
comunidade, setor público e equipe técnica; 

• implementam a formulação estratégica do Estado da Bahia; 

• são mais amplas que o escopo do PRODETUR NE II; 

• podem ser globais (se atuam em todos os municípios da zona turística) ou específicas 
(se têm como objeto uma intervenção geograficamente delimitada a um município). 

Marco Lógico – Regulamento Operacional do PRODETUR 
O PRODETUR NE II financia uma parte das ações necessárias ao desenvolvimento 
sustentável da atividade turística. Como afirmado anteriormente, as intervenções sugeridas 
nas Macro-estratégias são mais amplas que o escopo do Programa do BID. Para que as ações 
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propostas sejam consideradas financiáveis, precisam encaixar-se dentro de algum dos três 
componentes estabelecidos pelo BID, definidos em sintonia com os objetivos do Programa.  

Os projetos e ações foram, portanto, classificados de acordo com o componente ao qual 
pertencem, com base nos parâmetros do BID para o PRODETUR NE II. A seguir são 
esclarecidos os critérios de classificação que foram utilizados. 

Objetivos do Programa 

O Programa inclui ações nos âmbitos municipal e estadual para assegurar o desenvolvimento 
turístico sustentável e responsável das áreas em que sejam financiados projetos com recursos 
do empréstimo, com os seguintes objetivos: 

• Objetivo geral: a melhoria da qualidade de vida da população residente nos pólos 
turísticos situados nos estados participantes do Programa; 

• Objetivos específicos: 

a) Aumento das receitas provenientes da atividade turística; 

b) Melhoria da capacidade de gestão dessas receitas por parte dos estados e 
municípios. 

Para que os objetivos sejam atingidos, o PRODETUR NE II financia os projetos e ações que 
sejam relacionados a um dos seguintes componentes: 

Componente 1 – Fortalecimento da Gestão Municipal para a Gestão do Turismo 

O componente 1 do PRODETUR NE II compreende ações com objetivos relacionados às 
atribuições e responsabilidades municipais. As atividades nesse componente são orientadas 
para garantir que o governo local e a população disponham de instrumentos adequados e 
desenvolvam a capacidade para manter e incrementar as atrações turísticas e os serviços 
locais necessários para o crescimento por longo prazo do turismo. 

Componente 2 – Planejamento Estratégico, Treinamento e Infra-Estrutura para o 
Desenvolvimento Sustentável do Turismo 

O componente 2 do PRODETUR NE II compreende as ações com objetivos relacionados às 
atribuições e responsabilidades estaduais. Este componente está desenhado para assegurar 
que os estados tenham a capacidade de planejamento e funcionamento para realização das 
atividades turísticas a seu cargo, assim como possam dispor da infra-estrutura necessária ao 
desenvolvimento do setor.  

Componente 3 – Promoção de Investimentos do Setor Privado 

O componente 3 do PRODETUR NE II compreende as ações com objetivos relacionados ao 
apoio às atribuições e responsabilidades do setor privado. Este componente tem como 
objetivo promover e ampliar a integração do setor privado como agente complementar do 
processo de investimento para o desenvolvimento dos pólos de turismo. 

Ações Não Financiáveis 

As ações não financiáveis são aquelas que, por suas características e objetivos, não fazem 
parte do escopo de financiamento do PRODETUR NE II.  

Como os recursos destinados ao Programa são limitados, os componentes considerados como 
prioritários foram estabelecidos, conforme já elucidado. No entanto, outras ações foram 
identificadas ao longo do processo de planejamento participativo, não relacionadas aos três 
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componentes, mas de semelhante importância para que sejam atingidos os objetivos de 
desenvolvimento sustentável do turismo. 

Sendo assim, as ações não financiáveis foram priorizadas de acordo com a mesma 
metodologia das demais e são apresentadas, podendo ser implementadas com outras fontes 
de recursos. 

Metodologia de Priorização 

Cada ação foi avaliada a partir de três diferentes perspectivas: a perspectiva da comunidade, 
a perspectiva técnica – elaborada pela FGV e SUINVEST, e a análise da sua integração com o 
planejamento estratégico global do Estado, também elaborada pela FGV e SUINVEST. 

A perspectiva da comunidade foi desenvolvida durante as reuniões participativas deste 
planejamento. Partindo dos pontos fracos levantados na primeira reunião, a comunidade 
sugeriu ações que solucionassem tais problemas. Na terceira reunião, os participantes 
puderam priorizar as ações propostas em A e B, de acordo com a urgência e importância da 
ação.98 

O parecer técnico priorizou cada ação avaliando quanto os resultados por ela almejados e 
previstos colaborariam para o desenvolvimento sustentável da atividade turística e para a 
solução das deficiências apontadas. Para essa priorização tomou-se como base os resultados 
do diagnóstico (Capítulo 3), e a pesquisa realizada em campo. 

Por fim, a análise da integração com o planejamento estratégico global do Estado considerou 
a importância de determinadas ações para outros setores e atividades e outras fontes de 
recursos, colaborando para alavancar o desenvolvimento amplo da região. 

Projetos e Ações Financiáveis 
Este item identifica as ações financiáveis pelo PRODETUR NE II, propostas dentro do 
mecanismo de planejamento participativo utilizado para a elaboração do PDITS da Costa das 
Baleias. 

Em um primeiro momento, as ações são organizadas por prioridade e, dentro de cada 
prioridade, apresentadas por componente e município. Dentro dessa classificação, são 
elaboradas as justificativas de cada uma das ações. Essas justificativas apontam as razões 
pelas quais a intervenção é necessária para colaborar com a implementação das estratégias 
propostas para a Costa das Baleias. Algumas das ações propostas serão empreendidas no 
âmbito do Pólo como um todo, não se limitando a algum município especificamente. Essas 
intervenções foram denominadas “ações globais”. 

Na seqüência, são apresentadas tabelas com os valores a serem investidos em cada ação, 
organizadas por prioridade, componente e município. Este item é finalizado com a um 
resumo dos investimentos por município e prioridade. 

Prioridade A – Componente 1 

Costa das Baleias – Ações Globais  

Complementação ou implantação de Plano Diretor Municipal e Lei de Ordenamento e Uso do 
Solo: As ferramentas Plano Diretor Municipal e Lei de Ordenamento e Uso do Solo são 
condicionantes para a participação dos municípios no PRODETUR NE II. O Plano Diretor é 

                                                 
98 Para maiores informações sobre as reuniões participativas, metodologia aplicada e resultados alcançados, vide Capítulo 7 – 
Reuniões de Elaboração do PDITS. 
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um instrumento orientador de desenvolvimento, definindo objetivos estratégicos e 
estabelecendo diretrizes de ação no território municipal. Em alguns municípios da Costa das 
Baleias, esses instrumentos já foram elaborados e estão sendo utilizados, mas se identificou a 
necessidade de ajustes e complementação. 

Projeto de Modernização Municipal: Esse projeto visa incluir os municípios da Costa em um 
processo de modernização da estrutura administrativa e fiscal. É de extrema importância, 
dado que serve como base para a garantia da capacidade de execução das incumbências que 
serão repassadas aos municípios e que são essenciais para o desenvolvimento sustentável do 
turismo no nível local. O projeto pretende que o objetivo de modernização da administração 
seja alcançado através da implantação de planos, indicadores e sistemas de monitoramento 
setoriais; da capacitação de gestores e servidores; e da instituição de mecanismos de 
cooperação e integração. 

Resgate e valorização das manifestações culturais do Pólo: Maculelê, danças indígenas, danças 
afro, manifestações religiosas, capoeira etc. São várias as manifestações culturais peculiares e 
autênticas que foram ou ainda são praticadas na Costa das Baleias. Por uma série de razões, 
elas vêm perdendo força e adeptos, correndo o risco de desaparecer. Para complementar o 
produto turístico que existe atualmente, muito dependente de fatores naturais básicos e lazer, 
esse resgate é extremamente coerente com as estratégias de desenvolvimento indicadas para 
a Costa das Baleias. 

Alcobaça 

Melhoria do acesso à cidade através da Avenida ACM: O principal meio de acesso ao 
município de Alcobaça é o rodoviário, a partir da rodovia BA-001. Alguns dos principais 
atrativos estão no perímetro urbano, ao qual se chega através da Avenida ACM. A 
intervenção deve ser feita principalmente pela melhoria dos acostamentos, do calçamento e 
da sinalização de trânsito e segurança. 

Recuperação do patrimônio histórico (sede da Prefeitura, sede da antiga cadeia, Cacimba do 
Conselho e Igreja de São Bernardo): O Município possui vários prédios históricos do século 
XIX e a maioria deles em total depredação. A recuperação do patrimônio histórico ajudará a 
consolidar os atrativos históricos do município, assim como também colaborará para a 
integração dos atrativos. 

Urbanização da orla de Alcobaça - 2a etapa: As praias de Alcobaça compõem o principal 
atrativo do município atualmente. Há um grande fluxo turístico, principalmente nos meses 
de verão e nas férias. A orla de Alcobaça é caracterizada por uma extensa faixa de areia e 
apenas parte dela foi atendida por um projeto de urbanização já concluído. Nessa etapa já 
realizada foram implantados o calçadão, a cobertura da rua com bloquetes e sanitários. O 
projeto proposto prevê a ampliação das intervenções para as extremidades norte e sul da 
orla. 

Urbanização da sede (vias de acesso às praias): essa ação deve ser realizada devido a 
necessidade de requalificação urbana. O município já apresenta significativo fluxo turístico, e 
a realização dessa ação deve melhorar a estrutura da cidade, oferecendo uma melhor 
experiência turística para os visitantes, como também uma melhor qualidade de vida para a 
população local. 

Caravelas 

Construção de aterro sanitário e PDLU em Caravelas: Com uma população de cerca de 20 mil 
habitantes, além da população flutuante representada pelos turistas que visitam seus 
atrativos, o município de Caravelas produz uma quantidade diária de lixo significativa. 
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Apesar disso, não possui aterro sanitário, depositando os resíduos sólidos em lixão a céu 
aberto. A construção do aterro deverá melhorar as condições de saneamento ambiental do 
município. 

Criar um portal da cidade com receptivo turístico: Com uma grande variedade de atrativos e 
locais de visitação turística, o visitante que chega a Caravelas não conta, atualmente, com um 
posto de informações turísticas onde possa se informar sobre as opções disponíveis. Há um 
projeto de portal com receptivo na entrada do município que ajudará a divulgar os atrativos 
e produtos turísticos, podendo aumentar a permanência média dos visitantes. 

Implantação da ciclovia na avenida Dr. Adalício Nogueira: A Avenida Dr. Adalício Nogueira 
atravessa parte da sede de Caravelas, chegando até o distrito de Ponta de Areia. Nesse 
trecho, que segue paralelo ao Rio Caravelas, há uma série de empreendimentos hoteleiros, 
lojas de artesanato, restaurantes e agências de turismo. O tráfego constante de veículos 
compromete a segurança dos moradores e turistas que trafegam com bicicletas pela avenida, 
que não conta com acostamento ou ciclovia. 

Recuperação do Centro Histórico de Caravelas: No zoneamento do Centro Histórico elaborado 
pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico foram identificadas várias edificações de 
relevante interesse. Para essas edificações, foram identificadas algumas necessidades de 
restauro. O conjunto de edificações de Caravelas é o mais significativo da Costa das Baleias, 
sendo um importante indutor de fluxo turístico e colaborando para a sensibilização da 
comunidade e dos turistas sobre a importância do patrimônio. 

Recuperar a mata ciliar e corredores ecológicos da bacia hidrográfica do Rio Caravelas: O 
assoreamento dos rios é uma ameaça grave para o turismo náutico e o ecoturismo em 
Caravelas, podendo inviabilizar a passagem de embarcações que visitam o PARNAM de 
Abrolhos, os parcéis e a passagem das baleias jubarte. Atualmente, esse problema restringe 
horários de operação de embarcações em Alcobaça e Mucuri. Também prejudica a atividade 
pesqueira, uma das mais importantes para a economia dos municípios da Costa das Baleias. 

Urbanização da Praia do Grauçá – Caravelas: Situada próxima à barra do Rio Caravelas, é a 
principal praia do município. Muito utilizada pelos moradores e alguns turistas. Há uma 
pequena oferta de equipamentos (barracas, restaurantes e o Museu da Baleia). A urbanização 
dessa área deverá valorizar seus aspectos naturais e aprimorar o uso do espaço pelos 
usuários. 

Urbanização da Orla do Rio Caravelas: Situada na barra do rio, a praia é ponto de atracação 
dos barcos dos inúmeros pescadores que moram nesse distrito. Possui alguns equipamentos 
turísticos (bares, restaurantes, pousadas etc). O local é freqüentado principalmente por 
moradores, sendo o turismo uma atividade incipiente. No entanto, a praia é ponto de 
passagem para as demais praias da extensão norte de Caravelas. Assim, a sua urbanização 
deverá apoiar sua revitalização, além de aprimorar o fluxo de pessoas e veículos. 
(Urbanização da Orla do Rio Caravelas) 

Mucuri 

Construção de aterro sanitário e PDLU em Mucuri: Com quase 30 mil habitantes e uma 
população flutuante de turistas significativa, Mucuri ainda não conta com aterro sanitário e 
plano diretor de limpeza urbana. Seus resíduos sólidos são enviados para lixões a céu aberto, 
prejudicando a qualidade ambiental do destino, assim como a saúde dos moradores e 
visitantes. 

Implantação de Centro de Apoio Turístico-Ambiental: Mucuri é, atualmente, um destino 
turístico focado em lazer (sol e praia) e eventos musicais de grande destaque e pequena 
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duração. Entretanto, possui inúmeros atrativos naturais diferenciados e pouco divulgados. 
Esse centro de apoio deverá colaborar para a divulgação desses atrativos ao mesmo tempo 
em que contribuirá para a sensibilização dos turistas e moradores para a questão da 
conservação ambiental. 

Implantação de um Centro Cultural em Mucuri: Essa ação aproveita os diversos recursos 
histórico-culturais da região para fortalecer a atividade turística, através de um centro onde 
possa ser resgatada a memória e as tradições locais. Com esse equipamento, haverá maiores 
possibilidades de integração entre cultura e turismo, agregando mais diferenciais e valor ao 
produto turístico da Costa das Baleias. 

Implantação e Plano de Manejo da APA Costa Dourada: A região do extremo sul da Mucuri, 
conhecida como Costa Dourada, possui uma das mais belas paisagens da Bahia. Deverá 
receber um grande fluxo de visitantes e investimentos privados ao longo dos próximos anos, 
principalmente se houver a viabilização da ponte sobre o Rio Mucuri. Para resguardar essa 
região repleta de falésias, desembocaduras de riachos e restingas, a implantação da APA e a 
elaboração do seu Plano de Manejo deverão ser efetuados. 

Levantamento do patrimônio histórico municipal para tombamento: O município de Mucuri 
não conta com estudos sobre monumentos importantes com necessidade de restauração e/ou 
tombamento. Uma vez realizado esse estudo, o patrimônio histórico-cultural do município 
terá melhores oportunidades de ser utilizado para a atividade turística, contribuindo para a 
diversificação dos atrativos do destino. Esta iniciativa pode gerar um diferencial 
complementar, agregando novos segmentos e/ou melhorando o produto turístico atual. 

Passarela Ecológica, do Porto ao Manguezal: A passarela suspensa sobre o manguezal, 
interligando o Porto à praia, já é um dos maiores atrativos de Mucuri. É um atrativo 
diferenciado, ecológico e educativo. No entanto, necessita de recuperação e melhoria da 
infra-estrutura. Essa ação reforça o posicionamento ecológico da zona turística, explorando 
ainda melhor os recursos turísticos da região e servindo como instrumento de sensibilização. 

Recuperação Ambiental do Estuário do Rio Mucuri: O município de Mucuri está localizado às 
margens do rio homônimo. Nessa faixa do seu leito há uma série de problemas ambientais 
como a degradação dos manguezais, a eliminação de mata ciliar e o assoreamento da barra. 
Esta ação procura mitigar os efeitos da ocupação e uso desordenado desse trecho, 
melhorando a qualidade ambiental de uma área muito utilizada por moradores e turistas. 

Revitalização do Porto: Situado próximo à passarela ecológica, o porto é ponto de partida de 
alguns passeios pelo rio. Sendo um dos pontos de maior freqüência de visitantes, abriga, 
ainda, características típicas de uma vila de pescadores. A recuperação da área deverá 
oferecer melhores condições de trabalho para os pescadores e um ambiente urbano mais 
convidativo para todos os usuários. 

Urbanização da Orla de Mucuri: Um dos maiores atrativos existentes atualmente em Mucuri 
são suas praias. A sede do município está disposta ao longo dessa faixa de praia, que conta 
com uma boa variedade de restaurantes, bares, barracas, além de alguns meios de 
hospedagem. Essa orla, entretanto, não conta com nenhum acabamento paisagístico ou 
funcional. Esse projeto permitirá a melhoria da relação entre os visitantes e moradores locais 
com as praias do município. 

Nova Viçosa 

Construção de aterro sanitário, usina de reciclagem e PDLU em Nova Viçosa: Nova Viçosa 
recebe atualmente um grande fluxo de turistas, principalmente nos meses de verão e férias. 
No entanto, o município ainda não possui nenhum aterro sanitário, destinando os resíduos 
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sólidos para lixões a céu aberto. Essa condição causa degradação ambiental do destino, além 
de ser um potencial problema para a saúde pública, afetando tanto os moradores quantos os 
visistantes. 

Elaboração de projeto paisagístico para a orla e avenida de acesso: A configuração topográfica 
e urbanística de Nova Viçosa faz com que o primeiro contato do visitante com o município 
aconteça na avenida que é a continuação da rodovia BA-698. A sede do município está 
disposta ao longo dessa avenida, onde estão concentrados os principais serviços e 
equipamentos turísticos. O estado atual dessa área não é adequado para a atividade turística. 
A recomposição urbanística dessa avenida, agregando uma ciclovia, permitirá a melhoria da 
relação dos moradores e visitantes com a cidade. 

Implantação de Centro de Informações Turístico-Ambiental: A implantação de um centro de 
informações turístico-ambiental no município de Nova Viçosa deve ajudar a divulgar os 
atrativos e serviços turísticos da região. Essa ação também colabora com o esforço de 
conscientização e educação da comunidade e dos turistas que visitam a região, sobre 
questões como a natureza, lixo, dentre outras. 

Projeto e implantação de trilhas e roteiros ecoturísticos no município: Apesar da grande 
predominância que existe atualmente da motivação de lazer (sol e praia) na sede de Nova 
Viçosa, há um grande potencial para o desenvolvimento de atividades relacionadas com o 
ecoturismo. Essas atividades podem complementar as já existentes atualmente, agregando 
valor ao destino. Para tanto, é necessário elaborar e executar um projeto específico de 
demarcação de trilhas ecológicas nos manguezais e nas ilhas ao longo do Rio Peruípe e nos 
braços de mar próximos à Ilha Cassumba. 

Urbanização da Orla Marítima de Nova Viçosa: Atualmente, o grande atrativo de Nova Viçosa 
é sua orla. Essa característica é responsável pelo grande fluxo de turistas com motivação de 
lazer, normalmente hospedando-se em residências secundárias ou alugadas. Alguns 
pequenos trechos na área urbana receberam intervenções de urbanização, remodelando as 
barracas de praia e a área de estacionamento. Ainda são necessárias algumas intervenções 
complementares, ampliando as áreas atendidas e aprimorando o trabalho paisagístico e 
funcional. 

Prado 

Construção de aterro sanitário, PDLU e usina de reciclagem de lixo (projeto elaborado pelo 
CRA): Não há nenhum aterro sanitário em funcionamento no município de Prado. 
Atualmente os resíduos sólidos dos moradores e turistas são direcionados a lixões a céu 
aberto, condição que compromete o meio ambiente e a saúde dos moradores. Um aterro 
sanitário acompanhado de um Plano Diretor de Limpeza Urbana poderá prover o município 
de um eficiente sistema de resíduos sólidos, tanto em relação à coleta como à destinação 
final. 

Criação e Implantação da APA Prado - Cumuruxatiba e Plano de Manejo: Uma das mais belas 
paisagens da Bahia, a costa norte de Prado possui uma seqüência de belas praias desertas. As 
restingas, remanescentes de Mata Atlântica e falésias são as principais características dessa 
área. A abertura da estrada de Prado até Cumuruxatiba deve desenvolver ainda mais a 
atividade turística, pressionando os recursos naturais que são o principal atrativo da região. A 
criação e implantação da APA deverá atuar como uma medida mitigadora, resguardando 
essa importante biodiversidade, criando ações de recomposição e proteção das mesmas. 

Implantação do Centro de Informações Turístico-Ambiental: Apesar do grande fluxo turístico 
existente (segundo a Bahiatursa, o fluxo de turistas para Prado é o maior da Costa das 
Baleias), ainda não existe um centro de informações turísticas. Em função da enorme 
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variedade e riqueza de atrativos existentes no município, esse centro deverá ser de grande 
auxílio para sua divulgação, podendo gerar um acréscimo na permanência média dos 
turistas. 

Implantar o Projeto "Vila Limpa e Feliz" em Cumuruxatiba: Esse projeto de coleta, reciclagem 
de lixo e educação ambiental em Cumuruxatiba pretende reverter as receitas de vendas dos 
resíduos separados em benefícios para a comunidade. O projeto se encontra na prefeitura, 
aguardando execução. 

Melhoria do acesso às praias do litoral norte de Prado, com urbanização: A região norte de 
Prado é pródiga em belas praias desertas. O processo de ocupação dessa região deverá se 
basear no bom senso e na conservação dos recursos naturais e cênicos. O desenvolvimento 
do acesso com estudo de urbanização e disciplina do uso do solo permitirá fortalecer esse 
eixo de crescimento, trazendo benefícios para o turismo de Prado no médio e longo prazo. 

Projeto de resgate do patrimônio histórico-cultural: Para complementar o segmento de lazer 
que é característico do município, foram identificados segmentos que adicionais coerentes 
com a vocação da Costa das Baleias. Prado possui importantes manifestações culturais, 
algumas edificações de relevância histórica e uma grande diversidade de atrativos naturais 
ainda não plenamente estudados. Esse projeto visa a compreender com maior profundidade 
essas características, resgatá-las e divulgá-las para os moradores e turistas, permitindo sua 
revitalização. 

Urbanização da Orla com ciclovia em Prado - Sede: As praias da sede de Prado compõem um 
dos principais atrativos do município. Há uma série empreendimentos hoteleiros, residências 
secundárias, bares, barracas e restaurantes na área. A orla é o local onde grande parte dos 
visitantes passa a maior parte do dia. Sua urbanização permitirá o uso mais racional da praia, 
adequando o fluxo existente de pessoas e bicicletas, oferecendo um trabalho paisagístico que 
valoriza o local. 

Prioridade A – Componente 2 

Costa das Baleias – Ações Globais 

Estudo para identificação e implantação de trilhas e produtos ecoturísticos: Atendendo às 
diretrizes do PDITS, serão elaborados estudos para a implementação de trilhas ecoturísticas 
nos municípios da Costa das Baleias, identificando, ainda, as melhores formas de 
desenvolvimento e promoção do produto turístico. Essas trilhas e produtos deverão 
contemplar todos os municípios da zona turística, reforçando os diferenciais, agregando 
valor ao destino e contribuindo para o posicionamento mais sofisticado do destino. 

Projeto de Capacitação Profissional: O componente de capacitação profissional prevê o 
desenvolvimento de um processo de aprimoramento continuado dos trabalhadores 
envolvidos com a atividade turística, com base no compartilhamento de uma cultura de 
hospitalidade, criada e fomentada por empreendimentos turísticos convertidos em 
organizações de aprendizagem. Os instrumentos para que seja prestado um serviço turístico 
de qualidade destacada na Bahia incluem um sistema de educação continuada, baseado na 
elaboração de planos individuais de desenvolvimento sócio-profissional e tutorias, além da 
certificação da qualidade profissional, que estimula as pessoas a procurarem seu contínuo 
aprimoramento. 

Projeto de Sinalização Turística: A presença de sinalização é um pré-requisito para a 
consolidação de regiões turísticas, por isso, é necessária a adequação da comunicação visual 
indicativa dos atrativos turísticos da Costa das Baleias. A sinalização urbana e rodoviária do 
Estado Bahia, voltada ao turista, deve ser clara e padronizada, para que aumente a segurança 
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no momento de deslocamento e ajude a consolidar a marca dos pólos turísticos e destinos em 
geral. 

Sistema de monitoramento da evolução do turismo: Entre as principais necessidades 
decorrentes dos investimentos em atividades de turismo na zona turística está o 
monitoramento das conseqüências e impactos das ações. Para tanto, a Unidade Executora 
Estadual (UEE) deverá atuar com base em considerações técnicas, estruturadas em um 
sistema de informações que ofereça indicadores sobre as principais áreas do turismo. Esse 
sistema deve oferecer um painel de controle sobre os rumos da atividade, permitindo que a 
UEE, o trade turístico, as prefeituras, o Conselho de Turismo do Pólo e demais órgãos do 
Estado possam avaliar o andamento das ações propostas e tomar medidas corretas para 
garantir a sustentabilidade da atividade turística. 

Zoneamento Ecológico-Econômico para o Pólo do Descobrimento: O desenvolvimento do 
turismo sustentável no Pólo do Descobrimento depende de um planejamento harmônico 
com outras atividades, em um contexto regional. O Zoneamento Ecológico- Econômico 
torna-se portanto, uma ferramenta indispensável ao planejamento da região. 

Alcobaça 

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água: O abastecimento de água tratada no 
município de Alcobaça é deficiente. O sistema de abastecimento de água é um componente 
essencial da qualidade de vida de uma população, com impactos diretos na redução da 
mortalidade infantil e incidência de doenças transmitidas pela ingestão de água 
contaminada. Para que qualquer projeto de desenvolvimento do turismo seja implementado, 
é necessário que esses sistemas sejam implantados e mantidos por uma operação eficiente. 
Esta ação procura corrigir as deficiências nos serviços de abastecimento de água da região, 
melhorando o atendimento aos moradores e turistas, estimulando os investimentos privados 
na região. 

Ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal, incluindo o bairro Jacundá: 
A carência de um sistema de esgotamento sanitário pode causar, além dos problemas de 
saúde pública, danos aos atrativos naturais. O bairro Jacundá vem apresentando um rápido 
crescimento e necessidades emergentes de obras. Dessa maneira, deve-se realizar a 
ampliação do sistema de esgotamento sanitário, apoiando assim o desenvolvimento 
sustentável do turismo na região. 

Construção de atracadouro para o porto em Alcobaça: A construção do atracadouro deve dar 
apoio aos passeios turísticos e à comunidade local, garantindo uma maior segurança e 
melhor experiência turística. A execução dessa ação ajudará também na integração entre as 
diversas localidades e atrativos da região. 

Terminal hidroviário de Alcobaça: Apesar da restrição imposta pelo assoreamento da barra do 
Rio Itanhém, navegável apenas em períodos de maré alta, a melhoria do terminal hidroviário 
representa uma importante intervenção para o aprimoramento do turismo náutico e do 
ecoturismo. Os inúmeros atrativos localizados na costa de Alcobaça e ao longo do rio 
permitem a realização de uma grande variedade de atividades. 

Caravelas 

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água em Caravelas: A ampliação do sistema de 
abastecimento de água em Caravelas é essencial, visto que esse é um componente 
fundamental da qualidade de vida de uma população. A ampliação do sistema deve 
contribuir diretamente com a redução da mortalidade infantil e incidência de doenças 
transmitidas pela ingestão de água contaminada. Dessa maneira, essa ação deve contribuir 
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tanto para melhorar a qualidade de vida da população local, quanto fornecer uma melhor 
experiência turística para as pessoas que visitam a região. 

Atracadouro na Ilha do Pontal do Sul: A ilha de Pontal do Sul está situada do lado oposto do 
rio Caravelas, próxima à sua barra e à Ilha Cassumba. É uma área preservada e de grande 
beleza cênica, mas não conta com nenhum tipo de acesso. È necessário a implementação de 
uma linha hidroviária de transporte regular.  

Implantação e Plano de Manejo da APA Ponta da Baleia: O acesso público à APA é feito 
apenas pela areia da praia. É uma área desabitada, com vegetação de restinga e mata 
atlântica. A APA já foi regulamentada, mas ainda não foi implantada. Também não há um 
Plano de Manejo definido. Essa ação deverá atenuar os possíveis impactos do uso turístico da 
área, resguardando seus recursos naturais. 

Melhoria do acesso à praia de Iemanjá: Iemanjá é uma bela praia que não oferece nenhuma 
infra-estrutura atualmente. Há apenas uma barraca de praia servindo de apoio aos visitantes. 
O único acesso existente para essa praia de mar aberto é uma estrada de terra secundária, em 
um percurso longo, que serve de acesso às fazendas e sítios da parte norte de Caravelas. O 
acesso à praia permitirá o desenvolvimento de um novo vetor de desenvolvimento turístico 
do município. 

Melhoria do Terminal Hidroviário e atracadouro em Caravelas: Às margens do Rio Caravelas, 
dentro da sede do município, há um atracadouro para embarcações. As condições de 
operação devem ser aprimoradas para atender aos turistas que vistam os atrativos marítimos 
e fluviais da região (Abrolhos, Cassumba, Recifes). 

Sistema de Esgotamento Sanitário em Caravelas: Caravelas não conta com SES em nenhum de 
seus distritos. Alguns dos seus principais atrativos são acessados pelo rio. As praias também 
possuem grande potencial turístico. O crescimento do fluxo turístico pode comprometer a 
qualidade desses cursos d’água, que são imprescindíveis para o desenvolvimento sustentável 
da atividade. 

Mucuri 

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água em Mucuri: Mucuri apresenta um fluxo 
turístico significativo, no entanto, o sistema de abastecimento de água não é suficiente para 
atender a população local e aos turistas que visitam a região. A situação piora em épocas de 
grande fluxo turístico. Dessa forma, medidas que ampliem o sistema de abastecimento de 
água da localidade são necessárias, devendo trazer uma diminuição nos casos de doenças 
provocados pelo uso de água contaminada, além de estender a rede de serviços aos 
moradores e aos empreendimentos turísticos locais. 

Construção de Acesso e Ponte para a Costa Dourada: Cruzando o Rio Mucuri ao sul está a 
região conhecida de maneira geral como Costa Dourada, repleta de inúmeras praias de 
grande beleza cênica. O cenário é composto por praias desertas, falésias e riachos que 
desembocam no mar. O conjunto de praias se estende por aproximadamente 30 quilômetros 
e é uma das mais belas regiões da costa baiana. Como não há uma ponte entre a sede de 
Mucuri e essa região, o acesso atualmente se dá pela BR-101 e por estradas vicinais de solo. O 
trajeto, que poderia durar alguns poucos minutos, leva em torno de duas horas. A construção 
da ponte permitirá o desenvolvimento da atividade turística na região, onde já existe a APA 
da Costa Dourada. 

Construção de Terminal Rodoviário em Mucuri: Há um grande fluxo turístico para Mucuri 
dependente de ônibus como meio de transporte. Entretanto a sede não conta com um 
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terminal rodoviário. A construção desse terminal deverá melhorar a recepção dos turistas 
que vão ao município. 

Construção de um píer turístico: Atualmente não existe um terminal hidroviário planejado 
para o receptivo turístico. Essa situação limita as oportunidades de desenvolvimento de 
atividades turísticas relacionadas aos recursos marítimos e fluviais de Mucuri, uma 
importante fonte de atrativos diferenciados. Essa ação deverá facilitará o aumento da 
diversidade de produtos turísticos diferenciados, permitindo mais opções para os visitantes e 
fortalecendo o destino turístico. 

Sistema de Esgotamento Sanitário em Mucuri: Em Mucuri, apenas o distrito de Itabatã conta 
com um sistema de esgotamento sanitário em operação. No entanto, não se trata de um 
distrito turisticamente relevante. A sede de Mucuri, que atualmente recebe um grande fluxo 
de visitantes, não é atendida e pode ter suas praias e o rio contaminados pelo excesso de 
dejetos destinados a esses cursos d’água sem tratamento. 

Nova Viçosa 

Ampliação de sistema abastecimento de água na sede: Segundo dados da EMBASA para o ano 
de 2002, a sede de Nova Viçosa (região onde o turismo tem maior importância) possui cerca 
de 80% dos domicílios atendidos pelo sistema de abastecimento de água. Algumas áreas 
estão descobertas e aguardam a ampliação do sistema de abastecimento, mas a principal 
intervenção necessária é o aumento da capacidade de fornecimento. Há muitas queixas de 
falta de água em momentos de grande visitação. 

Construção de Terminal Hidroviário e Atracadouro em Nova Viçosa: O turismo de Nova Viçosa 
ainda é muito dependente dos visitantes com motivação de lazer. Para agregar mais valor a 
esse segmento, foram identificados segmentos complementares, dentre os quais o náutico e o 
ecoturismo. Para ambos os segmentos, a melhoria do terminal hidroviário é uma peça de 
grande importância, em função das condições insatisfatórias de conservação e operação 
existentes nos atracadouros que existem. Essa ação facilitará o acesso aos inúmeros atrativos 
situados na costa, no Rio Peruípe e na Ilha Cassumba. 

Construir contenção para a praia na barra do Rio Peruípe: Na barra desse rio, o mar está 
avançando sobre algumas propriedades. Segundo estudos realizados, muros de arrimo 
podem conter a destruição. A prefeitura local já adiantou parte dessa obra, mas ainda há 
necessidade de complementação para proteger as áreas atingidas. 

Construção de passarela ecológica de Barra Velha à Nova Viçosa: Barra Velha é um dos mais 
importantes atrativos turísticos de Nova Viçosa. Possui um apelo turístico diferenciado, com 
forte viés cultural e ecoturístico. Entretanto, o acesso fluvial é um tanto quanto difícil, 
principalmente pela dificuldade de atracação. Por essas razões, a melhoria do acesso à área, 
através de uma passarela ecológica, deve ser efetuada, colaborando para o fortalecimento de 
atrativos diferenciados e relacionados com as diretrizes estratégicas da zona turística. 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário na sede: As praias e o Rio Peruípe são os 
principais atrativos de Nova Viçosa. Esses atrativos podem estar comprometidos com o 
desenvolvimento da atividade turística no município, já que não há nenhum sistema de 
esgotamento sanitário em funcionamento ou em implantação. A população flutuante, que no 
município é significativa, implica em um adicional de emissão de dejetos que podem 
contaminar os cursos d’água e o lençol freático. 
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Prado 

Ampliação do Sistema de Abastecimento de água em Corumbau – Prado: A melhoria das 
condições de abastecimento de água deverá melhorar o atendimento aos turistas e a 
qualidade de vida da população local. 

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água em Cumuruxaba – Prado: Os sistemas de 
abastecimento de água são um componente essencial da qualidade de vida de uma 
população, com impactos diretos na redução da mortalidade infantil e incidência de doenças 
transmitidas pela ingestão de água contaminada. Para que qualquer projeto de 
desenvolvimento do turismo seja implementado, é necessário que esses sistemas sejam 
implantados e mantidos por uma operação eficiente. Esta ação procura corrigir as 
deficiências nos serviços de abastecimento de água da região, melhorando o atendimento aos 
moradores e turistas, estimulando os investimentos privados na região. 

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água em Prado – Sede: A sede de Prado possui a 
maior rede de meios de hospedagem da Costa das Baleias. Segundo dados da EMBASA de 
2002, na sede de Prado, o índice de atendimento de domicílios por abastecimento de água 
está em torno de 90%. Essa ação deverá aumentar a capacidade de fornecimento do sistema 
para evitar o corte do abastecimento em momentos de maior fluxo de visitantes. 

Construção de Terminal Hidroviário em Prado: Há uma grande diversidade de parcéis e 
recifes na costa de Prado. O mergulho, livre ou autônomo, pode ser praticado pelos turistas 
em diversos pontos. A construção de um terminal hidroviário permitiria a formatação de 
produtos turísticos com base nesses recursos, fortalecendo os diferenciais do destino. Vale 
ressaltar que essa ação deve gerar uma intensificação do uso dessas áreas, sendo que todo o 
processo de licenciamento ambiental deverá ser rigorosamente observado. 

Estudo para estruturação de atividades turísticas nas Unidades de Conservação: As unidades 
de conservação são uma interessante fonte de atrativos e recursos para a formatação de 
produtos turísticos. O uso dessas áreas, no entanto, deve se pautar em estudos de impacto, 
delimitando as áreas, horários e formas de acesso. Esse processo deve ser realizado em 
conjunto com os responsáveis pela área, observando os interesses e prioridades de seus 
gestores. Assim, garante-se sua integridade e consolida-se a diferenciação do destino. 

Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário em Prado – Sede: Assim como nas outras 
localidades turísticas da Costa das Baleias, em Prado não há sistema de esgotamento sanitário 
em funcionamento. Como Prado também depende fortemente de turistas com motivação 
relacionada aos atrativos naturais, o aumento ou a manutenção do fluxo nos níveis atuais 
deverá comprometer as condições de balneabilidade das praias. Essa ação procura atender a 
necessidade de esgotamento sanitário na sede do município. 

Rodovia BA-001 Prado / Cumuruxatiba: A costa norte de Prado é repleta de encantadoras 
praias, atualmente pouco visitadas. Ao longo dessa região, há algumas poucas vilas de 
pescadores que foram desenvolvendo também a atividade turística, dentre as quais está 
Cumuruxatiba. Maior aglomerado urbano dessa região, seu acesso se dá através de uma 
estrada vicinal de solo, constantemente sob manutenção para poder oferecer um mínimo de 
conforto e segurança. A melhoria dessa estrada com asfaltamento e eventuais correções de 
trajeto melhorará as condições de tráfego, diminuindo o tempo de viagem e aumentando o 
conforto da viagem. Essa ação colaborará para a alavancagem do turismo nessa parte do 
município, mas deverá ser acompanhada de todas as precauções ambientais necessárias a 
esse tipo de intervenção. 
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Prioridade A – Componente 3 

Costa das Baleias – Ações Globais 

Plano de Marketing e Promoção: O desenvolvimento da atividade turística depende de ações 
ordenadas de inserção mercadológicas das destinações, com a consolidação do produto, 
incremento dos canais de distribuição e elaboração de plano de promoção nacional e 
internacional. A promoção deve consolidar a imagem do destino de acordo com as 
determinações estratégicas e os nichos de mercado que se pretenda ampliar. A gestão da 
marca do destino está entre as atividades mais importantes para a manutenção e ampliação 
da demanda turística e o plano de marketing é a principal ferramenta para uma gestão 
eficaz. Dentro do plano de promoção, que será executado pela Bahiatursa, estão previstos a 
elaboração de material promocional (folheteria, vídeos, CDs etc), a participação em eventos 
nacionais e internacionais, e campanhas promocionais para os destinos da Bahia. Nos 
eventos, o Governo promove os destinos e a iniciativa privada também promove seus 
empreendimentos e serviços. 

Projeto de Artesanato: O artesanato é uma das manifestações culturais de um povo e sua 
revitalização tem efeitos que vão muito além da criação de oportunidades econômicas aos 
membros da comunidade envolvidos com a produção e comercialização de peças artesanais. 
O desenvolvimento do artesanato local tem efeitos na auto-estima de uma sociedade e pode 
ser usado como complementação do produto turístico das destinações, já que há uma 
tendência dos turistas valorizarem peças originais e produzidas com técnicas locais. O 
projeto de artesanato do Pólo do Descobrimento tem como objetivos a condução de 
pesquisas sobre as potencialidades do artesanato local, o desenvolvimento das técnicas de 
produção e a organização de canais de comercialização dos produtos aos turistas, na forma 
de centros de artesanato em diversas localidades do pólo, consolidando a cadeia produtiva 
da atividade e potencializando seu papel como gerador de renda e emprego para a 
população. 

Projeto de Capacitação Empresarial: O projeto tem como objetivo a dinamização da gestão 
dos empreendimentos turísticos, com base na análise sistêmica das empresas, seus 
conhecimentos e tecnologias. A implementação de inovações e melhorias depende de uma 
gestão capacitada, que utilize as ferramentas e recursos disponíveis para a diversificação e 
aprimoramento de seus produtos e serviços, maximizando a qualidade da experiência 
turística. Propõe-se ainda agregar estratégias de organizações de aprendizagem e envolver 
empresários no programa de capacitação profissional. 

Prioridade B – Componente 1 

Alcobaça 

Construção de aterro sanitário, PDLU e usina de reciclagem de lixo em Alcobaça: Alcobaça 
possui uma população fixa de aproximadamente 20 mil habitantes. Some-se a isso a 
população flutuante representada pelos turistas, especialmente durante o verão. O volume 
de resíduos sólidos produzidos por esse contingente é destinado, atualmente, a lixões a céu 
aberto. Também não existe um plano diretor de limpeza urbana. Essa ação deverá melhorar 
sensivelmente a capacidade do município de coletar e destinar o lixo produzido. 

Caravelas 

Urbanização da Praia de Iemanjá - Barra de Caravelas: O trecho de praia entre a praia de 
Iemanjá e a Barra do Rio Caravelas é utilizado principalmente por turistas. Contudo, não há 
nenhum trabalho paisagístico ou urbanização para ordenamento do fluxo e estacionamento 
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de veículo. No trecho entre Grauçá e Iemanjá, o acesso se dá exclusivamente pela praia. Essa 
ação procura revitalizar esse trecho, buscando sua adequação para o uso turístico e de lazer 
da população local. 

Nova Viçosa 

Criar um portal da cidade com receptivo turístico: A chegada à Nova Viçosa se dá através da 
rodovia BA-698, vindo da BR-101 por Mucuri. Na chegada da cidade há um portal de boas-
vindas e um posto policial. Essa ação procura complementar a estrutura existente com 
serviços de receptivo turístico, oferecendo informação sobre os diversos atrativos existentes e 
orientando grupos sobre normas e restrições. 

Prioridade B – Componente 2 

Caravelas 

Melhoria do Aeroporto de Caravelas: O acesso aéreo à Costa das Baleias se dá, atualmente, por 
Teixeira de Freitas ou pelo Aeroporto de Porto Seguro. As duas alternativas implicam em 
excessivos trechos rodoviários. No entanto, há um aeroporto construído durante a Segunda 
Guerra Mundial cuja pista se encontra em boas condições de operação, necessitando apenas 
de pequenas melhorias no seu terminal de passageiros e nos equipamentos de terra. 

Pavimentação da BR-418 Trecho Caravelas / BR-101: O único acesso rodoviário pavimentado 
que leva à Caravelas atualmente é pela BA-001, partindo da BR-101 por Teixeira de Freitas e 
por Alcobaça. Há uma estrada de solo que parte direto da BR-101 em Posto da Mata, 
passando por Helvécia (ambos são distritos de Nova Viçosa) e alcançando Caravelas. Esse 
caminho diminui a distância à BR-101 em aproximadamente 50 quilômetros, facilitando o 
acesso de motoristas que vem das regiões sudeste e centro-oeste. 

Nova Viçosa 

Ampliação do Porto de Nova Viçosa: O porto de Nova Viçosa é ponto de partida para uma 
variedade de atrativos turísticos marítimos e fluviais. Esses atrativos são, justamente, alguns 
dos que oferecem maiores possibilidades de diversificação e diferenciação da oferta turística 
da região. Com essa ação, espera-se impactos positivos na qualidade do fluxo turístico, 
atraindo turistas de maior renda e permitindo maior permanência média. 

Complementar acesso de Nova Viçosa a Caravelas: Não há nenhum acesso rodoviário asfaltado 
interligando o trecho da BA-001 de Caravelas, Prado e Alcobaça com a BA-698, que liga 
Mucuri à Nova Viçosa. Atualmente, o acesso principal é feito pela BR-101, o que significa que 
é necessário sair de Alcobaça, passando por Teixeira de Freitas, Posto da Mata, Itabatã e 
Mucuri para se alcançar Nova Viçosa. Essa volta resulta em algumas horas de viagem e cerca 
de 230 quilômetros. O acesso proposto utiliza estradas de solo já existentes e permitirá uma 
significativa diminuição nesse trajeto. 

Construção de Terminal Rodoviário em Nova Viçosa: Assim como em Mucuri, grande parte do 
fluxo turístico que se destina a Nova Viçosa depende de ônibus de linha como meio de 
transporte. Entretanto, também não existe uma estrutura de recepção de passageiros 
rodoviários. A ação proposta procura melhorar o atendimento a esse importante segmento 
que visita o município. 

Implantação de Parque Municipal Ilha da Coroa Vermelha: A Ilha de Coroa Vermelha é um 
dos mais belos atrativos naturais de Nova Viçosa. Altamente diferenciado, ele está 
diretamente relacionado com passeios turísticos conduzidos por guias especializados, 
permitindo aumento do gasto médio do turista e maior geração de empregos. 
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Levantamento do patrimônio histórico municipal para tombamento: Nova Viçosa não 
apresenta um estudo sobre seu patrimônio histórico e sobre suas condições atuais de 
conservação. Dessa maneira, vê se necessário o levantamento do patrimônio histórico 
municipal para tombamento. A partir dessa ação, o patrimônio histórico municipal poderá 
ser utilizado como atrativo, diversificando os atrativos atuais e sua conservação garantida. 

Melhoria da infra-estrutura dos acessos às praias de Lugar Comum, Pau Fincado e Pontal da 
Barra: Os acessos à essas praias situadas na área urbana da sede de Nova Viçosa se faz 
através de ruas de solo, sem pavimentação e calçadas. São as praias de maior movimento 
turístico do município, contando com inúmeros meios de hospedagem, casas de veraneio, 
restaurantes e barracas de praia. A atual condição das ruas requer constante manutenção, 
mas mesmo assim, ainda implica em desconforto. 

Melhoria da rodovia BA 998 Trecho Nova Viçosa / BR 101: O acesso ao município de Nova 
Viçosa se dá através da BR 101 até o entroncamento com a BA-698, que passa por Mucuri 
para chegar a Nova Viçosa. A ação proposta prevê a melhoria da condição da estrada, 
facilitando o acesso, como também, garantindo uma maior segurança para os moradores da 
região e para os turistas. 

Prado 

Rodovia BA - 001 Cumuruxatiba / Corumbau: Outro importante atrativo de Prado, a Ponta do 
Corumbau é uma vila de pescadores com uma relevante atividade turística. Situada ao norte 
de Cumuruxatiba, seu acesso ainda é feito via estrada de solo. Essa estrada parte de Guarani, 
um distrito afastado da sede. O trajeto dura algumas horas e é extremamente desconfortável, 
chegando até a ser perigoso em alguns trechos. A ação proposta procura diminuir distância e 
o tempo de viagem, facilitando o desenvolvimento do turismo nessa área.  

Sistema de Esgotamento Sanitário em Cumuruxatiba: A Vila de Cumuruxatiba, até 
recentemente uma comunidade de pescadores, vem apresentando significativo 
desenvolvimento da atividade turística. Conta com inúmeros empreendimentos turísticos 
(pousadas, restaurantes, bares e agências). Ainda não conta com um sistema de esgotamento 
sanitário, destinando os esgotos para fossas e cursos d’água locais. O sistema deverá 
melhorar sensivelmente a qualidade ambiental de um dos principais destinos turísticos da 
Costa das Baleias. 

Ações por Componente e Prioridade 

A tabela a seguir resume os valores que se pretende investir, separados por prioridade e por 
componente: 

Tabela 6.2 – Montante de Recursos por Componente e Prioridade 

Componente A B Total Global
1 15.777.000,00 570.000,00 16.347.000,00
2 35.970.000,00 40.245.000,00 76.215.000,00
3 650.000,00 0,00 650.000,00

Total Global 52.397.000,00 40.815.000,00 93.212.000,00

Prioridade

 

Fonte: FGV e SUINVEST 2003 
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Prioridade A 

Tabela 6.3 – Ações Prioridade A por Município e Componente – Costa das Baleias 

A 48.331.070,00
Ação Global 1.770.000,00

1 300.000,00
Planos Diretores Municipais 130.000,00
Projeto de Modernização Municipal 120.000,00
Resgate e valorização das manifestações culturais do Pólo 50.000,00

2 820.000,00
Estudo para identificação e implantação de trilhas e produtos ecoturísticos 20.000,00
Projeto de Capacitação Profissional e Conscientização da População 500.000,00
Projeto de Sinalização Turística 150.000,00
Sistema de Monitoramento da Evolução do Turismo 100.000,00
Zoneamento Ecológico-Econômico para o Pólo do Descobrimento 50.000,00

3 650.000,00
Plano de Marketing e Ações Promocionais 500.000,00
Projeto de Artesanato - Apoio à Geração de Emprego e Renda 50.000,00
Projeto de Capacitação Empresarial 100.000,00

Alcobaça 4.362.000,00
1 3.302.000,00

Melhoria do acesso à cidade através da Avenida ACM 180.000,00
Recuperação do patrimônio histórico (sede da Prefeitura, sede da antiga cadeia, Cacimba do Conselho e 
Igreja de São Bernardo)

1.000.000,00

Urbanização da Orla de Alcobaça - 2ª etapa 850.000,00
Urbanização da sede (vias de acesso às praias) 1.272.000,00

2 1.060.000,00
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água 570.000,00
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal, incluindo o bairro Jacundá 240.000,00
Costrução de atracadouro para o porto em Alcobaça 30.000,00
Terminal Hidroviário de Alcobaça 220.000,00

Caravelas 6.400.000,00
1 2.800.000,00

Construção de aterro sanitário e PDLU em Caravelas 200.000,00
Criar um portal da cidade com receptivo turístico 70.000,00
Implantação da ciclovia na avenida Dr. Adalício Nogueira 400.000,00
Recuperação do Centro Histórico de Caravelas 1.080.000,00
Recuperar a mata ciliar e corredores ecológicos da bacia hidrográfica do Rio Caravelas 200.000,00
Urbanização da  Praia do Grauçá - Caravelas 250.000,00
Urbanização da Orla do Rio Caravelas 600.000,00

2 3.600.000,00
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água em Caravelas 940.000,00
Atracadouro na Ilha do Pontal do Sul 30.000,00
Implantação e Plano de Manejo da APA Ponta da Baleia 1.000.000,00
Melhoria do acesso à praia de Iemanjá 200.000,00
Melhoria do Terminal Hidroviário e atracadouro em Caravelas 200.000,00
Sistema de Esgotamento Sanitário em Caravelas 1.230.000,00

Mucuri 5.019.070,00
1 1.625.000,00

Construção de aterro sanitário  e PDLU em Mucuri 200.000,00
Implantação de Centro de Apoio Turistico-Ambiental 200.000,00
Implantação de um Centro Cultural em Mucuri 100.000,00
Implantação e Plano de Manejo da APA Costa Dourada 600.000,00
Levantamento do patrimônio histórico municipal para tombamento 5.000,00
Passarela Ecológica, do Porto ao Manguezal 20.000,00
Recuperação Ambiental do Estuário do Rio Mucuri 100.000,00
Revitalização do porto 50.000,00
Urbanização da Orla de Mucuri 350.000,00  

Elaboração: SUINVEST e FGV 2002/2003 
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Tabela 6.4 – Ações Prioridade A por Município e Componente – Costa das Baleias (continuação) 

Mucuri 9.085.000,00
2 7.460.000,00

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água em Mucuri 1.400.000,00
Construção de acesso e ponte para a Costa Dourada 4.070.000,00
Construção de Terminal Rodoviário em Mucuri 90.000,00
Construção de um píer turístico 30.000,00
Sistema de Esgotamento Sanitário em Mucuri 1.870.000,00

Nova Viçosa 6.580.000,00
1 900.000,00

Construção de aterro sanitário, usina de reciclagem e PDLU em Nova Viçosa 200.000,00
Elaboração de projeto paisagístico para a orla e avenida de acesso 100.000,00
Implantação de Centro de Informações Turistico-Ambiental 200.000,00
Projeto e Implantação de Trilhas e Roteiros Ecoturísticos no Município 50.000,00
Urbanização da Orla Marítima de Nova Viçosa 350.000,00

2 5.680.000,00
Construção de Terminal Hidroviário e Atracadouro em Nova Viçosa 140.000,00
Construir contenção para a praia na barra do Rio Peruípe 420.000,00
Costrução de passarela ecológica de Barra Velha à Nova Viçosa  50.000,00
Implantação de sistema de esgotamento sanitário na sede 2.940.000,00
Ampliação do Sistema Abastecimento de Água na sede 2.130.000,00

Prado 24.200.000,00
1 6.850.000,00

Construção de aterro sanitário, PDLU e usina de reciclagem de lixo (projeto elaborado pelo CRA) 400.000,00
Criação e Implantação da APA Prado - Cumuruxatiba e Plano de Manejo 870.000,00
Implantação de Centro de Informações Turistico-Ambiental 200.000,00
Implantar o Projeto "Vila Limpa e Feliz" em Cumuruxatiba 80.000,00
Melhoria do acesso à spraias do Litoral Norte de Prado, com urbanização 3.000.000,00
Projeto de resgate do patrimônio histórico-cultural 200.000,00
Urbanização da Orla com ciclovia em Prado - Sede 2.100.000,00

2 17.350.000,00
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água em Prado - Sede 790.000,00
Construção de Terminal Hidroviário em Prado 200.000,00
Estudo para estruturação de atividades turísticas nas Unidades de Conservação  20.000,00
Rodovia BA -001 Prado / Cumuruxatiba 13.340.000,00
Ampliação do Sistema Abastecimento de Água em Corumbau - Prado 200.000,00
Ampliação do Sistema Abastecimento de Água em Cumuruxatiba - Prado 700.000,00
Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Prado - Sede 2.100.000,00  

Fonte: SUINVEST e FGV 2002/2003 
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Prioridade B 

Tabela 6.5 – Ações Prioridade B por Município e Componente – Costa das Baleias 

B 40.815.000,00
Alcobaça 200.000,00

1 200.000,00
Construção de aterro sanitário, PDLU  e usina de reciclagem de lixo em Alcobaça 200.000,00

Caravelas 11.440.000,00
1 300.000,00

Urbanização da Praia de Iemanjá - Barra de Caravelas 300.000,00
2 11.140.000,00

Melhoria do Aeroporto de Caravelas 2.240.000,00
Pavimentação da BR-418 Trecho Caravelas / BR-101 8.900.000,00

Nova Viçosa 14.865.000,00
1 70.000,00

Criar um portal da cidade com receptivo turístico 70.000,00
2 14.795.000,00

Ampliação do Porto de Nova Viçosa 350.000,00
Complementar acesso de Nova Viçosa à Caravelas 10.300.000,00
Construção de Terminal Rodoviário em Nova Viçosa 90.000,00
Implantação de Parque Municipal Ilha da Coroa Vermelha 20.000,00
Levantamento do patrimônio histórico municipal para tombamento 5.000,00
Melhoria da infra-estrutura dos acessos às praias de Lugar Comum, Pau Fincado e Pontal da Barra 30.000,00
Melhoria da rodovia BA 998 Trecho Nova Viçosa / BR 101 4.000.000,00

Prado 14.310.000,00
2 14.310.000,00

Rodovia BA -001  Cumuruxatiba / Corumbau 13.340.000,00
Sistema de Esgotamento Sanitário em Cumuruxatiba - Prado 970.000,00  

Elaboração: SUINVEST e FGV 2002/2003 

Ações por Município 

A próxima tabela apresenta um resumo das ações previstas, informando os valores por 
prioridade para cada um dos municípios da Costa das Baleias: 

Tabela 6.6 – Ações por Município – Valor Total por Prioridade 

Município A B Total Global
Ação Global 1.770.000,00 0,00 1.770.000,00
Alcobaça 4.362.000,00 200.000,00 4.562.000,00
Caravelas 6.400.000,00 11.440.000,00 17.840.000,00
Mucuri 9.085.000,00 0,00 9.085.000,00
Nova Viçosa 6.580.000,00 14.865.000,00 21.445.000,00
Prado 24.200.000,00 14.310.000,00 38.510.000,00
Total Global 52.397.000,00 40.815.000,00 93.212.000,00

Prioridade

 

Fonte: SUINVEST e FGV 2003 
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Projetos e Ações Não Financiáveis 
Além das ações financiáveis pelo PRODETUR/NE-II, apresentadas nas tabelas anteriores, as 
seguintes ações não financiáveis foram sugeridas pela comunidade e deverão ser viabilizadas 
através de outras fontes de recursos: 

Ação Global 
• Implantação de centro de análises dos recursos hídricos e balneários; 

• Monitiramento de recursos hídricos, marinhos e balneários; 

• Programa de Alimentos Seguros para o Turismo – PAS; 

• Promoção da venda direta da produção familiar para empresas turísticas e; 

• Valorização da produção agrícola sustentável. 

Alcobaça 
• Criar parcerias com empresas parar criar um ginásio de esporte; 

• Incentivo ao pescador artesanal; 

• Projeto para desassoreamento da barra do Rio Itanhém e; 

• Viabilizar estradas rurais e canais da Bacia Hidrográfica; 

Caravelas 
• Abertura da linha aérea comercial São Paulo-Rio de Janeiro-Caravelas-Salvador; 

• Criar associação das entidades que lidam com turismo; 

• Criar concorrência entre os bancos, com uma nova agência; 

• Criar programas ecológicos feitos por canais de TV mostrando a importância 
ambiental; 

• Criar uma linha regular de transporte público para Praia de Iemanjá; 

• Implantar a linha regular Caravelas-Praia de Iemanjá; 

• Implantar telefonia celular; 

• Integrar prefeitos e secretários de Caravelas/Prado/Alcobaça; 

• Maior participação do COMTUR; 

• Normatizar o turismo náutico na área de entorno do Parque Nacional Marinho de 
Abrolhos; 

• Possibilitar câmbio de Dólar e; 

• Revitalizar as bacias hídricas regionais para diminuir impactos sobre corais; 

Mucuri 
• Criar Comissão Permanente Turística na Câmara Municipal; 

• Criar e executar Código Municipal de Trânsito; 

• Criar e executar uma linha de ônibus interestadual que atenda Mucuri; 

• Criar e executar uma política habitacional; 
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• Criar Mercado Municipal do Pescado, como ponto central de comercialização; 

• Criar um consórcio entre Mucuri e Nova Viçosa para melhora do transporte fluvial e 
aeroporto; 

• Executar o Código Tributário; 

• Reestruturar o setor pesqueiro; 

• Revitalizar a obra de construção de hospital municipal e; 

• Revitalizar e institucionalizar os Conselhos Municipais; 

Nova Viçosa 
• Ampliação de linhas rodoviárias; 

• Ampliar a capacidade de fornecimento de energia; 

• Ampliar o aeroporto Teixeira de Freitas, desde que haja asfaltamento da BA 998; 

• Ampliar o instrumental do Programa Saúde da Família existente e pessoal com 
treinamento; 

• Cobrar DNER sobre asfaltamento da BA998 no trecho Posto da Mata/Nova Viçosa; 

• Construir um hospital; 

• Contratar funcionários municipais para a fiscalização; 

• Criar marina; 

• Criar posto de fiscalização urbana local para pesca predatória; 

• Criar um horto municipal; 

• Elaborar programas de conscientização dos pescadores sobre a pesca predatória; 

• Instalar sanitários públicos móveis no verão; 

• Integrar o Distrito de Helvécia; 

• Manutenção constante da rede de iluminação pública e; 

• Reestruturar, ampliar e equipar com pessoal e veículos a delegacia e o posto policial 
com veículos, bicicletas, cavalos; 

Prado 
• Ações junto à Câmara para melhorias no transporte rodoviário interurbano e criação 

de futuras concorrências; 

• Ações para a aprovação do Plano de Manejo do Parque do Descobrimento; 

• Articular a abertura de trilhas para o turismo no Parque do Descobrimento, com 
fiscalização de voluntários; 

• Aumentar a fiscalização do Ibama em relação ao uso do solo; 

• Aumentar a freqüência e a qualidade dos ônibus entre Cumuruxatiba e Prado; 

• Aumentar o contingente da segurança urbana em Cumuruxatiba e solicitar viatura 
para ronda; 

• Colocar outro banco para concorrer com o Banco do Brasil; 
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• Colocar um local para emergência, com médico residindo em Cumuruxatiba e 
ambulância para transferência; 

• Construção de um ginásio de esportes; 

• Criar um convênio entre a prefeitura de Prado e a COELBA para melhorar a 
iluminação urbana; 

• Criar um corpo de voluntários para fiscalização ambiental 

• Criar um site próprio para Cumuruxatiba, com apoio e financiamento da Prefeitura; 

• Dotar a estrutura hospitalar já existente de melhor qualificação, equipamentos e 
atendimento; 

• Duplicar a BR 101, do trecho de Eunápolis a Itabatan; 

• Implantar política de saúde pública; 

• Implantar um conselho tutelar do menor (em criação); 

• Incentivar empreendedores para montar uma locadora de carros, com redução de 
impostos municipais; 

• Melhorar a iluminação pública; 

• Melhorar a infra-estrutura do Ibama, com novos equipamentos para fiscalização (já 
tem GPS); 

• Melhorar a manutenção das pontes via litorânea; 

• Melhoria do sistema de tráfego municipal; 

• Melhoria do transporte urbano; 

• Reestruturar o FUMTUR e; 

• Reformar a quadra de esporte existente. 

Conclusão 
As ações e projetos propostos para a implementação do Plano de Desenvolvimento 
Sustentável e que são financiáveis pelo BID exigirão um montante de US$ 93.212.000,00 para 
a sua efetivação. As intervenções de maior prioridade (prioridade A), por sua vez, 
totalizaram US$ 52.397.000,00. As demais, também importantes, mas que não foram 
consideradas como urgentes (prioridade B), somaram US$ 40.815.000,00. 

A análise dos investimentos por componente do Programa indica que o componente 1 
(Fortalecimento da Gestão Municipal para a Gestão do Turismo) deverá exigir US$ 
16.374.000,00, dos quais US$ 15.777.000,00 definidos como prioridade A. 

As ações do componente 2 (Planejamento Estratégico, Treinamento e Infra-Estrutura para o 
Desenvolvimento Sustentável do Turismo) totalizaram US$ 76.215.000,00, dentre os quais 
US$ 35.970.000,00 como prioridade A. 

O componente 3 (Promoção de Investimentos do Setor Privado) agrupou ações e projetos 
classificados como ações globais. As intervenções deste componente foram consideradas 
urgentes, e por isto foram todas consideradas como prioridade A. Os investimentos neste 
componente totalizaram US$ 650.000,00. 
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Como pode ser observado nas tabelas, para cada um dos municípios foram identificadas e 
priorizadas ações que remetem a um desenvolvimento planejado e apoiado no uso 
sustentável dos recursos. Através dessas intervenções, procurou-se criar um ambiente de 
crescimento em que os principais impactos e necessidades da atividade turística sejam 
endereçados por obras, mecanismos e instituições adequadamente preparadas. 

Além dos totais de investimentos em cada componente, é importante frisar que há uma série 
de outras ações identificadas ao longo do planejamento que não são financiáveis dentro do 
escopo do PRODETUR NE II, as chamadas “ações não financiáveis”. Essas ações não foram 
objeto de levantamento de custos ou realização de estimativas, e devem ser viabilizadas 
através de outras formas de financiamento. 

Uma última observação relevante é que muitas das ações propostas ainda não apresentam 
um projeto devidamente elaborado, em que os detalhes técnicos sejam esclarecidos, o 
orçamento e cronograma sejam apresentados, e os órgãos e agentes executores sejam 
incumbidos de suas responsabilidades. Portanto, este Plano de Ação deverá ser 
complementado com os projetos detalhados referentes a cada intervenção prevista para que 
sejam atingidos os objetivos previstos pelo Programa. 
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7. Reuniões de Elaboração do PDITS 

Introdução 
A participação das comunidades na elaboração do PDITS oferece oportunidades aos 
moradores locais para que eles possam refletir e deliberar sobre o futuro de suas localidades. 
Também garante o comprometimento dos envolvidos com sua implementação e colabora 
para o fortalecimento da cidadania. Assim sendo, a participação comunitária é uma das 
principais características desse plano. 

Este capítulo tem como objetivo descrever como se deu o processo de interação ressaltando a 
importância desta participação no resultado final. 

Primeiramente, é feita uma síntese sobre os diferentes momentos em que a comunidade foi 
consultada. Há uma breve descrição da sistemática das reuniões realizadas, esclarecendo as 
linhas gerais do processo participativo em cada uma das etapas. 

Numa segunda etapa é feita uma análise da representatividade atingida em cada reunião, a 
partir da quantidade de pessoas presentes e do setor a que pertencem os participantes. 

O último item explica como foi a utilização dos dados fornecidos pela comunidade e, enfim, 
o capítulo se encerra com uma conclusão avaliando os resultados e metas atingidas neste 
processo participativo. 

Reuniões de Interação 
Este PDITS foi preparado pela equipe da Fundação Getúlio Vargas (FGV), com um grande 
esforço de cooperação por parte da SUINVEST e demais órgãos do Governo do Estado da 
Bahia. 

O plano presenta três grandes fases: o diagnóstico da situação atual; a identificação de 
estratégias de desenvolvimento sustentável; e a definição de um plano de ação. 

As interações com a comunidade foram elaboradas para que o ponto de vista e as sugestões 
das comunidades envolvidas com o desenvolvimento turístico fossem consideradas e 
atendidas. 

Dada a complexidade inerente a um processo de planejamento turístico sustentável, 
procurou-se utilizar a colaboração da comunidade ao longo da elaboração desse PDITS. 
Assim, julgou-se conveniente que as interações fossem pontuais, realizadas através de 
reuniões focais e distribuídas durante seis momentos distintos: 

• Workshop – apresentação do PRODETUR/NE-II, da equipe e das etapas do trabalho. 
Aproveitou-se esse momento para identificação dos pontos fortes e fracos do turismo 
em cada município. Também foi solicitado apoio para a realização da pesquisa de 
campo que seria realizada a seguir.  

• Diagnóstico – realizada após a elaboração do diagnóstico, serviu para confirmar as 
informações pesquisadas, aprofundar a análise dos pontos fortes e sugerir ações para 
mitigar os pontos fracos. 
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• Estratégias – após a consolidação do diagnóstico, a equipe responsável pelo PDITS 
identificou uma série de estratégias e ações para o desenvolvimento turístico, 
retornando à comunidade para consultá-la sobre sua relevância (priorização das 
ações). 

• Instalação do Conselho – essa reunião teve como objetivo a votação dos conselheiros 
do Pólo do Descobrimento. 

• Apresentação do PDITS para os Conselheiros – após a finalização do PDITS, já com 
as estratégias e ações priorizadas, essa reunião teve como objetivos a apresentação 
dos principais pontos do PDITS. Ao final dessa reunião todos os Conselheiros 
receberam uma cópia do plano para que pudessem avalia-lo com maior 
profundidade. 

• Convalidação – após um período de avaliação mais profundo do conteúdo do plano, 
os conselheiros enviaram sugestões e comentários. Essa última reunião teve como 
objetivo avaliar as sugestões propostas e convalidar o PDITS. 

A figura abaixo ilustra os insumos e resultados das reuniões focais: 

Figura 7.1- Sistemática do Processo Participativo (reuniões organizadas pela FGV) 

Resultados (atingidos com a discussão das comunidades)

Pontos Fortes do Turismo 
em cada município

Possíveis soluções aos 
Pontos Fracos mais 
graves

Caracterização e 
Segmentação dos 
principais atrativos

Pontos Fracos do Turismo 
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Fonte: FGV 2002 

As reuniões focais foram planejadas para atender às demandas das comunidades da área de 
planejamento. Para que a participação dos representantes dos municípios fosse possível e 
adequada utilizou-se duas estratégias: 

• Utilização de metodologias de planejamento participativo - para que o grande 
número de pessoas presentes durante as reuniões pudesse expressar suas opiniões 
adequadamente; 



PRODETUR NE -II PDITS – Costa das Baleias 7. Reuniões de Elaboração do PDITS 395 

 

• Repetição de cada reunião focal em mais de um município da Costa das Baleias – 
para garantir que as dificuldades de locomoção não inibissem a presença de 
representantes, também permitindo que a divisão de grupos permitisse reuniões mais 
produtivas. 

Assim, cada modalidade de reunião focal (Workshop, Diagnóstico e Estratégia) foi realizada 
em dois municípios da Costa das Baleias. 

Essas reuniões foram distribuídas espacialmente de modo a facilitarem a presença de grupos 
de municípios. Para cada reunião, eram convocados representantes dos municípios mais 
próximos ao local da realização.  

As reuniões focais eram abertas à comunidade em geral. Identificou-se, entretanto, um 
interesse específico na participação de pessoas com vínculo mais direto com a atividade 
turística, como funcionários públicos (municipais e estaduais), sociedade civil organizada 
(ONGs e lideranças comunitárias) e empresários turísticos. Através de solicitação da 
SUINVEST, a convocação desses indivíduos e instituições ficou a cargo das prefeituras de 
cada município. 

A Tabela 7.1 apresenta as diferentes reuniões realizadas, assim como os municípios 
convocados para cada uma delas, o número de presentes e as respectivas datas. 

Tabela 7.1 - Reuniões com a Comunidade – PDITS da Costa das Baleias 

Reunião Local Data Municípios representantes
Total 

Representantes
Média / 

Município
Prado 10/12/2001 Prado, Alcobaça e Caravelas 40 13,3
Nova Viçosa 11/12/2001 Nova Viçosa e Mucuri 33 16,5
Prado 21/10/2002 Prado, Alcobaça e Caravelas 59 19,7
Nova Viçosa 22/10/2002 Nova Viçosa e Mucuri 47 23,5
Prado 6/2/2003 Prado, Alcobaça e Caravelas 57 19,0
Nova Viçosa 7/2/2003 Nova Viçosa e Mucuri 46 23,0

Estratégias

Workshop

Diagnóstico

 

Fonte: FGV 2002 

As Reuniões de Instalação do Conselho, de Apresentação do Plano e de Convalidação foram 
elaboradas pelo Banco do Nordeste e realizadas em apenas um município. A Reunião de 
Instalação do Conselho ocorreu em Porto Seguro em março de 2003, nessa reunião ocorreu a 
eleição dos conselheiros, sendo oficialmente formado o Conselho de Turismo do Pólo do 
Descobrimento. Essa reunião contou com diversos representantes dos municípios que 
compõem a Costa das Baleias e a Costa do Descobrimento. 

No dia 6 de abril de 2003 ocorreu a reunião de Apresentação do PDITS, nessa reunião os 
presentes puderam assistir a uma apresentação dos principais pontos do plano. Após o 
término da reunião todos os conselheiros receberam uma cópia do plano para que pudessem 
avaliá-lo com maior profundidade. 

A Reunião de Convalidação ocorreu no município de Prado durante os dias 7 e 8 de julho de 
2003. Essa foi a última reunião do conselho e teve como finalidade a avaliação do plano como 
um todo, bem como das sugestões enviadas e das alterações propostas. Ao final dos dois dias 
de reunião o plano foi submetido a aprovação e acatado pelo conselho. 
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Representatividade 

A Tabela 7.2 identifica o número de pessoas presentes durante cada modalidade de reunião 
focal. O número total de participações registradas na Costa das Baleias somou 282, sendo que 
a quantidade de pessoas que estiveram presentes em uma etapa de interação e retornaram às 
demais foi considerável, permitindo uma adequada continuidade das discussões. Ao longo 
dos diferentes etapas, houve uma média de 47 participantes por reunião. 

Tabela 7.2 - Número de Participantes por Modalidade de reunião Focal 

Reunião Local 
Total de 

Participantes
Prado 40
Nova Viçosa 33

Total Diagnóstico 73
Prado 59
Nova Viçosa 47

Total Workshop 106
Prado 57
Nova Viçosa 46

Total Estratégia 103
Total de Participantes 282
Média de Participantes 47

Diagnóstico

Workshop

Estratégias

 

Elaboração: FGV 2002: 

A média de participantes por modalidade de reunião focal foi de aproximadamente 94 
pessoas, o que indica uma boa representatividade em relação a outras reuniões participativas 
(reuniões dos Conselhos Municipais, Agenda 21, PNMT, etc). 

Durante o processo de participação comunitária, o número de participantes em cada reunião 
aumentava, indicando uma adesão ao planejamento. As diferentes reuniões agrupavam 
números distintos de municípios. Um bom indicador de presença, portanto, é o número de 
participantes por município presente à reunião. 

O Gráfico 7.1 ilustra a evolução desse indicador em cada uma das reuniões de Workshop e 
Diagnóstico. Como essas diferentes modalidades de reunião foram realizadas nos mesmos 
municípios, pode-se comparar a presença em dois momentos distintos. Em todos os 
encontros houve um aumento no número de participantes. 
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Gráfico 7.1 - Média de Participantes por Município Presente por Reunião 
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Elaboração: FGV 2002 

Além da análise quantitativa a respeito da representatividade dos participantes, foi elaborada 
uma análise qualitativa. Essa análise identifica o tipo de relação que os participantes possuem 
com os municípios que representaram. 

Estiveram presentes nessas reuniões membros das comunidades e de organizações não-
governamentais (ONGs); representantes do setor privado local e, principalmente; pessoas 
atuando no poder público (municipal e estadual). A próxima figura mostra como foi, em 
média, a distribuição dos participantes por setor em cada modalidade de reunião realizada. 
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Figura 7.3 - Participantes por Grupo  - Costa das Baleias 
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Elaboração: FGV 2003 

Percebe-se uma grande participação do setor privado em todas as três modalidades de 
reunião, mostrando empreendedores articulados e envolvidos com o desenvolvimento da 
atividade na Costa das Baleias. A grande quantidade de representantes do poder privado 
indica também um mercado ativo no desenvolvimento de novos produtos e negócios 
turísticos. 

As comunidades também se mostraram bem representadas, contando em média com 29% 
dos participantes das reuniões, número equiparável ao dos representantes do poder público 
que representaram 30%. Tal número mostra uma população disposta a participar e colaborar 
para o desenvolvimento do turismo. Vale ressaltar a grande presença de ONGs nas reuniões 
realizadas na Costa das Baleias. 

Utilização das Informações da Comunidade 
As reuniões foram planejadas para um processo de planejamento participativo. Assim, os 
resultados de uma reunião eram utilizados como subsídios para a próxima e assim por 
diante.  

Os municípios que estiveram ausentes na primeira reunião encontraram alguma dificuldade 
para alcançar o mesmo ponto de discussão e participação que os outros municípios. No 
entanto, tiveram oportunidade de participar das interações e fazer, mesmo que em atraso, as 
mesmas etapas de todos os outros municípios. 
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A sistemática de utilização das informações cedidas pelas comunidades seguiu basicamente 
duas vias: a dos pontos fortes do turismo em cada município e a dos pontos fracos, ambos 
levantados nas reuniões de Workshop. 

Os pontos fortes foram a base para a programação da visita de campo, já que com eles se 
sabia, por exemplo, os atrativos mais importantes do município. 

Selecionaram-se, após a visita de campo, os pontos fortes (basicamente atrativos) mais 
votados pela comunidade e os mais relevantes segundo considerações dos consultores. Sobre 
estes atrativos selecionados, foi solicitado na segunda rodada de reuniões (de Diagnóstico) a 
caracterização e segmentação destes atrativos. Tendo como base esta caracterização e 
segmentação, os atrativos foram avaliados com notas, e classificados99. 

Os pontos fracos, mais extensamente trabalhados nas reuniões, resultaram em um plano de 
ação concebido e priorizado pela comunidade. Depois de levantados nos Workshops, os 
pontos fracos foram cadastrados em um banco de dados e classificados conforme suas 
respectivas votações. Na reunião de Diagnóstico, a comunidade pôde sugerir possíveis 
soluções àqueles problemas, dando ênfase aos mais votados. 

As soluções propostas pela comunidade foram cadastradas nesse mesmo banco de dados e 
extensamente analisadas. Percebeu-se nesta análise que algumas ações resolviam mais de um 
ponto fraco e que muitas delas se repetiram em vários municípios. 

Finalmente, na reunião de Estratégias, as comunidades priorizaram as ações por elas 
propostas utilizando “A” para as mais urgentes/importantes e “B” para as secundárias. Além 
de priorizar as ações propostas na reunião de Diagnóstico, a comunidade criou novas ações, 
de cunho pró-ativo, para o aumento da competitividade dos destinos e adequação dos 
municípios às estratégias apresentadas. 

Conclusão 
As reuniões resultaram num plano de ação preparado pela comunidade e priorizado por ela. 
A este plano de ação foram acrescentados ações e programas e parâmetros de prioridade 
sugeridos pelo Governo do Estado.  

Num segundo momento, este plano de ação foi classificado conforme os componentes do 
PRODETUR NE II, podendo ser visto no capítulo 6 – Planos de Ação. 

Considerando a riqueza e qualidade das informações colhidas durante as reuniões, pode-se 
concluir que o processo participativo adotado para a elaboração deste PDITS foi eficiente. Os 
resultados esperados foram atingidos e foram levantadas as informações que garantem às 
comunidades poder legítimo de decisão. 

A julgar pela participação dos diversos setores da sociedade local, a conclusão que se chega 
não é muito diferente. A continuidade de muitos dos participantes em todas as reuniões foi 
interessante por proporcionar dinâmica ao trabalho e, também, para a percepção de que 
existem muitos representantes (principalmente da sociedade civil) interessados no futuro de 
sua localidade e na participação nos processos decisórios. 

Também é importante ressaltar que a metodologia de participação já era de conhecimento da 
comunidade, pois é semelhante às utilizadas nos processos de elaboração da Agenda 21 e do 
Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT). Alguns temas já haviam sido 
trabalhados pela comunidade anteriormente, sendo as reuniões sobre o PRODETUR/NE-II 
também um complemento às discussões comunitárias. 

                                                 
99 Para maiores informações sobre os atrativos, vide Capítulo 3.8 – Produtos e Atrativos Turísticos.  
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Apesar de contar com um bom número de participantes, as reuniões para elaboração do 
PDITS podem ainda ser mais bem aproveitadas. A cada modalidade de interação com a 
comunidade, e apesar de grande parte dos presentes estarem nas reuniões anteriores, havia 
uma carga de novidade no material apresentado. As discussões abertas em cada modalidade 
poderiam ser mais produtivas caso houvesse mobilização para organização de uma agenda 
comum ao município, identificando previamente as principais necessidades e soluções. Essa 
mobilização prévia à realização das reuniões poderia gerar um consenso interno, 
fortalecendo a posição dos municípios para o PDITS.  
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Anexo A – Rede Urbana 1999 

Rede Urbana 1999 
Baseia-se na incorporação de um amplo conjunto de critérios de análise e de indicadores 
selecionados, abrangendo os seguintes aspectos: 

• Impactos espaciais das transformações das economias regionais; 

• Evolução do perfil da rede urbana do Brasil; 

• Hierarquia do sistema urbano do Brasil; 

• Tipologia de cidades; 

• Caracterização das funções urbanas dos principais centros e aglomerações urbanas, 
nos respectivos subsistemas regionais e para o conjunto do sistema de cidades do 
país. 

Os critérios utilizados na classificação da rede urbana forma: 

Centralidade: Denota a intensidade e a dimensão com que determinado centro urbano 
estrutura, no contexto da rede de cidades, uma área de influência, através da abrangência 
regional do fluxo de bens e serviços que tem origem nesse centro urbano; 

Centros decisórios/Relações internacionais: Reflete a presença, em maior ou menor escala, 
de centros decisórios do processo de acumulação de capital (centros financeiros, sedes de 
grandes corporações, redes complexas de serviços modernos) e a intensidade do intercâmbio 
de informações entre esses centros urbanos e o conjunto da rede urbana brasileira, bem como 
suas relações com uma rede mundial de cidades; 

Escala da urbanização: Salienta a dimensão do processo de urbanização tanto em relação ao 
conjunto da rede urbana brasileira, quanto no que se refere aos diversos níveis regionais, 
sendo identificada pelo tamanho populacional dos centros urbanos; 

Complexidade e diversificação da economia urbana: Identifica a presença, nos centros 
urbanos de setores econômicos diferenciados e com elevado nível de articulação inter e intra-
setorial; 

Diversificação do terciário/Funcionalidade: Retrata o grau de diversificação das atividades 
de serviços dos centros urbanos e a presença de atividades terciárias complexas e sofisticadas, 
bem como salienta funções urbanas específicas (centro administrativo, educacional, 
hospitalar, comercial, etc.) através do perfil ocupacional da população empregada no setor 
terciário. 

Metrópole Global, Nacional e Regional: 

Estes três estratos superiores da rede são integrados por treze centros urbanos, que, à exceção 
de Manaus, estão localizados em aglomerações urbanas, sendo que, a maioria deles se 
desenvolveu a partir de um núcleo, uma capital de estado (exceto Campinas). Para esses 
estratos da rede urbana identificou-se, ainda, a ocorrência de complementaridade funcional 
entre os centros e as periferias, sendo que tais centros exercem fortes funções polarizadoras, 
além do que, espacialmente, as aglomerações se articulam, sempre com algum grau de 
contigüidade, muitas vezes ao longo de eixos viários; 
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Centro Regional: 

Este estrato intermediário da rede urbana abrange dezesseis centros urbanos, sendo que, 
destes, treze são centros de aglomerações urbanas não metropolitanas e três consistem 
aglomerações urbanas. Algumas aglomerações urbanas são constituídas por centros que, em 
alguns casos, dividem as funções polarizadoras com subcentros da própria aglomeração. A 
maioria das aglomerações urbanas nucleadas por centros regionais possui contigüidade 
espacial, formando um conjunto de cidades articuladas; 

Centro Sub-Regional 1 e 2:  

Estes dois estratos da rede somam 82 centros urbanos, sendo que os CSR-1 representam 31 
centros e os CSR-2 representam 51 centros. Estes centros sub-regionais polarizam apenas 
municípios de seu entorno, desempenhando o papel de centros locais. 
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Anexo B – Portaria nº 35 de 04 de 02 de 1999 

Normas Para Operacionalização Do Sistema De Informações Ambulatoriais Do 
SUS-SIA/SUS 

Posto de Saúde 

Unidade de saúde destinada a realizar assistência à saúde, a uma população determinada, 
de forma programada ou não, por profissional de nível médio, com a presença intermitente 
ou não do profissional médico. 

Policlínica 

Unidade de saúde que presta atendimento ambulatorial em uma ou mais especialidades, 
incluindo ou não as especialidades básicas, podendo ainda ofertar outras especialidades não 
médicas. 

Ambulatórios 
• Geral: Unidade ambulatorial de hospital destinada a prestar assistência à saúde nas 

quatro especialidades básicas, por especialistas e/ou outras especialidades. Pode 
dispor de serviço de Urgência/Emergência. 

• Especializado: Unidade ambulatorial de hospital destinada a prestar assistência à 
saúde em uma ou mais especialidades. Pode dispor de serviço de 
Urgência/Emergência. 

Pronto Socorro 
• Geral: Unidade de Saúde isolada destinada a prestar assistência a pacientes, com ou 

sem risco de vida, cujos agravos à saúde necessitam de atendimento imediato. 

• Especializado: Unidade de Saúde destinada a prestar assistência em uma ou mais 
especialidades a pacientes, com ou sem risco de vida, cujos agravos à saúde 
necessitam de atendimento imediato. 

Unidade Móvel 
• Terrestre: Veículo construído ou adaptado como unidade de saúde. 

• Emergências e traumas: Ambulância devidamente equipada com aspirador, ambú, 
máscaras, cânulas colar cervical, coletes, talas, tábuas bala de oxigênio, material para 
pequenas cirurgias alem de outros equipamentos necessários para prestar os 
primeiros socorros a acidentados. Os atendimentos devem ser realizados por pessoal 
especializado (médico ou socorrista habilitado). 

Unidade de serviços auxiliares de diagnose e terapia 

Unidades onde são realizadas atividades que auxiliam a determinação do diagnóstico e/ou 
complementa o tratamento e a reabilitação do paciente 
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Serviço de vigilância sanitária 

Unidade operacional estruturada em espaço físico próprio ou não desenvolvendo atividades 
específicas relacionadas à vigilância sanitária. 

Unidade Básica de Saúde 

Unidade de Saúde que realiza atenção básica e integral à saúde a uma população 
determinada, de forma programada ou não, nas quatro especialidades básicas (clínica 
médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia), podendo oferecer assistência odontológica e de 
outros profissionais de nível superior. A assistência médica deve ser permanente e prestada 
por médico generalista ou especialista nessas áreas. 

Hospital Universitário 

Segundo o artigo segundo da Portaria nº 375 de 04 de março de 1991, Hospital Universitário 
é: hospital de propriedade ou gestão de Universidade Pública ou Privada, ou a elas 
vinculado por regime de comodato ou cessão de uso, devidamente formalizado. 
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Anexo C – Atrativos e Avaliações 

Atrativos e Avaliações 

Alcobaça 

Anexo C 1 – Atrativos e Avaliações – Alcobaça 
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Alcobaça 111 67 73 111 110 67 75 85 1479
Acontecimentos Programados

Torneio de Pesca 3 3 3 3 3 3 3 2 46
Histórico-Cultural

Casa de Cultura de Alcobaça 4 3 3 2 4 3 2 5 52
Casarões Seculares 2 0 0 3 4 0 0 0 25
Igreja Matriz de São Bernardo e Cacimba do Conselho 4 3 3 3 3 3 3 5 54
Prédio da Cadeia Pública 2 0 0 3 3 0 0 0 22
Casas e sobrados do centro de Alcobaça 4 3 3 3 3 2 2 5 51

Manifestações Culturais e Folclóricas
Artesanato Típico de Alcobaça 3 3 3 3 3 3 3 5 52
Capoeira 3 3 2 3 3 3 3 2 45
Dança Afro-Indígena 2 0 0 3 4 0 0 0 25
Festa de Reis 3 3 2 3 3 3 3 2 45
Festa de São Benedito em Alcobaça 3 3 2 3 3 3 3 2 45
Festa de São Bernardo 3 3 2 3 3 3 3 2 45
Festa de São Pedro em Alcobaça 3 3 2 3 3 3 3 2 45
Festa de São Sebastião - Mouros e Cristãos 3 3 2 3 3 3 3 2 45
Grupos de Teatro Amador 3 0 0 2 3 0 0 0 21
Maculelê 3 3 2 3 3 3 3 2 45

Natural
Barra do Itanhém 4 2 3 3 3 2 4 5 53
Fazenda Lagoa Encantada 2 0 0 4 3 0 0 0 25
Manguezais de Alcobaça 3 0 0 4 3 0 0 0 27
Mergulho em Alcobaça 4 4 4 4 4 3 4 4 63
Observação das Baleias Jubarte em Alcobaça 4 4 5 4 4 3 4 3 62
Passeios Marítimos 4 4 4 4 3 3 4 4 60
Pesca Esportiva em Alcobaça 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Praia da Barra do Itanhém 4 3 4 3 3 3 3 5 55
Praia de Alcobaça 5 4 4 3 3 3 3 5 59
Praia do Coqueiro 3 2 4 3 3 3 4 5 53
Praia do Farol - Alcobaça 4 4 4 3 3 3 3 5 57
Praia do Zeloris 2 2 4 4 3 3 4 5 54
Recife das Areias 4 1 4 4 4 3 4 4 57
Recife das Lixas 4 0 0 4 4 0 0 0 32
Recife das Timbebas 4 1 4 4 4 3 4 4 57
Rio Itanhém 4 0 0 4 3 0 0 0 29
Rio Itanhetinga 2 0 0 4 3 0 0 0 25
Trilha Ecológica da Minas Caixa 3 0 0 3 3 0 0 0 24  

Fonte: FGV 2002 
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Caravelas 

Anexo C 2 – Atrativos e Avaliações – Caravelas 
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Caravelas 101 74 78 102 97 77 81 95 1454
Acontecimentos Programados

Festival da Baleia Jubarte 3 3 2 3 3 3 3 2 45
Festival do Reggae 3 3 2 3 3 3 3 2 45
Trekking da Barra Nova 3 0 0 4 4 0 0 0 30
Trekking da Barra Velha 3 0 0 4 4 0 0 0 30

Histórico-Cultural
Igreja Matriz de Santo Antônio 4 3 4 4 4 4 4 5 64
Igreja de Santa Efigênia 4 3 4 4 4 4 3 5 62
Casario Colonial do Centro de Caravelas 4 3 4 4 4 4 3 5 62
Distrito de Ponta de Areia 4 3 3 3 3 3 3 5 54

Manifestações Culturais e Folclóricas
Artesanato Típico de Caravelas 4 3 3 3 3 3 3 5 54
Carnaval Tradicional 4 4 3 3 3 3 3 2 50
Festa de São Benedito em Caravelas 3 3 2 3 3 3 3 2 45
Festa de São Sebastião em Caravelas 3 3 2 3 3 3 3 2 45
Festas Juninas 3 3 2 3 3 3 3 2 45
Gastronomia Típica de Caravelas 4 3 4 3 3 3 3 5 55
Grupo de Capoeira 3 3 2 3 3 3 3 2 45

Natural
Ilha da Cassumba 4 0 0 4 3 0 0 0 29
Manguezais de Caravelas 3 3 4 4 3 3 4 5 58
Mergulho na Costa de Caravelas 4 4 4 4 4 3 4 4 63
Observação das Baleias Jubarte em Caravelas 4 4 5 4 4 3 4 3 62
Parcel das Paredes 4 2 4 4 4 3 4 4 59
PARNAM Abrolhos 3 4 5 5 3 5 5 5 68
Praia da Barra de Caravelas 4 3 3 3 3 3 3 5 54
Praia de Grauçá 4 3 3 3 3 3 3 5 54
Praia de Iemanjá 3 2 3 4 3 3 4 5 55
Praia de Ponta da Baleia 2 0 0 4 4 0 0 0 28
Praia do Quitongo 4 3 3 3 3 3 3 5 54
Praia Pontal do Sul 2 0 0 4 3 0 0 0 25
Rio Caravelas 4 3 3 4 3 3 4 5 59

Técnico-Científico
Sede do Projeto Baleias Jubarte 4 3 4 2 4 3 3 5 55  

Fonte: FGV 2002 
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Mucuri 

Anexo C 3 – Atrativos e Avaliações – Mucuri 

M
un

ic
íp

io

Ca
te

go
ria

At
ra

tiv
os

Ac
es

sib
ilid

ad
e 

(2
)

In
fra

-e
st

ru
tu

ra
 (

2)

Es
ca

la
 (1

)

Be
lez

a 
(3

)

Ca
ra

ct
er

ís
tic

as
 c

ul
tu

ra
is

, 
hi

st
ór

ic
as

, s
oc

ia
is

 o
u 

am
bi

en
ta

is
 

(3
)

Ap
oi

o 
do

 P
od

er
 P

úb
lic

o 
e 

Im
po

rtâ
nc

ia
 p

ar
a 

a 
Co

m
un

id
ad

e 
(1

)

Co
nd

.P
re

se
rv

. (
2)

Sa
zo

na
lid

ad
e 

(2
)

Ac
um

ul
ad

o

Mucuri 69 17 17 82 76 18 19 24 767
Manifestações Culturais e Folclóricas

Artesanato de Mucuri 3 3 3 3 3 3 3 5 52
Carnaval de Mucuri 4 4 3 3 3 3 3 2 50
Centro Cultural Golfinho 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Festa do Peroá 3 3 2 3 3 3 3 2 45

Natural
Estuário do Rio Mucuri 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Lagoa Bonita 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Lagoa do Furado 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Passarela Ecológica Gigica 4 3 3 3 4 4 3 5 58
Passeios no Mangue 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Praia da Barra 4 0 0 3 3 0 0 0 26
Praia da Barra do Rio Mucuri 5 2 3 3 3 2 3 5 53
Praia da Cacimba do Padre 2 0 0 5 4 0 0 0 31
Praia da Jacutinga 4 0 0 3 3 0 0 0 26
Praia da Vila 4 2 3 3 3 3 4 5 54
Praia de Costa Dourada 2 0 0 5 4 0 0 0 31
Praia de Malvinas / do Pôr do Sol 4 0 0 3 3 0 0 0 26
Praia do Josuel 2 0 0 5 4 0 0 0 31
Praia do Riacho Doce 2 0 0 5 4 0 0 0 31
Praia do Sossego 2 0 0 4 4 0 0 0 28
Praia dos Coqueiros 1 0 0 5 3 0 0 0 26
Praia dos Lençóis 2 0 0 5 4 0 0 0 31
Projeto Verde 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Rio Coca Cola 3 0 0 3 3 0 0 0 24  

Fonte: FGV 2002 
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Nova Viçosa 

Anexo C 4 – Atrativos e Avaliações – Nova Viçosa 

M
un

ic
íp

io

Ca
te

go
ria

At
ra

tiv
os

Ac
es

sib
ilid

ad
e 

(2
)

In
fra

-e
st

ru
tu

ra
 (

2)

Es
ca

la
 (1

)

Be
lez

a 
(3

)

Ca
ra

ct
er

ís
tic

as
 c

ul
tu

ra
is

, 
hi

st
ór

ic
as

, s
oc

ia
is

 o
u 

am
bi

en
ta

is
 

(3
)

Ap
oi

o 
do

 P
od

er
 P

úb
lic

o 
e 

Im
po

rtâ
nc

ia
 p

ar
a 

a 
Co

m
un

id
ad

e 
(1

)

Co
nd

.P
re

se
rv

. (
2)

Sa
zo

na
lid

ad
e 

(2
)

Ac
um

ul
ad

o

Nova Viçosa 92 52 60 102 99 57 61 75 1280
Acontecimentos Programados

Arrastão com trio elétrico na praia 3 3 4 2 2 4 2 2 40
Bloco dos Índios 3 3 4 2 2 4 2 2 40
Festa da Baleia Jubarte 3 3 2 3 3 3 3 2 45
Festa Marítima "São Pedro" 3 3 2 3 3 3 3 2 45
Forró do Asfalto 3 3 2 3 3 3 3 2 45
Luau da Barraca 3 3 2 3 3 3 3 2 45
Observação de baleias e tartarugas em Nova Viçosa 3 0 0 4 4 0 0 0 30
Trilhas nas reminiscências de Mata Atlântica 2 0 0 4 4 0 0 0 28

Histórico-Cultural
Centro Histórico de Nova Viçosa 4 2 2 2 2 2 2 5 42
Helvécia 2 0 0 3 4 0 0 0 25
Sítio Natura e Museu Frans Kracjberg 2 0 0 4 4 0 0 0 28

Manifestações Culturais e Folclóricas
Artesanato Típico de Nova Viçosa 3 3 3 3 3 3 3 5 52
Festa de São Sebastião em Nova Viçosa 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Festa do Divino em Nova Viçosa 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Gastronomia Típica de Nova Viçosa 3 0 0 3 3 0 0 0 24

Natural
Barra Velha - Ilha da Cassumba 3 3 4 4 3 3 4 5 58
Ilha das Ameixas 2 0 0 3 3 0 0 0 22
Ilha das Perobas 2 0 0 3 3 0 0 0 22
Manguezal de Nova Viçosa 3 3 4 4 3 3 4 5 58
Pesca artesanal e esportiva 3 2 3 3 3 2 4 4 49
Pesca Submarina 3 2 3 3 3 2 4 4 49
Praia da Costa do Atlântico 4 2 3 3 3 3 4 5 54
Praia de Barra Velha 2 0 0 4 3 0 0 0 25
Praia de Pontal da Barra 4 2 3 2 3 3 3 5 49
Praia do Lugar Comum 3 3 4 3 3 4 3 5 54
Praia do Pau Fincado 3 3 4 3 3 4 3 5 54
Praia do Sabacuí 3 3 4 3 3 4 4 5 56
Recife Sebastião Gomes / Ilha Coroa da Barra 2 0 0 4 4 0 0 0 28
Recifes e Ilha de Coroa Vermelha 3 3 4 4 4 2 4 5 60
Rio do Pau Alto 3 0 0 4 3 0 0 0 27
Rio Peruípe 3 3 3 3 3 2 3 5 51
Rio Pituaçu 3 0 0 4 3 0 0 0 27  

Fonte: FGV 2002 
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Prado 

Anexo C 5 – Atrativos e Avaliações – Prado 
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Prado 184 139 177 255 225 139 168 196 3130
Acontecimentos Programados

Carnaval de Prado 3 3 2 3 3 3 3 2 45
Festa do Peão Boiadeiro 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Festa do Regaço 3 3 2 3 3 3 3 2 45
Festival do Redescobrimento 3 0 0 3 4 0 0 0 27
Garota Verão 3 3 2 3 3 3 1 2 41
Vaquejada 3 3 3 3 3 3 3 2 46

Histórico-Cultural
Beco das Garrafas 4 4 4 3 3 4 4 5 60
Casa de Cultura de Prado 2 0 0 3 3 0 0 0 22
Casa de Cultura Miguel Falabella 3 3 3 3 3 3 3 5 52
Navegação da Rota do Descobrimento 2 0 0 5 5 0 0 0 34
Casario Antigo e Igreja Matriz 4 3 3 3 4 3 3 5 57

Manifestações Culturais e Folclóricas
Artesanato Típico de Prado 4 3 3 3 3 3 3 5 54
Corrida das Canoas 3 0 0 3 4 0 0 0 27
Festa das Pastorinhas 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Festa de Iemanjá 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Festa de Mouros e Cristãos 3 3 3 4 3 3 3 2 49
Festa de Santo Antônio 3 3 2 3 3 3 3 2 45
Festa de São Pedro em Prado 3 3 2 3 3 3 3 2 45
Festa de São Sebastião em Prado 3 3 2 3 3 3 3 2 45
Festa do Divino em Prado 3 3 2 3 3 3 3 2 45
Gastronomia Típica de Prado 4 0 0 3 3 0 0 0 26
Marujada 3 3 3 3 3 3 3 2 46

Natural
Areias Monazíticas 2 0 0 3 4 0 0 0 25
Balneário Praia de Guaratiba 3 5 5 3 3 3 3 5 58
Barra do Cahy 2 4 5 5 5 2 4 5 67
Ilha da Alegria 4 5 4 4 3 4 3 3 59
Mangue do Rio Corumbau 2 0 0 4 3 0 0 0 25
Manguezais de Prado 3 3 4 4 3 3 4 5 58
Observação de baleias e tartarugas em Prado 3 3 5 4 4 3 4 3 58
Parque Nacional do Descobrimento 3 0 0 5 4 0 0 0 33
Parque Nacional do Monte Pascoal 1 3 4 4 5 3 5 5 62
Pesca Esportiva em Prado 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Ponta de Corumbau 1 3 4 5 4 3 4 5 60
Praia da Areia Preta 2 2 5 5 4 3 4 5 61
Praia da Barra do Rio Jucuruçu 2 3 3 4 3 3 4 5 55
Praia da Japará Grande 2 2 5 5 4 3 4 5 61
Praia da Japará Mirim 2 2 5 5 4 3 4 5 61
Praia da Lagoa Grande 3 2 4 5 3 3 4 5 59
Praia da Lagoa Pequena 4 3 4 4 3 3 3 5 58
Praia da Paixão 3 4 4 5 4 3 4 5 66
Praia da Ponta do Moreira 2 2 5 5 4 3 4 5 61
Praia das Ostras 3 2 5 5 4 3 4 5 63
Praia de Cumuruxatiba 3 4 5 5 4 3 4 5 67  

Fonte: FGV 2002 
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Anexo C 5 – Atrativos e Avaliações – Prado - Continuação 
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Prado 184 139 177 255 225 139 168 196 3130
Natural

Praia de Guaratiba 4 5 5 3 3 3 4 5 62
Praia de Pichani 2 0 0 4 3 0 0 0 25

Praia do Calambrião 2 2 5 5 4 3 4 5 61
Praia do Farol - Prado 3 2 4 5 3 3 4 5 59
Praia do Rio do Peixe 3 3 5 5 4 3 4 5 65
Praia do Segredo 3 2 5 5 4 3 4 5 63

Praia do Tauá 2 0 0 4 3 0 0 0 25
Praia do Tororão 3 4 4 5 4 3 4 5 66
Praia do Viçosa 3 3 4 5 3 3 4 5 61

Praia Dois Irmãos 3 2 5 5 4 3 4 5 63
Praia Imbassuaba 2 2 5 5 4 3 4 5 61
Praia Novo Prado 5 4 4 3 3 3 3 5 59

Recife das Guaratibas 3 3 4 4 3 3 4 5 58
Recife do Mato Grosso 3 3 4 4 3 3 5 5 60
Recife dos Pataxós 3 3 4 4 3 3 5 5 60

Recifes dos Itacolomis 3 3 4 4 3 3 5 5 60
Rio Cahy 2 0 0 5 4 0 0 0 31
Rio Corumbau 2 0 0 5 4 0 0 0 31

Rio Jucuruçu 4 0 0 4 3 0 0 0 29
Trilha para Itamaraju 3 0 0 4 4 0 0 0 30

Técnico-Científico
Agro-Turismo 2 0 0 3 3 0 0 0 22
NEAM - Núcleo de Educação Ambiental e Difusão de Práticas Sustentáveis3 3 3 3 4 3 3 5 55  

Fonte: FGV 2002 
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Anexo D – Metodologia das Reuniões 
Participativas 

Metodologia de Cada Modalidade de Reunião 

Workshop 

Os objetivos do das reuniões de Workshop (WS) estiveram relacionados à primeira 
aproximação com a comunidade para a realização do trabalho. Assim, foi apresentado o 
PRODETUR à comunidade, por um representante da SUINVEST, Unidade Executora do 
Programa no Estado da Bahia (UEE). Na apresentação, se transmitiu a filosofia, a finalidade e 
os objetivos do programa, o montante de financiamento e a maneira pela qual seria 
elaborado o PDITS. 

Num segundo momento, os participantes se apresentaram e identificaram características de 
cada município, através de um levantamento dos pontos fortes e fracos do turismo em cada 
um deles. 

Além disso, foram levantadas junto à comunidade fontes de informação que poderiam 
ajudar na realização da pesquisa de campo. 

Para a Costa das Baleias, esta etapa foi realizada em 2 reuniões. A metodologia utilizada para 
a dinâmica da reunião foi a METAPLAN, brevemente descrita abaixo: 

Metodologia 

A metodologia utilizada para as interações com a comunidade foi a METAPLAN. Para a 
aplicação desta metodologia, se faz necessário um mediador, responsável por controlar o 
tempo e conduzir a reunião. 

Formam-se grupos por município (tentar não formar grupos com mais de 10 pessoas, 
subdividindo um município em vários grupos, se necessário). 

Etapas: 

1. Identificação dos Pontos Fortes do Turismo 

Os pontos fortes são escritos em fichas azuis. Cada grupo elege um redator, que será 
responsável por preencher as fichas. Os pontos fortes são identificados para três quesitos da 
atividade turística: 

• Produtos e Atrativos Turísticos; 

• Equipamentos e serviços Turísticos; e 

• Infra-Estrutura Turística;  

É importante que somente um ponto forte seja escrito em cada ficha. 

Uma pessoa do grupo cola as fichas azuis na parede, separando-as pelos quesitos 
mencionados. 
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Depois que todos os municípios tenham escrito os pontos fortes e colocado na parede, todos 
os municípios repassam (ouvem, opinam, sugerem) os pontos fortes de cada um, sendo o 
mediador responsável por ler e revisar todos eles. 

Após revisar os pontos fortes, cada membro de cada grupo municipal recebe 5 etiquetas 
adesivas e cola uma etiqueta por atrativo que considera mais importante. Assim, cada 
membro tem direito de votar em cinco pontos fortes que considere mais importante. Cada 
participante deve votar apenas uma vez em cada ponto forte escolhido, evitando distorções 
na priorização dos pontos fortes. Os pontos fortes que contarem com mais votos no final da 
atividade são considerados os mais importantes. 

2. Identificação dos Pontos Fracos do Turismo 

Os pontos fracos serão escritos em fichas amarelas. O redator será responsável pelo 
preenchimento das fichas. 

Os pontos fracos para o desenvolvimento do turismo devem ser levantados  sem 
preocupação com os quesitos, devendo ser considerados quaisquer sejam os pontos fracos.  

Uma pessoa do grupo cola as fichas com os pontos negativos na parede. Assim como foi feito 
com os pontos fortes, todos os grupos repassam os pontos fracos de cada município, com o 
mediador lendo e revisando todos eles. 

Após revisar os pontos fracos, cada membro de cada grupo recebe as 5 etiquetas adesivas e 
vota nos pontos fracos que considere mais graves ou urgentes. Assim é feita a priorização dos 
pontos fracos. 

Programação das Reuniões de Workshop 

09:30 – Apresentação do PRODETUR NE II pela SUINVEST 

09:45 – Apresentação dos Participantes 

09:55 – Explicação da Metodologia METAPLAN pela FGV 

10:00 – Levantamento dos pontos fortes do turismo em cada município 

10:30 – Fixação das fichas azuis nas paredes 

10:45 – Leitura Coletiva das fichas azuis 

11:15 – Priorização dos Pontos Fortes 

11:30 – Avaliação dos Pontos Fracos do turismo em cada município 

12:00 – Fixação das fichas amarelas nas paredes 

12:15 – Leitura coletiva das fichas amarelas 

12:45 – Identificação dos Pontos Fracos mais graves e/ou urgentes 

13:00 – Intervalo 

13:15 – Aplicação das perguntas orientadoras / identificação de fontes locais de informação 
pela FGV 

14:00 – Agradecimentos e Encerramento 

Diagnóstico 

A segunda rodada de reuniões com a comunidade contou com uma apresentação do 
diagnóstico levantado na pesquisa de campo e em pesquisas de dados sobre a região. Num 
segundo momento, as reuniões tiveram a interação dos presentes, que indicaram soluções 
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possíveis para os problemas levantados no Workshop e avaliaram os principais atrativos de 
seus municípios. Esta etapa se deu também em 5 reuniões, com a mesma divisão de 
municípios das reuniões de Workshop. 

Metodologia 

A metodologia utilizada para as interações destas reuniões foi bastante simples, e tiveram 
como base os resultados das reuniões de Workshop. 

Primeiramente, foram regatados os pontos fracos das reuniões de Workshop. Separados por 
município, os presentes reviram cada um de seus pontos fracos e sugeriram possíveis 
soluções ou ações mitigadoras destes problemas. Uma ficha previamente preparada para 
cada município continha os pontos fracos mais votados e espaços para o preenchimento de 
possíveis soluções. Ainda nesta ficha, havia espaços disponíveis para os presentes listarem 
pontos fracos e soluções que não tenham aparecido nas reuniões de Workshop. 

No segundo momento de interação nas reuniões de Diagnóstico, foram resgatados os 
principais atrativos votados como pontos fortes do turismo em cada município. Em outra 
ficha previamente preparada, os presentes puderam caracterizar os atrativos de seus 
municípios de acordo com o segmento de turistas a que atendem; atividades realizadas no 
atrativo, experiência turística, etc. 

Programação das Reuniões de Diagnóstico 

09:00 – Apresentação da reunião pela SUINVEST 

09:15 – Primeiro contato das comunidades com o Conselho Gestor do Pólo, apresentado pelo 
Banco do Nordeste 

09:45 – Apresentação do Diagnóstico pelos consultores da FGV 

11:30 – Primeira interação: levantamento de possíveis soluções para os Pontos Fortes das 
reuniões de WS. 

12:30 – Segunda interação: caracterização dos atrativos 

13:30 – Agradecimentos e Encerramento 

Estratégias 

Nas reuniões de estratégia apresentou-se a estratégia do desenvolvimento turístico para o 
Estado da Bahia e as estratégias sub-regionais de cada zona turística. 

Na interação foram solicitadas dos participantes novas ações em prol do turismo na região. 
As primeiras ações, geradas na reunião de diagnóstico, se caracterizam por serem corretivas, 
já que tiveram como origem os pontos fracos da região. As ações solicitadas nesta região 
tiveram um enfoque mais pró-ativas, relacionadas às estratégias apresentadas e com o 
objetivo de aumentar a competitividade da zona turística Costa das Baleias.  

Depois de completadas as ações, os participantes priorizaram-nas. Esta priorização foi a base 
para a definição do plano de ação, identificando as ações mais importantes e urgentes. 

Esta etapa de interação se deu em para a Costa das Baleias em duas reuniões, uma em Nova 
Viçosa (juntamente com o município de Mucuri) e uma em Prado, juntando os municípios de 
Alcobaça e Caravelas. 
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Metodologia 

Para a interação com a comunidade, foi preparada uma ficha com as ações já propostas e 
espaços em branco, para incremento de novas ações. A ficha tinha também um campo de 
prioridade, para cada uma das ações. Assim, após corrigirem as ações previamente propostas 
e inserirem novas ações, os participantes discutiram em grupos por município a prioridade 
adequada a cada ação. 

Programação das Reuniões de Estratégias 

09:00 – Apresentação da reunião pela SUINVEST 

09:15 – Apresentação das estratégias para o Estado da Bahia e das estratégias Sub-Regionais 
(por zona turística) pelos consultores da FGV 

10:30 – Primeira interação: classificação das estratégias por área estratégica 

11:30 – Segunda interação: priorização das soluções propostas nas reuniões de Diagnóstico 

12:30 – Agradecimentos e Encerramento 

Validação 

Para fins de validação do PDITS, nesse momento já pronto, será realizada a última reunião, 
de Validação, em apenas uma etapa, no Centro de Convenções de Salvador.Quais foram, os 
objetivos de cada uma, os resultados de cada, exemplos (com fotos do material produzido, 
etc) 
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Material Utilizado Para Interação 

Workshop 

Formulário de Perguntas Orientadoras 

Desenvolvido para levantamento de algumas informações e para uma primeira orientação da 
visita dos consultores em campo. 

PRODETUR NE - II 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTADO (PDITS ) 

Reunião de Levantamento de Pontos Fortes e Pontos Fracos do Turismo 

SEU MUNICÍPIO: 

1. Quais as principais atividades econômicas do município? 

2. Quais os principais novos investimentos do setor privado em turismo no local? 

3. Quais os destinos concorrentes e quem está atraindo mais turistas? Porque? 

4. Quais as principais entidades de treinamento e capacitação para turismo? 

5. Como é a relação entre o setor privado e a área pública de turismo? 

6. Como é a relação do cidadão com os turistas e com o turismo no que diz 
respeito à: 

• Lixo 

• Cortesia 

• Higiene 

• Apresentação pessoal 

• Assédio 

7. Existem programas de conscientização e sensibilização envolvendo: 

• Servidores Públicos 

• Policiais 

• Fiscais (do ambiente e de construção) 

• Garis 

• Agentes de Informação 

• Agentes de trânsito 

• Guias 

• Ambulantes 

• Barraqueiros 

8. Contatos Indicados: 
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Diagnóstico 

Ficha de Caracterização e Segmentação de Atrativos 

Desenvolvido para levantamento de informações complementares sobre os atrativos 
levantados no Workshop e na Pesquisa de Campo. O exemplo abaixo se refere à Aldeia 
Hippie, em Camaçari: 
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Ficha de Ações Recomendadas por Ponto Fraco 

Para sugestões de ações mitigadoras para os pontos fracos levantados no Workshop. 
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Estratégias 

Ficha de Priorização das Ações Recomendadas 

Para que os participantes decidissem, por município, qual seria a prioridade dada a cada ação 
sugerida na reunião de Diagnóstico: 

Ações recomendadas nas reuniões preliminares A B
Adequar o aeroporto para receber passageiros de toda região e estrangeiros
Capacitar funcionário municipais ligados ao turismo
Capacitar os empresários na formação do poder
Concluir a Linha Verde para acesso a Porto Seguro
Criar congressos monitorados por especialistas nas áreas de Turismo e Relações Humanas para 
as cidade da Costa
Criar parcerias com empresas parar criar um ginásio de esporte
Criar parcerias com entidades de ecoturismo para obter recursos financeiros para o 
desenvolvimento de atividades

Elaborar plano de capacitação da mão de obra em parceria com BN, SEBRAE e SENAI (já obteve)
Estimular as empresas turísticas locais a investirem em eventos para a permanência do turista na 
cidade
Estimular eventos fora da estação de veraneio
Formar agentes multiplicadores para fiscalização ambiental
Implantar a Agenda 21 para conscientizar a comunidade sobre o turismo (em andamento)
Informar as autoridades sobre os conselhos tutelares através de pesquisa cientificamente 
comprovada
Intercâmbio entre entidades estaduais e municipais ligadas ao turismo para divulgação da Costa 
das Baleias
Procurar parcerias para a conclusão da urbanização da orla
Reestruturar as ONGs já existentes e criar novas associações, proporcionando suporte
Reunir empresários e pescadores para que a produção pesqueira se centralize no município

Reunir prefeituras de Caravelas, Mucuri, N. Viçosa, Prado e Alcobaça para melhoria do aeroporto
Viabilizar estradas rurais e canais da Bacia Hidrográfica

Prioridade

PRODETUR NE - II

DO TURISMO SUSTENTADO (PDITS)
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

Alcobaça
Reunião de Estratégia
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Anexo E – Legislação Acerca do Patrimônio 
Histórico 

Decreto-lei n° 25, de 30 de novembro de 1937 
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. 

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, usando da atribuição que lhe 
confere o art. 180 da Constituição, decreta: 

CAPÍTULO I 

Do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

Artigo 1º - Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e 
imóveis existentes no País e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 
vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. 

§ 1º - Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante 
do patrimônio histórico e artístico nacional depois de inscritos separada ou 
agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que trata o Art. 4º desta lei.  

§ 2º - Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a 
tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe 
conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela Natureza 
ou agenciados pela indústria humana. 

Artigo 2º - A presente lei se aplica às coisas pertencentes às pessoas naturais, bem como às 
pessoas jurídicas de direito privado e de direito público interno. 

Artigo 3º - Excluem-se do patrimônio histórico e artístico nacional as obras de origem 
estrangeira: 

1º) que pertençam às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no País; 

2º) que adornem quaisquer veículos pertencentes a empresas estrangeiras, que façam 
carreira no País; 

3º) que se incluam entre os bens referidos no art. 10 da Introdução ao Código Civil, e 
que continuam sujeitas à lei pessoal do proprietário; 

4º) que pertençam a casas de comércio de objetos históricos ou artísticos; 

5º) que sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas ou comerciais; 

6º) que sejam importadas por empresas estrangeiras expressamente para adorno dos 
respectivos estabelecimentos. 

Parágrafo único: As obras mencionadas nas alíneas 4 e 5 terão guia de licença para 
livre trânsito, fornecida pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
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CAPÍTULO II 

Do Tombamento 

Artigo 4º - O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional possuirá quatro Livros do 
Tombo, nos quais serão inscritas as obras a que se refere o art. 1º desta lei, a saber: 

1º) no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, as coisas pertencentes 
às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, e bem assim as 
mencionadas no § 2º do citado art. 1º; 

2º) no Livro do Tombo Histórico, as coisas de interesse histórico e as obras de arte 
histórica; 

3º) no Livro do Tombo das Belas-Artes, as coisas de arte erudita nacional ou 
estrangeira; 

4º) no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, as obras que se incluírem na categoria das 
artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras. 

§ 1º - Cada um dos Livros do Tombo poderá ter vários volumes. 

§ 2º - Os bens, que se incluem nas categorias enumeradas nas alíneas 1, 2, 3 e 4 do 
presente artigo, serão definidos e especificados no regulamento que for expedido 
para execução da presente lei. 

Artigo 5º - O tombamento dos bens pertencentes à União, aos Estados e aos Municípios se 
fará de ofício por ordem do Diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
mas deverá ser notificado à entidade a quem pertencer, ou sob cuja guarda estiver a coisa 
tombada, a fim de produzir os necessários efeitos. 

Artigo 6º - O tombamento de coisa pertencente à pessoa natural ou à pessoa jurídica de 
direito privado se fará voluntária ou compulsoriamente. 

Artigo 7º - Proceder-se-á ao tombamento voluntário sempre que o proprietário o pedir e a 
coisa se revestir dos requisitos necessários para constituir parte integrante do patrimônio 
histórico e artístico nacional a juízo do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, ou sempre que o mesmo proprietário anuir, por escrito, à 
notificação, que se lhe fizer, para inscrição da coisa em qualquer dos Livros do Tombo. 

Artigo 8º - Proceder-se-á ao tombamento compulsório quando o proprietário se recusar a 
anuir à inscrição da coisa. 

Artigo 9º - O tombamento compulsório se fará de acordo com o seguinte processo: 

1º) O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por seu órgão competente, 
notificará o proprietário para anuir ao tombamento, dentro do prazo de quinze dias, a 
contar do recebimento da notificação, ou para, se o quiser impugnar, oferecer dentro 
do mesmo prazo as razões de sua impugnação; 

2º) no caso de não haver impugnação dentro do prazo assinado, que é fatal, o diretor 
do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mandará por simples 
despacho que proceda à inscrição da coisa no competente Livro do Tombo; 

3º) se a impugnação for oferecida dentro do prazo assinado, far-se-á vista da mesma, 
dentro de outros quinze dias fatais, ao órgão de que houver emanado a iniciativa do 
tombamento, a fim de sustentá-la. Em seguida, independentemente de custas, será o 
processo remetido ao Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico 
Nacional, que proferirá decisão a respeito, dentro do prazo de sessenta dias, a contar 
do seu recebimento. Dessa decisão não caberá recurso. 
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Artigo 10º - O tombamento dos bens, a que se refere o art. 6º desta lei, será considerado 
provisório ou definitivo, conforme esteja o respectivo processo iniciado pela notificação ou 
concluído pela inscrição dos referidos bens no competente Livro do Tombo. 

Parágrafo único - Para todos os efeitos, salvo a disposição do art. 13 desta lei, o 
tombamento provisório se equipará ao definitivo. 

CAPÍTULO III 

Dos efeitos do tombamento 

Artigo 11º - As coisas tombadas, que pertençam à União, aos Estados ou aos Municípios, 
inalienáveis por natureza, só poderão ser transferidas de uma à outra das referidas 
entidades.  

Parágrafo único. Feita a transferência, dela deve o adquirente dar imediato 
conhecimento ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Artigo 12º - A alienabilidade das obras históricas ou artísticas tombadas, de propriedade de 
pessoas naturais ou jurídicas de direito privado, sofrerá as restrições constantes da presente 
lei. 

Artigo 13º - O tombamento definitivo dos bens de propriedade particular será, por iniciativa 
do órgão competente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, transcrito para 
os devidos efeitos em livro a cargo dos oficiais do registro de imóveis e averbado ao lado da 
transcrição do domínio. 

§ 1º - No caso de transferência de propriedade dos bens de que trata este artigo, 
deverá o adquirente, dentro do prazo de trinta dias, sob pena de multa de dez por 
centro sobre o respectivo valor, fazê-la constar do registro, ainda que se trate de 
transmissão judicial ou causa mortis. 

§ 2º - Na hipótese de deslocação de tais bens, deverá o proprietário, dentro do mesmo 
prazo e sob pena da mesma multa, inscrevê-los no registro do lugar para que tiveram 
sido deslocados. 

§ 3º - A transferência deve ser comunicada pelo adquirente, e a deslocação pelo 
proprietário, ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dentro do 
mesmo prazo e sob a mesma pena. 

Artigo 14º - A coisa tombada não poderá sair do País, senão por curto prazo, sem 
transferência de domínio e para fim de intercâmbio cultural, a juízo do Conselho Consultivo 
do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Artigo 15º - Tentada, a não ser no caso previsto no artigo anterior, a exportação para fora do 
País, da coisa tombada, será esta seqüestrada pela União ou pelo Estado em que se encontrar.  

§ 1º - Apurada a responsabilidade do proprietário, ser-lhe-á imposta a multa de 
cinqüenta por cento do valor da coisa, que permanecerá seqüestrada em garantia do 
pagamento, e até que este se faça. 

§ 2º - No caso de reincidência, a multa será elevada ao dobro. 

§ 3º - A pessoa que tentar a exportação de coisa tombada, além de incidir na multa a 
que se referem os parágrafos anteriores, incorrerá nas penas cominadas no Código 
Penal para o crime de contrabando. 

Artigo 16º - No caso de extravio ou furto de qualquer objeto tombado, o respectivo 
proprietário deverá dar conhecimento do fato ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
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Nacional, dentro do prazo de cinco dias, sob pena de multa de dez por cento sobre o valor da 
coisa. 

Artigo 17º - As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas ou 
mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de cinqüenta 
por cento do dano causado. 

Parágrafo único: Tratando-se de bens pertencentes à União, aos Estados ou aos 
Municípios, a autoridade responsável pela infração do presente artigo incorrerá 
pessoalmente na multa. 

Artigo 18º - Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a 
visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra 
ou retirar o objeto, impondo-se neste caso multa de cinqüenta por cento do valor do mesmo 
objeto. 

Artigo 19º - O proprietário de coisa tombada, que não dispuser de recursos para proceder às 
obras de conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao conhecimento do Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e necessidade das mencionadas obras, sob pena 
de multa correspondente ao dobro da importância eme que for avaliado o dano sofrido pela 
mesma coisa. 

§ 1º - Recebida a comunicação, e consideradas necessárias as obras, o diretor do 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mandará executá-las, a expensas 
da União, devendo as mesmas ser iniciadas dentro do prazo de seis meses, ou 
providenciará para que seja feita a desapropriação da coisa. 

§ 2º - À falta de qualquer das providências previstas no parágrafo anterior, poderá o 
proprietário requerer que seja cancelado o tombamento da coisa. 

§ 3º - Uma vez que verifique haver urgência na realização de obras e conservação ou 
reparação em qualquer coisa tombada, poderá o Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional tomar a iniciativa de projetá-las e executá-las, a expensas da União, 
independentemente da comunicação a que alude este artigo, por parte do 
proprietário. 

Artigo 20º - As coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância permanente do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que poderá inspecioná-las sempre que for julgado 
conveniente, não podendo os respectivos proprietários ou responsáveis criar obstáculos à 
inspeção, sob pena de multa de cem mil réis, elevada ao dobro em caso de reincidência. 

Artigo 21º - Os atentados cometidos contra os bens de que trata o art. 1º desta lei são 
equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional. 

CAPÍTULO IV 

Do direito de preferência 

Artigo 22º - Em face da alienação, onerosa de bens tombados, pertencentes a pessoas naturais 
ou a pessoas jurídicas de direito privado, a União, os Estados e os Municípios terão, nesta 
ordem, o direito de preferência. 

§ 1º - Tal alienação não será permitida sem que previamente sejam os bens oferecidos, 
pelo mesmo preço, à União, bem como ao Estado e ao Município em que se 
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encontrarem. O proprietário deverá notificar os titulares do direito de preferência a 
usá-lo, dentro de trinta dias, sob pena de perdê-lo. 

§ 2º - É nula a alienação realizada com violação do disposto no parágrafo anterior, 
ficando qualquer dos titulares do direito de preferência habilitado a seqüestrar a coisa 
e a impor a multa de vinte por cento do seu valor ao transmitente e ao adquirente, 
que serão por ela solidariamente responsáveis. A nulidade será pronunciada, na 
forma da lei, pelo juiz que conceder o sequestro, o qual só será levantado depois de 
paga a multa e se qualquer dos titulares do direito de preferência não tiver adquirido 
a coisa no prazo de trinta dias. 

§ 3º - O direito de preferência não inibe o proprietário de gravar livremente a coisa 
tombada, de penhor, anticrese ou hipoteca. 

§ 4º - Nenhuma venda judicial de bens tombados se poderá realizar sem que, 
previamente, os titulares do direito de preferência sejam disso notificados 
judicialmente, não podendo os editais de praça ser expedidos, sob pena de nulidade, 
antes de feita a notificação. 

§ 5º - Aos titulares do direito de preferência assistirá o direito de remissão, se dela não 
lançarem mão, até a assinatura do auto de arrematação ou até a sentença de 
adjudicação, as pessoas que, na forma da lei, tiverem a faculdade de remir.  

§ 6º - O direito de remissão por parte da União, bem como do Estado e do Município 
em que os bens se encontrarem, poderá ser exercido, dentro de cinco dias a partir da 
assinatura do auto de arrematação ou da sentença de adjudicação, não se podendo 
extrair a carta enquanto não se esgotar este prazo, salvo se o arrematante ou o 
adjudicante for qualquer dos titulares do direito de preferência. 

CAPÍTULO V 

Disposições gerais 

Artigo 23º - O Poder Executivo providenciará a realização de acordos entre a União e os 
Estados, para melhor coordenação e desenvolvimento das atividades relativas à proteção do 
patrimônio histórico e artístico nacional e para a uniformização da legislação estadual 
complementar sobre o mesmo assunto. 

Artigo 24º - A União manterá, para conservação e exposição de obras históricas e artísticas de 
sua propriedade, além do Museu Histórico Nacional e do Museu Nacional de Belas Artes, 
tantos outros museus nacionais quantos se tornarem necessários, devendo outrossim 
providenciar no sentido a favorecer a instituição de museus estaduais e municipais, com 
finalidades similares. 

Artigo 25º - O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional procurará entendimentos 
com as autoridades eclesiásticas, instituições científicas, históricas ou artísticas e pessoas 
naturais e jurídicas, com o objetivo de obter a cooperação das mesmas em benefício do 
patrimônio histórico e artístico nacional. 

Artigo 26º - Os negociantes de antigüidade, de obras de arte de qualquer natureza, de 
manuscritos e livros antigos ou raros são obrigados a um registro especial no Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, cumprindo-lhes outrossim apresentar 
semestralmente ao mesmo relações completas das coisas históricas e artísticas que possuírem. 

Artigo 27º - Sempre que os agentes de leilões tiverem de vender objetos de natureza idêntica 
à dos mencionados no artigo anterior, deverão apresentar a respectiva relação ao órgão 
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competente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sob pena de incidirem 
na multa de cinqüenta por cento sobre o valor dos objetos vendidos. 

Artigo 28º - Nenhum objeto de natureza idêntica à dos referidos no art. 26 desta lei poderá 
ser posto à venda pelos comerciantes ou agentes de leilões, sem que tenha sido previamente 
autenticado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou por perito em que 
o mesmo se louvar, sob pena de multa de cinqüenta por cento sobre o valor atribuído ao 
objeto. 

Parágrafo único: A autenticação do mencionado objeto será feita mediante o 
pagamento de uma taxa de peritagem de cinco por cento sobre o valor da coisa, se 
este for inferior ou equivalente a um conto de réis, e de mais cinco mil-réis por conto 
de réis ou fração que exceder.  

Artigo 29º - O titular do direito de preferência goza de privilégio especial sobre o valor 
produzido em praça por bens tombados, quanto ao pagamento de multas impostas em 
virtude de infrações da presente lei.  

Parágrafo único - Só terão prioridade sobre o privilégio a que se refere este artigo os 
créditos inscritos no registro competente antes do tombamento da coisa pelo Serviço 
Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Artigo 30º - Revogam-se as disposições em contrário. Rio de Janeiro, em 30 de novembro de 
1937; 116º da Independência e 49º da República. 

Getúlio Vargas  

Gustavo Capanema  

Decreto n° 3.551, de 4 de agosto de 2000  
Institui o registro de bens culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural 
brasileiro, cria o programa nacional do patrimônio imaterial e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o Artigo 84, inciso IV, e 
tendo em vista o disposto no Artigo 14 da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, decreta: 

Artigo 1º - Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem 
patrimônio cultural brasileiro. 

§ 1º Esse registro se fará em um dos seguintes livros: 

I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de 
fazer enraizados no cotidiano das comunidades; 

II - Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que marcam 
a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras 
práticas da vida social; 

III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações 
literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; 

IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, 
praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais 
coletivas.  

§ 2º A inscrição num dos livros de registro terá sempre como referência a 
continuidade histórica do bem e sua relevância nacional para a memória, a identidade 
e a formação da sociedade brasileira. 
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§ 3º Outros livros de registro poderão ser abertos para a inscrição de bens culturais de 
natureza imaterial que constituam patrimônio cultural brasileiro e não se enquadrem 
nos livros definidos no parágrafo primeiro deste artigo.  

Artigo 2º - São partes legítimas para provocar a instauração do processo de registro:  

I - o Ministro de Estado da Cultura; 

II - instituições vinculadas ao Ministério da Cultura; 

III - Secretarias de Estado, de Município e do Distrito Federal; 

IV - sociedades ou associações civis. 

Artigo 3º - As propostas para registro, acompanhadas de sua documentação técnica, serão 
dirigidas ao Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, 
que as submeterá ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. 

§ 1º A instrução dos processos de registro será supervisionada pelo IPHAN. 

§ 2º A instrução constará de descrição pormenorizada do bem a ser registrado, 
acompanhada da documentação correspondente, e deverá mencionar todos os 
elementos que lhe sejam culturalmente relevantes. 

§ 3º A instrução dos processos poderá ser feita por outros órgãos do Ministério da 
Cultura, pelas unidades do IPHAN ou por entidade, pública ou privada, que detenha 
conhecimentos específicos sobre a matéria, nos termos do regulamento a ser expedido 
pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. 

§ 4º Ultimada a instrução, o IPHAN emitirá parecer acerca da proposta de registro e 
enviará o processo ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, para deliberação. 

§ 5º O parecer de que trata o parágrafo anterior será publicado no Diário Oficial da 
União, para eventuais manifestações sobre o registro, que deverão ser apresentadas 
ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural no prazo de até trinta dias, contados 
da data de publicação do parecer.  

Artigo 4º - O processo de registro, já instruído com as eventuais manifestações apresentadas, 
será levado à decisão do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. 

Artigo 5º - Em caso de decisão favorável do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, o 
bem será inscrito no livro correspondente e receberá o título de "Patrimônio Cultural do 
Brasil". 

Parágrafo único - Caberá ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural determinar 
a abertura, quando for o caso, de novo Livro de Registro, em atendimento ao disposto 
nos termos do § 3º do Artigo 1º deste Decreto.  

Artigo 6º - Ao Ministério da Cultura cabe assegurar ao bem registrado: 

I - documentação por todos os meios técnicos admitidos, cabendo ao IPHAN manter 
banco de dados com o material produzido durante a instrução do processo. 

II - ampla divulgação e promoção.  

Artigo 7º - O IPHAN fará a reavaliação dos bens culturais registrados, pelo menos a cada dez 
anos, e a encaminhará ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para decidir sobre a 
revalidação do título de "Patrimônio Cultural do Brasil". Parágrafo único. Negada a 
revalidação, será mantido apenas o registro, como referência cultural de seu tempo. 
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Artigo 8º - Fica instituído, no âmbito do Ministério da Cultura, o "Programa Nacional do 
Patrimônio Imaterial", visando à implementação de política específica de inventário 
referenciamento e valorização desse patrimônio.  

Parágrafo único. O Ministério da Cultura estabelecerá, no prazo de noventa dias, as 
bases para o desenvolvimento do Programa de que trata este artigo. 

Artigo 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 4 de agosto de 2000; 179º da Independência e 112º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Francisco Weffort  
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Anexo F 

Reunião de Convalidação do PDITS – Discussão e Consolidação dos PDITS para o 
Pólo do Descobrimento 
 

 


