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ASCAE - Associação Cultural Arte e Ecologia 

APA - Área de Proteção Ambiental 

BAHIATURSA – Empresa de Turismo da Bahia S. A 

CD – Costa do Descobrimento 

CEPRAM - Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado da Bahia 

COELBA – Companhia de Eletricidade da Bahia 

CRA – Centro de Recursos Ambientais do Estado da Bahia 

DERBA – Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia. 

DOU – Diário Oficial da União 

EIA/RIMA – Estudo de Impacto Ambiental / Relatório de Impacto Ambiental 

EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S. A 

EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo 

EVC – Estação Veracruz  

FUNAI – Fundação Nacional do Índio 

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IPAC – Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural 

IPHAN - Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

ONG – Organização Não Governamental 

PARNA – Parque Nacional 

PDITS - Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável 

PRODETUR – Programa de Desenvolvimento do Turismo 

RMS – Região Metropolitana de Salvador 

RPPN – Reserva Particular de Patrimônio Natural 

SCT – Secretaria da Cultura e Turismo do Estado da Bahia 

SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

SUDETUR - Superintendência de Desenvolvimento do Turismo da Secretaria da 
   Cultura e Turismo do Estado da Bahia. 

UH - Unidade Habitacional Hoteleira 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e  
                        Cultura. 
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APRESENTAÇÃO  
 
O Governo do Estado da Bahia elaborou, no início da década de 1990, o Programa 

de Desenvolvimento Turístico da Bahia – PRODETUR/BA, que faz parte do 
PRODETUR/NE I, programa financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - 
BID. 

Neste momento, a solicitação de empréstimo para o desenvolvimento do 
PRODETUR/NE II, em continuação ao PRODETUR/NE I, requereu que fossem elaborados 
PLANOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL 
(PDITS), para cada um dos pólos turísticos beneficiados na primeira fase. 

A estratégia de desenvolvimento turístico da Bahia, na sua primeira fase, foi 
estruturada em zonas turísticas prioritárias, definidas como “regiões abrangendo áreas 
urbanas e rurais, áreas de proteção ambiental e outros atrativos físicos, ecológicos e 
culturais de importante apelo turístico”1 e que foram simbolizadas pelo significado temático 
mais representativo da área. 

Durante as discussões para o PRODETUR-NE II, o Estado da Bahia passou a adotar 
o conceito de pólo turístico do Banco do Nordeste, que incorpora uma ou mais zonas 
turísticas e que significa “um grupo de municípios contíguos que têm recursos turísticos 
complementares”2. Isso resultou na definição de 6 pólos turísticos prioritários, dos quais 4 
pólos já receberam obras no âmbito do PRODETUR-NE I. O mapa 3.1, a seguir, contém a 
delimitação dos pólos turísticos existentes e novos, discriminando as zonas turísticas e 
seus respectivos municípios. 

Com base no exposto, é importante esclarecer que, para a elaboração do PDITS, 
que integrará a amostra representativa, visando o dimensionamento e elaboração do 
regulamento operativo do PRODETUR-NE II, considerou-se apenas uma parte do Pólo 
Costa do Descobrimento, denominada Zona Turística da Costa do Descobrimento, que 
abrange os municípios de Belmonte, Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro, em razão das 
seguintes constatações: 

• Esta área foi beneficiada com investimentos de quase todos os componentes 
do PRODETUR NE I; 

• Como conseqüência, ela foi escolhida pelo BID como área objeto de 
avaliação amostral do PRODETUR NE I. 

As lições aprendidas no PRODETUR/NE I confirmam e consolidam a necessidade de 
ênfase na gestão participativa dos destinos turísticos, com a valorização dos Conselhos de 
Turismo – como o Conselho Regional de Turismo da Costa do Descobrimento – CRT-CD, 
que viabilizaram a interação das esferas governamentais – municipal e estadual - com a 
sociedade organizada – ONG´s, associações de classe e lideranças populares. Ressalta-
se, também, a necessidade de modernização administrativa dos municípios do Pólo e de 
suas gestões. 

Assim é que o Programa de Desenvolvimento Turístico no Nordeste - 
PRODETUR/NE II visa dar continuidade às ações e aos programas já implementados na 
Zona Turística Costa do Descobrimento, integrante do Pólo Costa do Descobrimento, por 
meio de investimentos e ações que têm como objetivos principais: 

                                                 
1 PRODETUR-BA – Relatório Final – 1992. 
2 Ajuda Memória da Missão de Identificação do BID – PRODETUR-NE II, de 23/04 a 08/05/01 – 
Cap. IV, item 3. 
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• 

• 

A melhoria da qualidade de vida da população fixa, avaliada pelo incremento dos 
postos de trabalho e renda, e pelo aumento da acessibilidade da população aos 
serviços urbanos;  

A sustentabilidade ambiental, sócio-cultural e econômica da atividade turística no Pólo 
Costa do Descobrimento, com ênfase no: 
- incremento do gasto médio do turista na área; 
- elevação do padrão de qualidade dos equipamentos e serviços turísticos; 
- criação de condições para a redução dos riscos dos investimentos privados; e 

- criação de mecanismos de conservação do patrimônio natural e sócio-cultural. 
 

Desta forma, pretende-se assegurar que os governos municipais possam se 
beneficiar de receitas advindas da geração destes investimentos e atividades, tendo em 
vista gerenciar eficazmente os fluxos de turismo, a infra-estrutura e os serviços públicos 
em benefício da população fixa dos municípios envolvidos no Programa. 

É importante destacar que, para a elaboração deste Plano, adotou-se o critério da 
sustentabilidade definido pela Carta de Lanzarote, na Conferência Mundial de Turismo 
Sustentável, conduzida pela Organização Mundial de Turismo – OMT, em 1995. Essa carta 
define que o turismo sustentável deve ser ecologicamente suportável em longo prazo, 
economicamente viável, assim como ética e socialmente eqüitativo para as comunidades 
locais. Entende-se, ainda, que a sustentabilidade do turismo exige sua integração ao meio 
ambiente natural, cultural e humano, respeitando a frágil balança que caracteriza muitas 
destinações turísticas, em particular, pequenas ilhas e áreas ambientalmente sensíveis. 
(OMT, 1995) 

Este Plano, portanto, é básico e estratégico para dar continuidade ao Programa de 
Desenvolvimento Turístico da Bahia - PRODETUR-BA e, prioritariamente, no Pólo Costa 
do Descobrimento, ampliado e engrandecido com os valores ora agregados, a partir da 
experiência acumulada com a implementação do PRODETUR/NE I. 
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• Costa do Descobrimento – (1) Belmonte, (2), 
Santa Cruz Cabrália, (3) Porto Seguro. 

• Costa das Baleias – (4) Prado, (5) Alcobaça, (6) 
Caravelas, (7) Nova Viçosa, (8) Mucuri. 

 
Mapa 1. - Bahia contendo a delimitação dos Pólos de Desenvolvimento Turístico 

 

  

Pólo Caminhos do Oeste: 

(1) Barreiras, (2) São Desidério, (3) Correntina, 
(4) Santa Maria da Vitória, (5) São Félix do 
Coribe, (6) Santana, (7) Bom Jesus da Lapa. 
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Pólo Litoral Sul: 
• Costa do Dendê – (1) Valença, (2) Cairu, (3) 

Taperoá, (4) Nilo Peçanha, (5) Ituberá, (6) 
Igrapiúna, (7) Camamu, (8) Maraú. 

• Costa do Cacau – (9) Itacaré, (10) Uruçuca, (11) 
Ilhéus, (12)  Una, (13) Santa Luzia, (14) 
Canavieiras. 

Pólo Salvador e Entorno: 
• Costa dos Coqueiros – (1) Jandaíra, (2) Conde, 

(3) Esplanada, (4) Entre Rios, (5) Mata de São 
João, (6) Camaçari, (7) Lauro de Freitas. 

•  Baía de Todos os Santos – (8) Salvador, (9) São 
Francisco do Conde, (10) Madre de Deus, (11) 
Santo Amaro, (12) Cachoeira, (13) São Félix, (14) 
Saubara, (15) Maragojipe, (16) Nazaré, (17) 
Jaguaripe, (18) Itaparica, (19) Vera Cruz, (20) 
Salinas da Margarida. 

Pólo Chapada Diamantina: 
• Circuito da Chapada Norte – (1) Campo 

Formoso, (2) Saúde, (3) Caem, (4) Jacobina, (5) 
Ourolândia (6) Miguel Calmon, (7) Morro do 
Chapéu, (8) Piritiba, (9) Bonito, (10) Utinga, (11) 
Wagner. 

• Circuito do Diamante – (12) Lençóis, (13) 
Iraquara, (14) Seabra, (15) Palmeiras, (16) 
Andaraí, (17) Mucugê, (18) Itaetê, (19) Ibicoara, 
(20) Nova Redenção. 

• Circuito do Ouro – (21) Piatã, (22) Rio do Pires, 
(23) Abaíra, (24) Érico Cardoso, (25) Rio de 
Contas, (26) Jussiape, (27) Livramento de N. 
Senhora. 

Pólo São Francisco: 

(1) Remanso, (2) Casa Nova, (3) Sobradinho, (4) 
Juazeiro, (5) Curaçá, (6) Abaré, (7) Rodelas, (8) 
Glória, (9) Paulo Afonso, (10) Santa Brígida.  

Pólo Caminhos do Oeste 
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Apresenta-se, inicialmente, um resumo dos investimentos do PRODETUR/NE I e de 

as fontes, desagregados por componente/tipo de investimento no Pólo da Costa do 
cobrimento.  

 O montante investido atinge US$ 101,39 milhões, dos quais US$ 83,81 milhões 
m realizadas com recursos do PRODETUR I /NE e US$ 17,58 milhões com recursos 
utras fontes captadas e executadas pelo Governo do Estado. 

O Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável da Costa do 
cobrimento - PDITS envolve o conjunto de municípios que foram diretamente 
eficiados por investimentos significativos do PRODETUR/NE I, que são Belmonte, 
o Seguro e Santa Cruz Cabrália.  

A área abrangida pela Costa do Descobrimento apresenta inúmeros recursos e 
tivos, tanto naturais como culturais, destacando-se os 165 km de extensão costeira e o 
imônio histórico relacionado ao Descobrimento do Brasil. 

 
Os investimentos e ações do PDITS têm como objetivos principais: 

A melhoria da qualidade de vida da população fixa, avaliada pelo incremento dos 
ostos de trabalho e renda, e pelo aumento da acessibilidade da população aos 
erviços urbanos;  

A sustentabilidade ambiental, sócio-cultural e econômica da atividade turística no Pólo 
osta do Descobrimento, com ênfase no: 

Incremento dos gastos médios do turista, na área; 
Elevação do padrão de qualidade dos equipamentos e serviços turísticos, e 

 Criação de condições para a redução dos riscos dos investimentos privados. 
Os resultados nos principais indicadores de turismo, como fluxo, receita e movimento 

eroporto de Porto Seguro, permitem afirmar que os investimentos realizados pelo 
DETUR I, na Costa do Descobrimento,  geraram benefícios para a atividade e para a 

lidade de vida das comunidades locais. O crescimento do fluxo em 67%, em um 
valo de cinco anos, revela o êxito das ações implementadas. Embora o crescimento 
eceita, no mesmo período, tenha apresentado uma variação menor, de 13%, ainda 
m, se forem consideradas as mudanças por que passou a economia nacional e 
bém as diversas crises nas economias de outros países que impactaram o mercado 
tico brasileiro, pode-se avaliar este resultado como positivo. Também se deve referir, 
e contexto, à desvalorização do real ocorrida em janeiro de 1999, que diminuiu o valor 
inal da receita turística, por este ser calculado e expresso em dólar.  

Por outro lado, o setor privado vem investindo, ou prevê investimentos, da monta  de 
 1,52 bilhão, correspondentes a 247 projetos. Alguns desses projetos são de grandes 
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investidores, como que o Grupo Multiplan e o Club Méd; outros pequenos, de profissionais 
que resolveram mudar de atividade econômica, montando equipamentos de hospedagem. 

A região sofre pressões devido ao desenvolvimento de atividades relacionadas ao 
turismo de massa, gerando problemas oriundos, também, de um crescimento populacional 
acentuado. Neste sentido, as intervenções que já ocorreram, e outras que se propõem 
neste Plano, visam o desenvolvimento do turismo sustentado na região, valorizando as 
comunidades locais e suas características singulares, bem como a preservação do meio 
ambiente. 

O índice de crescimento populacional, apresentado nos municípios de Porto Seguro 
e Santa Cruz Cabrália, deve-se a um reflexo dos movimentos migratórios para a região da 
Costa do Descobrimento, que ocorreu, dentre outros motivos, devido às expectativas 
criadas pelo PRODETUR na geração de novas alternativas de emprego em turismo na 
região, decorrente do fato da agricultura passar por um processo de enfraquecimento, 
principalmente na economia da Costa do Cacau. 

Uma das transformações verificadas em Porto Seguro é a decorrente da expansão 
urbana desenfreada, que possibilitou o aparecimento de favelas na periferia da cidade e 
em áreas nitidamente turísticas, como os povoados de Arraial D’Ajuda e de Trancoso.  

Apenas 34% da população residente na Costa do Descobrimento nasceram em um 
dos três municípios da região, sendo que 30,5% é proveniente de outros municípios do 
litoral sul baiano, 13,2% do Extremo Sul e 11,7% de outros Estados.  

Os diversos investimentos públicos e privados que estão sendo injetados na Costa 
do Descobrimento, ao promoverem a elasticidade de emprego e renda, certamente, 
continuarão atraindo novos fluxos de imigrantes; entretanto, tais oportunidades, por 
exigirem uma maior qualificação profissional, serão menos atrativas para os grandes 
contingentes populacionais. Vale lembrar que os conflitos urbanos hoje existentes também 
deverão contribuir para diminuir o interesse de novos residentes. A alternativa de 
empreendimentos agroindustriais, vinculados ou não para o mercado turístico regional, 
caso venham a ser implementados, também poderão contribuir para uma melhor alocação 
da população existente nos três municípios em estudo. 

Até a década de 1970, a região da Costa do Descobrimento era constituída de 
pequenos povoados, com alguns núcleos urbanos de maior estrutura, mas ainda bastante 
precários. Porto Seguro, por exemplo, apresentava uma urbanização maior apenas na 
Cidade Baixa, onde se situavam o comércio, o porto e grande parte das residências. A 
Cidade Alta, apesar de conter no seu Centro Histórico a igreja mais importante do 
município, contava somente com reduzido número de habitantes. Com o asfaltamento das 
rodovias BR-101 e BR-367 e o conseqüente aumento da atividade econômica, iniciou-se 
um processo progressivo de urbanização dos núcleos mais estruturados, a exemplo do 
centro de Porto Seguro e de Santa Cruz Cabrália, e dos povoados mais próximos destes, 
como Arraial D’Ajuda. De fato, começaram a aparecer pequenas pousadas e restaurantes, 
lojas de souvenirs e pequenos empreendimentos de prestadores de serviços turísticos.  

Ressalta-se que a atividade turística, por si só, não pode resolver o grave problema 
social detectado na Costa do Descobrimento, que é anterior ao PRODETUR I. Salienta-se, 
ainda, que nenhum programa do tipo PRODETUR pode resolver, sozinho, a magnitude do 
problema social da área. Para tanto, será preciso a integração de outras políticas, e a 
aplicação de diferentes recursos diretamente orientados à área social e à ampliação de 
atividades econômicas em setores complementares ao do turismo. 

O sistema educacional nos municípios da Costa do Descobrimento, até a década de 
70, era extremamente precário, contando com poucos estabelecimentos de ensino –
restritos aos núcleos urbanos maiores. O índice de analfabetismo, de cerca de 60%, em 
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1980, reflete a precariedade educacional em que estava assentado o sistema de ensino 
regional.  

Confirmando a diminuição do índice de analfabetismo, ao final da década de 90 a 
região já apresentava um índice de analfabetismo de 17,8%. Entretanto, apesar deste 
indicativo positivo, enfatiza-se que 57,4% dos que são alfabetizados contam com somente 
o primeiro grau incompleto, implicando que mais de 75% da população possuem um nível 
educacional baixo. Tal fato compromete a inserção da população local no mercado de 
turismo, podendo dificultar a implementação de programas específicos de capacitação 
profissional. 

 Aponta-se um índice médio de 12,2% de desempregados, sobressaindo-se Santa 
Cruz Cabrália com 23,1%, índice altíssimo para qualquer região e bem acima da média 
nacional, que gira em torno de 8%. 

Ainda pôde se identificar que grande parte das vagas de melhor nível, ou os 
empreendedores, são formados por pessoas de fora da região e, na maioria dos casos, 
provenientes de outros Estados. 

A constatação deste fato indica a necessidade de implementação de um programa 
de capacitação eficiente, dirigido à comunidade local, estruturado como um instrumento 
para abrir efetivas oportunidades de inserção desta população na atividade do turismo, 
permitindo, desta forma, que os benefícios advindos da atividade possam ser apropriados 
pelos habitantes da Costa do Descobrimento. Ressalta-se que a importância dessas ações 
transcende o nível da promoção social para, também, agregar valor ao destino turístico. 

No início da década de 70, na região da Costa do Descobrimento, havia apenas 
alguns poucos médicos ou dentistas situados nos principais núcleos urbanos, sendo que 
os povoados mais distantes, como Caraíva, não possuíam nenhuma possibilidade de 
assistência médica. 

Uma década depois, com o crescimento das cidades, já havia alguns equipamentos 
de saúde, como o Hospital Municipal de Porto Seguro. Entretanto, casos mais graves 
continuavam a ser transferidos para outras localidades melhor equipadas, como Eunápolis 
e Itabuna. 

Com o início do Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia, foram realizadas 
intervenções que visaram à melhoria da qualidade dos serviços de saúde da região da 
Costa do Descobrimento, entendendo que saúde está extremamente relacionada com 
condições básicas necessárias ao desenvolvimento turístico. 

Apesar de ainda existirem falhas que devem ser sanadas, é importante notar que o 
sistema de saúde da Costa do Descobrimento foi avaliado de forma positiva pela 
população.  

A partir da abertura da BR 101, em meados da década de 50, e seu asfaltamento no 
início dos anos 70, iniciou-se o processo recente de ocupação sócio-econômica do 
Extremo Sul da Bahia, com a silvicultura, a agricultura, a pecuária extensiva e o turismo. 
Chega-se à década de 90 com a Costa do Descobrimento sendo um importante centro 
econômico regional, baseado, principalmente, no turismo e na indústria da celulose. 

Além da agricultura mercantil, a região da Costa do Descobrimento mantém, ainda, a 
agricultura semimercantil, sendo a mandioca o principal produto cultivado entre os 
pequenos produtores, que é destinado à produção de farinha. Parte dessa produção é 
destinada ao autoconsumo e o restante ao mercado regional. Destaca-se que o cultivo da 
mandioca é praticado por rendeiros, parceiros e pequenos produtores, apresentando 
grande importância no contexto da subsistência. 
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Os empreendimentos agro-industriais para produção de celulose e papel causaram 
alterações nos padrões de organização socioeconômica, de uso de solo e de povoamento 
regional. A despeito da importância econômica desta atividade, não se constata um 
movimento positivo no que diz respeito à geração de empregos. Muito pelo contrário, o que 
vem se observando é que as grandes transformações na economia regional, em boa 
medida, implicaram em significativa eliminação de oportunidades de emprego ou de ganho 
para os pequenos produtores independentes mais pauperizados, pois tais atividades são 
extremamente mecanizadas, tornando-se, assim, altamente desempregadoras.  

A pecuária bovina é o sistema de produção animal que predomina na Costa do 
Descobrimento, sendo direcionado, especificamente, para o corte.  

Da mesma maneira que a agricultura, o setor da pecuária local teve uma influência 
do PRODETUR I, de forma indutora, ou seja, algum estímulo para o aumento da produção. 
No entanto, é possível estimular esta relação de forma mais efetiva, transformando a 
atividade turística em um meio para se atingir a sustentabilidade social e econômica da 
região objeto de estudo. 

A Bahia detém o maior litoral entre os estados do país - 14% da costa brasileira - 
banhado por um mar tipicamente tropical e influenciado por correntes oceânicas, que se 
aproximam bastante da costa, propiciando, desta forma, uma área de pesca de 430 mil 
km2 , em cuja superfície as águas marinhas se misturam com águas fluviais. Devido à sua 
conformação, é rico em diversas espécies de peixes, crustáceos e moluscos.  

O setor industrial, na Costa do Descobrimento, é pouco representativo como 
atividade econômica para a região, e os municípios que possuem algum destaque neste 
setor são Porto Seguro e Belmonte, que concentra, basicamente, a extração de minerais 
não metálicos (areia, argila, mármore). 

A perda de importância do setor agro-industrial na região deveu-se ao descenso da 
extração madeireira, atividade que se organizou com base no processamento de matéria-
prima não renovável. O esgotamento natural do recurso e o implemento de políticas de 
controle ambiental foram decisivos no processo de estagnação deste segmento. 

Em Porto Seguro, de acordo com informações disponibilizadas pela Prefeitura 
Municipal, houve, na segunda metade dos anos 90, um incremento de 76% no número de 
estabelecimentos comerciais prestadores de serviços turísticos. 

Quanto aos estabelecimentos bancários, a Costa do Descobrimento encontra-se 
provida de estabelecimentos federais, estaduais e privados, que prestam uma gama de 
serviços bancários, necessários ao desenvolvimento econômico dos municípios, como 
também para atendimento à população e aos visitantes.  

O artesanato desenvolvido na CD continua sendo sub-aproveitado, a despeito das 
ações que vêm sendo implementadas pela Secretaria da Cultura e Turismo do Estado da 
Bahia. A dinamização deste segmento é importante pela capacidade potencial que esta 
atividade representa para geração de emprego e renda para os artistas regionais, assim 
como, pela possibilidade de formar novas gerações de artesãos.   

O incremento no número de empregos na CD, estimado em 63% da população em 
Idade Ativa, é considerado significativo, sabendo-se que a mesma está estimada em 
83,711 habitantes. 

Com relação ao perfil do emprego gerado na Bahia, segundo pesquisa do Instituto 
da Hospitalidade, dentre as pessoas ocupadas em hotéis e pousadas, a participação das 
mulheres é bem superior (66%) à dos homens (34%), sendo um fator indicativo de salários 
inferiores a preço de mercado. Nos bares e restaurantes a distribuição entre os gêneros é 
eqüitativa. Situação que se modifica quando se analisam os ocupados em lazer e 
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entretenimento (casas de shows e boites), pois, nestes, a participação dos homens é 
predominante (84%); o mesmo ocorrendo nas agências de viagens (68% dos ocupados).    

A média de tempo de estudo das pessoas ocupadas em turismo no Estado é de 8 
anos, sendo significativa a participação daqueles que possuem até 3 anos de estudo 
(30%). Dentre os trabalhadores que apresentam 12 anos ou mais de estudo encontram-se 
apenas 3% dos ocupados.  

Os estabelecimentos de lazer e de entretenimento, agências de viagens e 
transportes empregam profissionais mais qualificados e, portanto, melhor remunerados. 
Hotéis, pousadas, bares e restaurantes agrupam a maior parcela dos ocupados, que 
recebem até 2 SM. Na Bahia, exclusive a RMS-Região Metropolitana de Salvador, 80% 
dos hotéis e pousadas praticam tal remuneração e agregam trabalhadores com menor 
tempo de estudo. Nas pousadas é comum a instituição de relações trabalhistas que se 
assemelham ao trabalho doméstico.  

Pode-se afirmar que embora as diversas atividades econômicas da Costa do 
Descobrimento detenham um potencial para se desenvolverem e atingirem outros níveis 
de desempenho, isto ainda não ocorre devido a vários fatores, dentre os quais, ressalta-se, 
como principal, a falta de integração entre os setores produtivos que permita atuar de uma 
forma articulada, buscando, através da construção de parcerias, ganhar competitividade.  

A avaliação da infra-estrutura instalada na CD revela que a evolução do sistema de 
abastecimento de água (SAA), que se caracterizava no início da década de 70 pela coleta 
da água através de poços artesianos, se constituía em perigo aos usuários finais, devido 
ao risco da sua incorreta potabilização. A rede de abastecimento de água estava restrita, 
basicamente, aos núcleos centrais onde, devido ao crescimento urbano ocorrido na 
década de 80, houve um aumento significativo de ligações. 

Com um investimento de quase US$ 15 milhões, em pouco mais de cinco anos, 
chegou-se ao final da década de 90 com uma ampla rede de abastecimento de água, 
beneficiando as localidades de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Arraial D’Ajuda, Coroa 
Vermelha, Trancoso e Belmonte, abrangendo, desta forma, quase todas as comunidades 
da Costa do Descobrimento, fator que interferiu de forma significativa na qualidade de vida 
da população.  

Nas décadas de 70 e 80, as soluções coletivas para o esgotamento sanitário (SES), 
na Costa do Descobrimento, eram praticamente inexistentes, com parte do esgoto 
despejada no oceano, nos mangues e nos rios da região. A população adotava soluções 
individuais, tipo fossa séptica, ou ligava suas casas e empreendimentos aos canais de 
drenagem natural que atravessavam toda a cidade e que desembocavam nas praias, nos 
mangues e nos rios da região, comprometendo esses ecossistemas. Tal situação perdurou 
até meados da década de 1990, quando se iniciaram os investimentos do PRODETUR I e 
de outras fontes financiadoras.  

O sistema de coleta e tratamento de lixo, na Costa do Descobrimento, não possui 
uma evolução similar aos serviços públicos analisados anteriormente. Pouco se investiu na 
última década. Este sistema ainda não foi contemplado pelo PRODETUR I e somente no 
ano 2000 foram realizados investimentos públicos, como a construção do aterro sanitário 
de Porto Seguro, com recursos do Banco Mundial – Programa CAR – PRODUR, tendo 
sido implantado apenas parcialmente o PDLU desse município. 

Baseando-se no número de domicílios servidos pela coleta de lixo, em 1991, 
observa-se que apenas 45,65% da população contavam naquela ocasião com coleta de 
lixo.  
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Com um investimento de cerca de US$ 13 milhões, o final da década de 90 já 
apresentava uma melhoria significativa em determinados aspectos da urbanização da área 
objeto deste estudo.  

Como referido, anteriormente à realização dos investimentos do PRODETUR I, 
apenas a BR-367 – de acesso à Zona Turística da Costa do Descobrimento, indo de 
Eunápolis até Santa Cruz Cabrália, era asfaltada, restringindo, de forma significativa, o 
fluxo de residentes fixos e de visitantes entre as localidades. A partir de meados dos anos 
90, foram investidos cerca de US$ 29,9 milhões, - financiados ou não por este Programa - 
responsável pela pavimentação de mais de 110 km de rodovias. 

No que se refere ao transporte aéreo, a Costa do Descobrimento conta com um 
aeroporto internacional, no município de Porto Seguro, cuja ampliação foi financiada no 
âmbito do PRODETUR I. Conta ainda com um campo de pouso em Belmonte. O primeiro 
destaca-se por ser, atualmente, o segundo aeroporto mais movimentado do Estado e o 
quinto do Nordeste. Atualmente, mesmo sem estrutura apropriada, Porto Seguro recebe 
um fluxo crescente de visitantes provenientes de navios de cruzeiro, que ancoram ao largo 
da sua costa. 

No que se refere ao Patrimônio Histórico da CD, na sede de Porto Seguro e na 
localidade de Trancoso, através do PRODETUR I, houve intervenções. Este projeto teve 
como objetivo a recuperação e valorização de dois expressivos Sítios Históricos, 
remanescentes do período inicial de ocupação do nosso território. As intervenções visaram 
à preservação do patrimônio histórico, arquitetônico e natural, criando condições de infra-
estrutura turística para uma visitação organizada e não predatória. 

Os municípios de Belmonte, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália reúnem diversos 
atributos naturais, alguns deles parcialmente explorados pelo turismo.   

O turismo, juntando o apelo histórico, ao amplo potencial natural existente, às 
facilidades de acesso promovidas com a implantação da BR-101 e, posteriormente, ao 
aeroporto, e sem possuir outra atividade econômica concorrente, proliferou na Costa do 
Descobrimento. Esta proliferação, entretanto, desencadeou-se de forma espontânea e 
desorganizada.  

As áreas indígenas são destinadas a servir de habitat aos nativos e dotá-los de 
meios suficientes à sua subsistência. Normalmente, são áreas de difícil demarcação, 
devido ao interesse que despertam, suscitando questões fundiárias de diferentes 
magnitudes, em face das sucessivas alterações de seus limites. 

Para as áreas urbanas da costa dos municípios de Porto Seguro, Santa Cruz 
Cabrália e Belmonte foram elaborados Planos de Referência Urbanístico/Ambiental, 
embora não tenham sido regulamentados pelas respectivas prefeituras, exceto o da sede 
municipal de Belmonte. Estes planos são voltados para a otimização do turismo planejado, 
para a sustentabilidade e para qualidade de vida das comunidades e foram elaborados 
para preencher a lacuna até a implantação dos Planos Diretores Municipais.  

Os governos locais no Brasil, durante décadas, estiveram prisioneiros de um 
federalismo extremamente centralizador, que limitou o aperfeiçoamento do aparelho de 
planejamento local. Assim, o recente processo de descentralização deparou-se com 
administrações municipais pouco preparadas. 

As principais fontes de Receitas Orçamentárias do município têm sido as 
Transferências Correntes e as Receitas Tributárias, que representaram 76,2% do total 
transferido em 1999. No que tange às Receitas Tributárias Municipais, às receitas próprias, 
merecem destaque as arrecadações referentes ao ISS e ao IPTU. O período de 1998/99 
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registrou um acréscimo de 25,5% nas Despesas Orçamentárias do município de Porto 
Seguro, situação que foi favorecida pelo crescimento de 31% nas Receitas Orçamentárias. 

A despeito do resultado negativo registrado no Balanço Orçamentário de Porto 
Seguro, nos dois anos em análise, pode-se identificar fatores positivos no exercício de 
1999, a exemplo do aumento nas Receitas Orçamentárias, da redução no Déficit Total e 
do aumento significativo no Saldo Financeiro para o Exercício Anterior. Entretanto, cabe 
indicar, neste Plano, ações que poderão promover melhorias no resultado do balanço 
municipal.  

O cálculo da renda gerada por turismo é efetuado a partir da receita turística, 
considerando-se a ação do efeito multiplicador, que é iniciada com a introdução no circuito 
econômico dos gastos primários realizados pelos turistas e materializada por um 
encadeamento de transações e consumos sucessivos, originando-se, daí, uma adição 
líquida à procura local. 

No Pólo Turístico da Costa do Descobrimento identificaram-se 93 atrativos turísticos 
relacionados com o meio ambiente natural, dos quais apenas 53% vêm sendo utilizados 
para atividades turísticas. Uma parte significativa do total levantado situa-se na área 
litorânea, constituindo-se de praias, barras e bancadas de recifes, dentre outros, que 
possibilitam diversos tipos de atividades, como as caminhadas, as cavalgadas, etc. Há, 
ainda, diversos recursos potenciais na região interiorana. 

A implantação das ações propostas neste Plano, pretende minimizar o potencial de 
impactos negativos e otimizar os positivos. Uma das muitas formas para se atingir tal 
intuito é espacializar a demanda, ou seja, oferecer aos diferentes nichos de mercado 
atrativos que estejam distribuídos por diversos locais, evitando assim a concentração em 
poucos pontos. 

A capacidade de suporte da Costa do Descobrimento relaciona-se com os fatores 
que deverão ser considerados para garantir a integridade física, ecológica, econômica e 
social da região, a partir da quantificação do uso das áreas disponíveis à visitação. 

A Costa do Descobrimento apresenta preços competitivos para o cenário do turismo 
de “sol e praia” nacional devido, principalmente, à sua maior proximidade dos principais 
mercados emissores e à infra-estrutura receptiva. Ao mesmo tempo, foram indicados como 
aspectos negativos, a segurança e o serviço de agenciamento inferindo-se, portanto, a 
necessidade de investimentos na qualificação da oferta técnica.   

O produto turístico ofertado na Costa do Descobrimento, desde a segunda metade 
dos anos 1990, vem sendo redefinido. Agindo nesse sentido, pode-se identificar, de um 
lado, o interesse dos grandes investidores nesta zona turística, e, de outro, a aplicação de 
recursos públicos disponibilizados para investimentos em infra-estrutura e educação.  

Inicialmente, Porto Seguro foi integrado ao mercado nacional pela lógica do “turismo 
de massa”. Portador de um rico patrimônio natural, histórico e cultural, em pouco tempo o 
município tornou-se uma referência nacional e internacional. Os investimentos praticados 
nos diversos tipos de equipamentos turísticos foram predominantemente originários de 
micros e pequenos empresários. 

Para o próximo período, a expectativa é de que seja mantida a tendência, 
inaugurada desde 1994, de descentralização dos investimentos, aplicação destes em 
equipamentos mais qualificados e prioridade no público de classe A. A previsão é a de que 
a implantação desses empreendimentos demande valores bem superiores aos praticados 
até então, esperando-se que alguns poucos empreendimentos de grande porte, ligados a 
redes hoteleiras internacionais, contribuam para consolidar definitivamente a Costa do 
Descobrimento também como um destino turístico competitivo no mercado internacional.  
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Pode-se perceber que a alta temporada, na região da Costa do Descobrimento, é 
composta de cinco meses: janeiro, fevereiro, julho, outubro e dezembro, com um 
movimento acima de 9% da demanda anual total. É importante salientar que tal curva de 
sazonalidade é singular para destinos de “sol e praia” que, em geral, apresentam apenas 
os três meses de verão como de alta estação turística. 

 O fluxo global de turistas na Bahia evoluiu de 1,98 milhão, em 1991, para 4,15 
milhões em 2000, correspondendo a uma taxa de crescimento anual de 8,5%. A receita  
gerada  por  turismo, no mesmo período, cresceu de R$ 770,3 milhões para R$ 1,57 
bilhão, ou seja, a uma taxa de 8,2% a.a. 

Uma das principais estratégias deste Plano, tendo em vista o desenvolvimento 
sustentável do turismo na Bahia, é, através da qualificação de produtos e serviços, e 
também dos recursos humanos, atrair consumidores dotados de maior poder aquisitivo, de 
modo a conseguir nesta década que a receita turística cresça a uma taxa anual superior à 
do crescimento do fluxo. 

A região apresenta uma taxa de captura de 38%, significando que cerca de 62% dos 
itens necessários ao produto turístico são provenientes de outras regiões do Estado da 
Bahia, de outros estados do Brasil e de outros países, não sendo produzidos na Costa do 
Descobrimento. Neste sentido, a cadeia de suprimentos para o consumo, que apresenta 
maior potencial de crescimento, é representada pelos itens produzidos em pequena 
escala, possibilitando, portanto, o aumento da produção.  

Vale ressaltar que também o setor privado acompanhou os investimentos públicos, 
apresentando uma relação muito positiva entre os dois setores: a cada dólar investido, via 
programas públicos, foram aplicados US$ 7,20 por investidores privados. 

As vantagens de uma demanda diversificada, e que englobe vários segmentos de 
mercado, são desejáveis por razões reconhecidas, entre as quais, há a necessidade de se 
atrair um fluxo turístico mais qualificado, em detrimento de outro com características mais 
massivas. No modelo proposto para a Costa do Descobrimento, fortemente focado no 
aproveitamento sustentável do meio natural, isto se faz ainda mais  importante. Os novos 
segmentos de mercado a serem trabalhados e captados devem possuir maior capacidade 
para realização de gastos turísticos, fazendo com que a troca proposta não resulte em 
perda de receita, mas, pelo contrário, em ganhos mais expressivos devido a agregação de 
valor ao produto. 

Em 1999, segundo o IBGE, o estoque de empregos formais na Costa do 
Descobrimento foi de 10.694 postos de trabalho, distribuídos entre todos os setores 
econômicos. Porto Seguro absorveu 78,6% destas ocupações. A rede hoteleira, dos Tipos 
A e B, empreendimentos do setor de serviços de médio porte – comércio, bancos e 
correlato do turismo – e os serviços públicos, provavelmente, são os principais segmentos 
empregadores.  

A informalidade e o desemprego são indicadores da precariedade nas relações de 
trabalho regional. A baixa qualificação da mão-de-obra e o estreitamento das 
oportunidades de mercado podem ser arrolados como sendo fatores que definem tal perfil 
da ocupação.  

Reafirmando a tendência de mudança na qualidade do produto turístico ofertado e 
exigência de trabalhadores mais qualificados – estima-se que os investimentos a serem 
realizados, entre 2001/2015, serão capazes de gerar 3 empregos diretos no turismo da 
região, por UH implantada. Em conseqüência da implantação desses investimentos, sabe-
se que ocorrerá a estimulação de empreendimentos complementares de menor porte, que 
oferecerão oportunidades a pequenos e médios empreendedores, absorvendo mão-de-
obra menos qualificada. 
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Vale destacar que a necessidade de complementaridade dos municípios integrantes 
do Pólo, como estratégia para atingir os objetivos principais deste Plano, apresenta-se 
como uma excelente oportunidade de melhoria da sua competitividade nos mercados 
nacional e internacional, através da ampliação do leque dos produtos e da melhoria da 
qualidade do produto turístico “Costa do Descobrimento”, dado o potencial existente na 
região. 

Com base nos objetivos supracitados e no diagnóstico, segundo o Termo de 
Referência, o PDITS deve apresentar: (1) seus objetivos e metas para os anos 2005, 2010 
e 2015, em termos de número e características dos grupos de turistas desejados; (2) 
dispêndio médio por dia esperado; (3) número de quartos de hotéis ou outros meios de 
hospedagem para acomodar os turistas e tempo médio de estadia, levando em 
consideração a sazonalidade da demanda; e, (4) as estratégias a serem perseguidas para 
alcançar essas metas.  

Nota-se que é importante ressaltar que o número total de quartos de hotéis, ou 
outros meios de hospedagem, planejados para cada município do Pólo, não excede o 
número máximo (capacidade) permitido por cada municipalidade, considerando-se a 
qualidade vivencial do turista e as integridades físicas, ecológicas, econômicas e sociais 
da região, a partir da quantificação do uso das áreas disponíveis à visitação. Neste 
sentido, os objetivos do planejamento levam em consideração a demanda, os planos de 
investimentos de curto e médio prazos, do setor privado, a capacidade de carga/suporte 
dos recursos naturais e o meio ambiente e a capacidade atual e futura das 
municipalidades de gerenciar adequadamente o desenvolvimento turístico. 

 Salienta-se, desde já, que a implantação desta estratégia, além de ampliar a 
experiência vivencial dos turistas em terras baianas, garante seu bem-estar, sendo 
fundamental para a consolidação da Costa do Descobrimento como um destino turístico 
nacional e internacional. Neste sentido, o papel do poder público, local e estadual, é o de 
conciliar o desenvolvimento do turismo com a proteção ambiental e a melhoria da 
qualidade de vida da população residente, através da articulação e integração das 
seguintes vertentes estratégicas, que estão contidas nos componentes do PRODETUR II: 

• Implantação da infra-estrutura básica; 

• Desenvolvimento Institucional; 

• Educação para o Turismo; e 

• Marketing Turístico. 
Observa-se que tais estratégias consideram os aspectos institucionais, econômicos e 

sociais atuais da atividade e visam, ao final do prazo definido para o Plano, atingir os 
objetivos supracitados. Ao mesmo tempo, destaca-se a necessária integração entre as 
políticas de turismo e as de outros setores econômicos e sociais que são complementares 
entre si, para que tais objetivos sejam alcançados plenamente. Neste sentido, ressalta-se 
a importância do PDITS como um instrumento de desenvolvimento regional, composto de 
projetos inter-relacionados e que também devem ser implantados conjuntamente (para 
maiores detalhes, ver capítulo 6. Plano de Ação). Assim, por exemplo, de pouco adianta 
implantarem-se todas as intervenções de infra-estrutura e não se efetuarem mudanças 
para o desenvolvimento institucional ou de capacitação para o turismo. Tal fato torna-se 
relevante quando se identifica a fragilidade institucional dos poderes públicos municipais, 
bem como da ausência de capacitação nas comunidades, apontados como fatores de 
significativa importância para o sucesso do PRODETUR II na Costa do Descobrimento. 

Por fim, entende-se que a qualidade de vida das populações de áreas turísticas 
torna-se elemento fundamental, exigindo uma ação planejada nas localidades, sob pena 
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de comprometer, não apenas ambientalmente, mas também economicamente, o 
desenvolvimento da atividade na área objeto de estudo.  

 Os quadros prospectivos apresentados delineiam o cenário das atividades 
turísticas, tendo como horizonte 2005, 2010 e 2015, e pelos números projetados verifica-se 
que as alterações de mercado poderão ocorrer também de modo intencional, pela 
deliberada e estratégica implementação de políticas e ações que visem atrair turistas 
detentores de elevado poder aquisitivo e que conformem nichos de mercado mais 
qualificados, seletivos e exigentes. Tais medidas poderão resultar em efeitos positivos nas 
taxas de permanência e ocupação na Costa do Descobrimento, levando-se a um melhor 
nível de remuneração dos trabalhadores vinculados à atividade turística. Assim, haverá um 
crescimento do número de postos de trabalho nessa e nas demais atividades 
componentes da cadeia produtiva, e do conjunto ou aglomerado econômico focado ou 
permeado pelo turismo, o lazer e a cultura - o chamado cluster do entretenimento. Neste 
sentido, vale ressaltar a construção do Centro de Convenções de Porto Seguro, com a 
criação do Convention Bureau, como uma iniciativa que visa reduzir a sazonalidade, 
minimizando seus efeitos sobre o setor turístico, já instalado na área objeto de estudo. 

Para que o maior poder aquisitivo dessa clientela mais qualificada se concretize na 
realização de um aumento no volume de gastos, no destino turístico analisado, gerando 
um patamar mais elevado de receita, a taxas anuais crescentes, é indispensável a 
continuidade das diretrizes do Programa de Desenvolvimento do Turismo da Bahia, o 
PRODETUR. Priorizar-se-á, deste modo, a atração, captação e realização de 
investimentos públicos e, especialmente privados, direcionados à qualificação de recursos 
humanos, serviços e produtos, com o objetivo de constituir a base do diferencial de 
competitividade do turismo baiano. 

O desenvolvimento turístico sustentável fundamenta-se na premissa de um ambiente 
natural preservado, e a comunidade receptora integrada e favorecida econômica e sócio-
culturalmente. Estrutura-se sobre métodos e técnicas de proteção ambiental, equidade 
social e eficiência econômica, promovendo a inclusão econômica e social das 
comunidades receptoras na cadeia produtiva da atividade, estimulando a cidadania e 
possibilitando-lhe o acesso ao consumo para o atendimento de suas necessidades, não só 
as básicas, mas também aquelas de lazer e de entretenimento. Este desenvolvimento 
prevê, a médio e longo prazos, a satisfação das necessidades presentes - dos moradores 
e dos turistas - sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas 
próprias necessidades. 

 Assim, baseando-se nas premissas do desenvolvimento integrado e sustentável do 
turismo, e visando alcançar as metas identificadas no que diz respeito ao turismo, como 
número de visitantes, estadia média e média de dispêndio, e para assegurar que os 
benefícios do turismo cheguem à população fixa, foram definidos investimentos e ações, 
que após análise técnica, com a participação de atores locais, foram priorizados e que 
deverão ser implementados(as) através do PRODETUR/NE II. As intervenções propostas 
foram divididas em três componentes básicos, que são: (i) fortalecimento da capacidade 
municipal para gestão de turismo; (ii) Infra-estrutura e capacitação para o desenvolvimento 
do turismo sustentável; e (iii) promoção de investimentos privados nos pólos de turismo. 

Ao mesmo tempo, são estabelecidas suas relações com os objetivos do PDITS, no 
sentido de: (1) assegurar a melhoria das condições de vida da população fixa; e (2) 
promover a sustentabilidade ambiental, sócio-cultural e econômica da atividade turística no 
pólo CD.  
  É necessário destacar que as intervenções propostas e sua priorização foram 
discutidas junto às municipalidades e suas comunidades, através de diversas consultas 
realizadas formal e informalmente. 
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As intervenções propostas no Plano de Ação, segmentadas por prioridade A e B, 
distribuídas por componente e qualificadas quanto a sua correlação com o PRODETUR I, 
de completar e de complementar os projetos e ações realizados na primeira fase, estão 
também consignadas aos objetivos de promover a melhoria da qualidade de vida da 
população fixa e garantir a sustentabilidade ambiental, sócio-cultural e econômica da 
atividade turística na Costa do Descobrimento. 

Os três componentes definidos para esta etapa do Programa são: 1- Fortalecimento 
da Capacidade de Gestão Municipal para o Turismo; 2- Infra-estrutura; 3- Capacitação 
para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável e Promoção do Investimento Privado nos 
Pólos Turísticos. 
 

 No primeiro componente destacam-se como ações mais significativas: os Planos 
Diretores Municipais de Belmonte, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, os quais se 
constituem em pré-requisito para a elegibilidade dos municípios no PRODETUR II. as 
ações voltadas à Recuperação do Patrimônio Histórico e à Proteção e Recuperação 
Ambiental que possuem relevância por permitirem a qualificação dos mais importantes 
elementos do conjunto de potencialidades e atrativos turísticos, e também a implantação 
de um modelo de gestão baseada na utilização sustentável destes recursos. Dentre as 
ações relativas à gestão de resíduos sólidos, destaca-se o estudo para Reavaliação 
Regional da Gestão de Resíduos Sólidos que deverá anteceder todas as outras 
intervenções propostas para este sub-componente.  As ações voltadas à urbanização, 
assinalando-se a Pavimentação e Drenagem de Trancoso, também merecem destaque 
pela capacidade de produzir impactos positivos na qualidade de vida das comunidades 
locais, além de dotar os ambientes de maior funcionalidade e melhor qualidade visual. 
  

No segundo componente sobressaem as ações voltadas à Capacitação Profissional 
na Costa do Descobrimento, pois irão permitir que a população e os empresários adquiram 
melhor qualificação empresarial e profissional além de os preparar para o associativismo, 
também dotando a comunidade local de uma maior conscientização quanto ao turismo 
enquanto atividade baseada no uso sustentável dos recursos. As ações dirigidas à 
complementação de Saneamento haverão de produzir efeitos benéficos para saúde 
pública, impactando diretamente a qualidade de vida das comunidades. Neste mesmo 
componente ressalta-se o Sistema Estatístico de Indicadores do Turismo que permitirá o 
acompanhamento continuado e eficaz do desempenho da atividade turística na Costa do 
Descobrimento. Lembra-se ainda o projeto de Sinalização Turística que a partir de sua 
implementação irá agregar valor ao produto turístico Costa do Descobrimento. 
 

No terceiro componente, o Plano de Marketing, a ser elaborado em conjunto com o 
trade e com representantes municipais, deverá apresentar o produto turístico Costa do 
Descobrimento com novo foco, não mais ancorado apenas no turismo de massa. Destaca-
se ainda a Promoção Turística, cujos resultados esperados englobarão, entre outros 
benefícios, a captação de fluxo turístico com maior potencial de realização de gastos, o 
que contribuirá para aumento da receita turística regional.  
 

Os valores previstos para investimento na Costa do Descobrimento estão 
distribuídos nos respectivos componentes de acordo com o quadro seguinte: 
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Quadro 1.1 – Resumo. Em US$1.000    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Para acompanhamento e avaliação dos impactos realizou-se seleção de variáveis e 

indicadores que permitam monitorar as variações resultantes das ações públicas e verificar 
se ocorreram em acordo à expectativa. Dentre os impactos esperados ressalta-se a 
melhoria da qualidade de vida da população permanente dos destinos turísticos da Costa 
do Descobrimento. Assim serão monitoradas: a integração da gestão municipal, a gestão 
ambiental integrada ao turismo e a expectativa do aumento do nível de emprego para a 
população local permanente. 

A avaliação será estruturada em dois vetores, um contemplando a perspectiva 
técnico-científica e outro a perspectiva dos moradores da Costa do Descobrimento.  Para a 
primeira perspectiva serão utilizados métodos quantitativos e para a segunda, métodos 
qualitativos. As categorias de análise incluem avaliações da infra-estrutura sócio-
econômica e cultural, da infra-estrutura urbana, do desempenho do turismo, da 
sustentabilidade sócio-ambiental, da capacitação, da cidadania e do impacto financeiro na 
gestão municipal. 

Para concluir, reitera-se que a expectativa é de que a implementação deste PDITS 
por parte dos atores envolvidos – governo estadual, prefeituras e sociedade civil – se 
efetive de forma participativa e consciente da importância das ações responsáveis no 
presente, como elemento indutor de mudanças essenciais nos relacionamentos e na 
sustentabilidade da região. 

 
 
 
 

PRIORIDADE A 
 

22,706 
Fortalecimento da Capacidade Municipal para a Gestão do 
Turismo 11,788 

 
Infra-Estrutura e Capacitação para o Desenvolvimento do 
Turismo Sustentável. 

8,518 

 
Promoção do Investimento Privado nos Pólos de 
Turismo. 

2,400 

PRIORIDADE B 
 

73,535 
 
Fortalecimento da Capacidade Municipal para a Gestão de 
Turismo 

 
7,716 

 
Infra-Estrutura e Capacitação para o Desenvolvimento do 
Turismo Sustentável. 

 
65,819 

TOTAL GERAL 
 

96,241 
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AVALIAÇÃO DO PRODETUR I / NE 

 AVALIAÇÃO DO PRODETUR I /NE 
Este capítulo apresenta um resumo dos investimentos do PRODETUR/NE I e de 

as fontes, desagregados por componente/tipo de investimento, no Pólo da Costa do 
cobrimento.  

 Para sua elaboração utilizou-se como base os seguintes documentos: relatório 
rme de Evaluación del Desarrollo Turístico de Porto Seguro”, elaborado por 
EC,S.L. para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em fevereiro de 2001, e o 

tório de “Avaliação das Obras de Infra-estrutura do PRODETUR Financiadas pelo BID”, 
orado pela consultora Ângela Maria Barbosa Parente, para a DEREC, S. L, no mesmo 
odo, bem como as informações contidas nos relatórios da UEE estadual e dos órgãos 
utores do Programa.  
O quadro 2.1., a seguir, ressalta, além dos montantes investidos, os principais 

ltados obtidos para cada um dos componentes, considerando-se, quando disponível, 
ulação atendida, extensão, investimento per capita. 

O montante investido atinge US$ 101,39 milhões, dos quais US$ 83,81 milhões 
m realizados com recursos do PRODETUR I /NE e US$ 17,58 milhões com recursos 
utras fontes captadas e executadas pelo Governo do Estado. 

dro 2.1. Síntese dos Investimentos no Pólo. 

SANEAMENTO DO PÓLO 

 – Sistema de Abastecimento de Água 

TE FINANC. $ INVESTIMENTO 
(US$1.000) 

LIGAÇÕES 
PREVISTAS 
(unidade) 

LIGAÇÕES 
REALIZADAS 

(unidade) 
INVESTIMENTO PER 

CAPITA (US$/hab) 

BID                     8.886 
ESTADO            4.182 DETUR 
Sub-total       13.068 

11.640 22.262 160,19 

as Fontes 1.778 Não 
disponível 

Não 
disponível 

Não disponível 

AL 14.846 11.640 22.262 160,19 

 – Sistemas de Esgotamento Sanitário 

TE FINANC. 
$ INVESTIMENTO 
(US$1.000) 

LIGAÇÕES 
PREVISTAS 
(unidade) 

LIGAÇÕES 
REALIZADAS 

(unidade) 
INVESTIMENTO PER 
CAPITA (US$/hab) 

BID                   23.075 
ESTADO            2.969 DETUR 
Sub-total       26.044 

20.167 6.326 324 

AL 26.044 20.167 6.326 324 
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Continuação do Quadro 2.1. Síntese dos Investimentos no Pólo. 

RESÍDUOS SÓLIDOS 
FONTE FINANC. $ INVESTIMENTO 

(US$1.000) POP. ATENDIDA INVESTIMENTO PER 
CAPITA(US$/hab) 

Outras Fontes 507 56.485 110 
TOTAL 507 56.485 110 

TRANSPORTE VIÁRIO NO PÓLO 

DRENAGEM/ PAVIMENTAÇÃO 
FONTE FINANC. $ INVESTIMENTO 

(US$1.000) EXTENSÃO (KM) 

BID                     3.773 
ESTADO            1.946 PRODETUR 
Sub-total         5.719 

12 

Outras Fontes 2.225 17 
TOTAL 7.944 29 

RODOVIAS  
FONTE FINANC. $ INVESTIMENTO EXTENSÃO (KM) VOLUME MEDIO MENSAL 

DE TRAFEGO 
BID                   14.824 
ESTADO          15.117 PRODETUR 
Sub-total       29.941 

109,63 60.120 (1) 

Outras Fontes 819 4 ND 
TOTAL 30.760 113,63 60.120 (1) 

ATRACADOUROS 
FONTE FINANC. $ INVESTIMENTO UNIDADE FLUXO (Veículos média ano) 

BID                        256 
ESTADO               383 PRODETUR 
Sub-total            639 

02 142.350 

TOTAL 639 02 142.350 

AEROPORTO 

FONTE FINANC. $ INVESTIMENTO 
(US$1.000) UNIDADE FLUXO (ano) 
BID                     5.480 PRODETUR (2) 5.480 1 682.397 

Outras Fontes (1) 5.815 1  
TOTAL 11.295 2 682.397 

PROTEÇÃO AMBIENTAL 
FONTE FINANC. $ INVESTIMENTO UNIDADE NÍVEL DE DEGRADAÇÃO 

BID                        600 
ESTADO               299 PRODETUR 
Sub-total            899 

2 Médio 

Outras Fontes 114 1 Médio 
TOTAL 1.013               3 
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Continuação do Quadro 2.1. Síntese dos Investimentos no Pólo. 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
FONTE FINANC. $ INVESTIMENTO  

BID                     1.030 
ESTADO               986 

PRODETUR 

Sub-total         2.016 

 

Outras Fontes 1.268  
TOTAL                      3.284 

URBANIZAÇÃO 
FONTE FINANC. $ INVESTIMENTO EXTENSÃO(M2) 
Outras Fontes 5.058 417.000 
TOTAL 5.058 417.000 
TOTALGERAL 101.390 
Fonte: Relatório DEREC, 02/2001 / Relatórios SUDETUR / Informações dos Órgãos Executores. 

(1) 

(2) 
(3) 

VMM das rodovias Santa Cruz Cabrália/Belmonte e Porto Seguro/Trancoso, resultante da contagem de tráfego, 
realizada no período de 14 a 16.11.2001. 
 Refere-se à 2ª Ampliação do  Aeroporto de Porto Seguro inaugurada em janeiro de 1997. 
Refere-se às obras da 1ª Ampliação do Aeroporto de Porto Seguro inaugurada em final de 1993 

 
2.2. RESULTADOS NO TURISMO 

Os investimentos expostos no quadro acima, que incluem saneamento, transporte 
viário, proteção ambiental, patrimônio histórico e urbanização dotaram o pólo da Costa do 
Descobrimento de condições adequadas a uma gestão mais racional do turismo, com a 
utilização de um modelo que permite distribuir os benefícios gerados a partir da atividade à 
população residente. O quadro a seguir mostra alguns dos impactos na atração de fluxo 
turístico, receita turística, e movimento de passageiros no aeroporto. 

 
Quadro 2.2. Síntese dos Resultados no Turismo no Pólo – 1995 - 2000. 

Indicador 1995 2000 2000/1995 
(Variação %) 

Fluxo (em mil turistas) 621,26 1.037,45 67,00 

Receita Turística (em US$ milhões) 204,40 231,30 13,16 

Movimentação no Aeroporto de Por
Seguro (em número de PAX’s) 

538,60 682,40 26,70 

U$ 67.955(1) 136.888(2) 101,44 Incremento nos Investimentos Turístico
Privados UH$ 3.270(1) 3.088(2) (5,57) 
NOTA (1) Refere-se aos investimentos realizados no período de 1991 a 1994. 
          (2) Refere-se aos investimentos realizados no período de 1995 a 2000. 
Fonte: Bahiatursa. Desempenho do Turismo Baiano – 1991/2000; Pesquisas de Demanda Turística, julho, setembro 
1995; acumulada 2000. 

Como se pode observar, no quadro acima, os resultados nos principais indicadores 
de turismo, como fluxo, receita e movimento, no Aeroporto de Porto Seguro, permitem 
afirmar que os investimentos realizados pelo PRODETUR I, na Costa do Descobrimento, 
geraram benefícios para a atividade. O crescimento do fluxo em 67%, em um intervalo de 
cinco anos, revela o êxito das ações implementadas. Embora o crescimento da receita, no 
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mesmo período, tenha apresentado uma variação de 13%, ainda assim, se forem 
consideradas as mudanças por que passou a economia nacional e também as diversas 
crises nas economias de outros países, que impactaram o mercado turístico brasileiro, se 
pode avaliar este resultado como positivo. Também deve se referir, neste contexto, a 
desvalorização do real, ocorrida em janeiro de 1999, que diminuiu o valor nominal da 
receita turística, calculado e expresso em dólar.  

Ao se examinar o incremento nos investimentos turísticos privados, no período de 
1995/2000, pode se verificar que ao aumento de recursos investidos não correspondeu um 
igual crescimento de número de UH´s. A razão desta ocorrência vem da diversificação dos 
investimentos que passaram a contemplar equipamentos turísticos outros, além de meios 
de hospedagem, como parques temáticos e centros de convenções. Também pode se 
referir a investimentos na requalificação de MH´s já existentes, que não resultaram em 
aumento do número de UH´s. 

O aumento na movimentação de passageiros no Aeroporto de Porto Seguro, da 
ordem de 26%, revela não apenas um crescimento quantitativo, mas também um aumento 
da qualidade do fluxo, considerando que o avião é um meio de transporte mais caro e que, 
portanto, denota uma maior capacidade de potencial de gasto. 

Outro indicador significativo para avaliar os resultados do turismo é o número de 
empregos gerados a partir dos investimentos realizados. No quadro a seguir se apresentam 
os dados que refletem os incrementos de empregos na Costa do Descobrimento. 

 
Quadro 2.3. Incremento de Empregos - Costa do Descobrimento – 1991/2000. 

EMPREGOS Nº DE EMPREGOS 

Diretos 9.590 

Indiretos 43.155 

TOTAIS 52.745 

          Fonte SUDETUR/SCT, 1999. 

Conforme se pode verificar, o incremento no número de empregos trouxe enorme 
impacto à região da CD. Se for correlacionado com a população com Idade Ativa estimada – 
83.711 hab, o incremento no emprego representa 63% desta.  

Embora sejam necessárias pesquisas referenciadas em todos os segmentos 
econômicos, este incremento no emprego está estritamente correlacionado com a atividade 
turística, estimado a partir do parâmetro de investimentos em UH´s hoteleiras, adotado por 
entidades internacionais. 
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3 
 
 
 
 

CARACTERIZAÇÃO DA COSTA DO 
DESCOBRIMENTO 

 
3.1. ÁREA DE PLANEJAMENTO  

O Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável da Costa do 
Descobrimento envolve o conjunto de municípios que foram diretamente beneficiados por 
investimentos significativos do PRODETUR/NE I, que são Belmonte, Porto Seguro e 
Santa Cruz Cabrália.  

Esses municípios, localizados na região do Extremo Sul do Estado da Bahia, 
perfazem uma área total de 5.798 km2, situando-se como um dos produtos turísticos da 
região Nordeste, que se localizam mais próximos dos pólos emissores de turistas 
nacionais (São Paulo e Rio de Janeiro). Encontram-se a 656 km de Salvador, capital do 
Estado da Bahia, que é um dos principais portões de entrada dos turistas internacionais 
para o Estado e para o Nordeste. A Costa do Descobrimento está conectada aos seus 
principais emissores de turistas por via aérea e rodoviária. A figura 3.1.situa a área, 
objeto deste Plano, no contexto do Estado da Bahia: 
 

 
Figura 3.1. 

Ressalta-se que o fator distância, acima citado, foi sendo superado não só pela 
oferta técnica estruturada, como pelo forte apelo dos atrativos naturais da região, 
influindo significativamente para que o Pólo Costa do Descobrimento se transformasse, 
ao longo da década de 1990, num dos maiores Pólos receptores de turistas do País. A 

 



Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável da Costa do Descobrimento_________ 
 
 

35 

região tem as seguintes distâncias rodoviárias e tempos de viagem aérea em relação às 
grandes capitais nacionais: 

 
Quadro 3.1. Distância Rodoviária e Tempo de Vôo dos Principais Centros Urbanos. 

Cidade Belmonte Porto Seguro S. C. Cabrália Tempo de Vôo* 
São Paulo 1.630 km 1.558 km 1.581 km 1:50 min. 

Brasília 1.682 km 1.610 km 1.633 km 1:30 min 
Belo Horizonte 966 km 894 km 917 km 1:10 min 
Rio de Janeiro 1.198 km 1.129 km 1.152 km 1:23 min 

Salvador 728 km 656 km 679 km 55 min 
(Fonte: Guia Quatro Rodas /SUDETUR, 2001). 
(*) Considerando aeronave Boeing 737-500 

A área abrangida pela Costa do Descobrimento apresenta inúmeros recursos e 
atrativos, tanto naturais como culturais, destacando-se os 165 km de extensão costeira e 
o patrimônio histórico relacionado ao Descobrimento do Brasil.  

Desde a década de 1970, com a pavimentação das rodovias federais BR – 101 e 
BR – 367, o turismo vem se desenvolvendo na região, sendo atualmente a sua principal 
atividade econômica.  

Destaca-se que, por parte do setor público, foram concluídos, estão em execução 
ou planejados, cerca de US$ 210,8 milhões em investimentos, em obras de infra-
estrutura, tais como rodovias, aeroporto, sistemas de esgotamento sanitário e de 
abastecimento de água, recuperação do patrimônio histórico e ambiental, dentre outros. 

Por outro lado, o setor privado vem investindo, ou prevê investimentos, da monta de 
US$ 1,52 bilhão, correspondente a 247 projetos. Esses projetos são de grandes 
investidores, como o Grupo Bozano – Simonsen e o Club Med, além de inúmeros 
pequenos profissionais liberais, que resolveram mudar de atividade econômica, 
montando pequenos equipamentos de hospedagem. 

Possui uma população fixa de 139.540 habitantes (IBGE, Censo 2000), 1,07% do 
total do Estado da Bahia e uma demanda turística, em 2000, de 1.037,45 mil, que 
geraram uma receita de US$ 231,30 milhões e que representam cerca de 27% da receita 
turística do Estado. 

A região sofre pressões devido ao desenvolvimento de atividades relacionadas ao 
turismo de massa, gerando problemas oriundos, também, de um crescimento 
populacional acentuado. Neste sentido, as intervenções que já ocorreram, e outras que 
se propõem neste Plano, visam ao desenvolvimento do turismo sustentado na região, 
valorizando as comunidades locais e suas características singulares, bem como a 
preservação do meio ambiente. 

Conforme já mencionado, para efeito da formatação da amostra representativa, 
com vistas ao dimensionamento e regulamentação do PRODETUR/NE – II, este Plano 
envolve apenas os municípios da Zona Turística Costa do Descobrimento – Belmonte, 
Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. 

O PDITS Costa do Descobrimento, elaborado para o horizonte de 20 anos, tendo o 
ano de 2015 como limite, define e prioriza as ações e investimentos para consolidar 
(completar e complementar) aqueles que foram objeto do PRODETUR/NE – I, sendo 
abordados: 

• a avaliação dos resultados dos investimentos do PRODETUR/NE I nos municípios 
do Pólo, que analisa os impactos nos aspectos físicos, bióticos, sócio-econômicos 
e culturais ocorridos na região; 

• a definição da área de planejamento, focalizando o conjunto de municípios que 
foram diretamente beneficiados por investimentos significativos da primeira etapa; 
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• a identificação do perfil sócio-econômico da população fixa, que apresenta um 
quadro da sua evolução sócio-econômica para a área de planejamento; 

• a caracterização da Zona Turística Costa do Descobrimento, integrante do Pólo 
Costa do Descobrimento, elaborada através do levantamento das atrações e 
produtos turísticos, da análise do investimento privado e da infra-estrutura 
existente, do diagnóstico ambiental, da avaliação da capacidade de gestão dos 
municípios e da identificação da demanda; 

• a definição dos objetivos do planejamento, que levaram em consideração a 
demanda, os planos de investimentos de curto e médio prazos do setor privado, a 
capacidade de carga/suporte dos recursos naturais e do meio ambiente, e a 
capacidade atual e futura das municipalidades de gerenciar adequadamente o 
desenvolvimento turístico;  

• o diagnóstico do impacto de turismo nos recursos a serem desenvolvidos; 

• a identificação das ações de investimento, concentrando-se nos componentes de 
Fortalecimento da Capacidade Municipal para Gestão de Turismo, infra-estrutura 
e Capacitação para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável e Promoção do 
Investimento Privado nos Pólos de Turismo. 

• o dimensionamento dos investimentos necessários à concretização dos objetivos 
deste Plano. 

Serão entendidas como ações a serem completadas aquelas que, embora previstas 
no âmbito do PRODETUR/NE I, não foram terminadas ou executadas nos municípios 
beneficiados, mas que continuam sendo necessárias à sustentabilidade do turismo do 
respectivo Pólo; e ações a serem complementadas, aquelas identificadas como 
prioritárias, em função dos resultados e impactos do PRODETUR/NE I no Pólo. Tanto as 
ações por completar, como as por complementar, deverão ser trabalhadas no âmbito dos 
componentes identificados para o PRODETUR/NE II e necessários para dar 
sustentabilidade ao turismo no Pólo Costa do Descobrimento. 

Além destas, estão incluídas outras ações identificadas como necessárias, mas que 
deverão ser viabilizadas com recursos de outras fontes, tanto por parte do Governo 
Estadual, como Federal, através do Conselho do Pólo Costa do Descobrimento, 
coordenado pelo Banco do Nordeste. 

Salienta-se que os municípios pertencentes à Zona Turística Costa do 
Descobrimento, integrantes do Pólo Costa do Descobrimento, possuem Planos de 
Referência Urbanístico e Ambiental – PRUAs, elaborados em 1997 pela Secretaria da 
Cultura e Turismo do Estado da Bahia que, apesar de terem sido disponibilizados aos 
municípios, não foram ainda transformados em leis municipais. 
 
 
3.2. DINÂMICA SÓCIO-ECONÔMICA 
 
3.2.1 Perfil Socioeconômico da População Fixa 

Como um dos principais  objetivos do Programa de Desenvolvimento do Turismo no 
Nordeste do Brasil é beneficiar a população fixa, o Plano de Desenvolvimento Integrado 
do Turismo Sustentável da Costa do Descobrimento – PDITS-CD, contém informações 
e/ou indicadores que caracterizam esta população. É importante notar que as 
informações aqui apresentadas são desagregadas, sempre que existentes, por classe de 
renda e por município, tendo como referências os totais para o Pólo e para o Estado e, 
quando for o caso, com as médias nacionais. 
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Salienta-se, ainda, que se preferiu inserir os dados requeridos no Anexo II, do 
Termo de Referência, no decorrer do texto, visando à contextualização da atividade 
turística no desenvolvimento da área objeto de estudo. Ao mesmo tempo, destaca-se que 
a evolução dos indicadores citados deverá ser monitorada ao longo do tempo de 
implementação do PDITS-CD, visando-se avaliar, de forma constante, os resultados do 
Programa.  
 
 

3.2.2. Demografia 
A evolução da demografia na Zona Turística da Costa do Descobrimento, até 

meados do século XX, seguiu o padrão estabelecido pelos diversos ciclos econômicos 
que ocorreram na região. Assim, durante o período de colonização do Brasil (do século 
XVI até o início do séc. XIX), passou pelo período econômico de exploração do pau– 
brasil e da cana de açúcar, não apresentando um crescimento muito efetivo. O 
crescimento só veio a ocorrer com o início do ciclo do cacau, entre os séculos XIX e XX, 
quando o município de Belmonte, devido à sua posição estratégica, na foz do rio 
Jequitinhonha, transformou-se num excelente porto de escoamento do produto.  

No entanto, com a crise do cacau, na década de 30, a região entrou numa fase de 
“esquecimento”, situação que perdurou até meados de 1950, quando se iniciou a 
abertura da BR-101. A partir daí, e após a pavimentação asfáltica desta rodovia, na 
década de 1970, os municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália começaram a 
apresentar um elevado crescimento demográfico devido, sobretudo, ao florescimento 
comercial de distritos que eram cortados pela rodovia (que anos mais tarde, no final da 
década de 1980, se transformariam nos municípios de Eunápolis e Itabela), e ao 
crescimento da atividade turística.  

 

Quadro 3.2. Evolução da População na Década de 90. 

Municípios 1991 2000 Crescimento Médio Anual 
(1991/2000) 

Belmonte 22.070 19.969 (-1,1%) 
Porto Seguro 34.661 95.665 11,9% 
S. C. Cabrália 6.535 23.880 15,5% 

Total CD 63.266 139.514 9,2% 
Total Bahia 11.867.991 13.066.764 1,1% 
Total Brasil 146.825.475 169.544.443 1,6% 

(Fonte: SEI / IBGE, 2001). 

Assim, a região da Costa do Descobrimento apresentava, no início dos anos 90, 
uma população residente, de 63.266 habitantes, que correspondia a apenas 0,5% da 
população do Estado da Bahia, dos quais cerca de 55% se concentravam em Porto 
Seguro. No ano 2000 os 139.514 habitantes dos municípios da Costa do Descobrimento 
representaram em torno de 1,1% da população do Estado, com Porto Seguro 
concentrando cerca de 68,6% desses habitantes. 

Entre os municípios da Costa do Descobrimento pode-se perceber que os 
municípios de Santa Cruz Cabrália e de Porto Seguro, apresentaram um crescimento 
anual durante a década de 90 de 15,5% e 11,9%, respectivamente. 

Segundo o estudo realizado por DEREC, S.L. “Enforme de Evaluacion Desarollo 
Turistico de Porto Seguro”, (2001:38)1, tal índice de crescimento populacional, 
apresentado nos municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, deve-se a um 
grande reflexo dos movimentos migratórios para a região da Costa do Descobrimento, 
                                                 
1 Derec, S.L. “Enforme de Evaluacion Desarollo Turistico de Porto Seguro”, BID 2001. 
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que ocorreu, dentre outros motivos, devido às expectativas criadas pelo PRODETUR na 
geração de novas oportunidades de trabalho. 

Além disso, segundo o relatório realizado para DEREC, S. L. “Avaliação Sócio-
cultural da Costa do Descobrimento”1, enquanto o turismo gerava oportunidades de 
investimentos e oferta de emprego, a agricultura, atividade predominante até então, 
passava por um processo de enfraquecimento, principalmente no que diz respeito à 
economia cacaueira, provocando uma conversão de trabalhadores para atividades 
vinculadas ao turismo.  
 
Quadro 3.3. População Residente e sua Distribuição Urbana e Rural. 

1991 2000 91 / 00 (%) Município 
Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Belmonte 10.860 12.210 10.805 9.164 (-0,5%) (-24,9%) 
Porto Seguro 22.315 11.346 79.557 16.108 241,2% 42% 
S. C. Cabrália 3.197 3.338 13.516 10.364 322,8% 210,5% 

Total 37.372 26.894 103.878 35.636 178% 32,5% 
(Fonte: SEI e IBGE, 2001). 

Tal fato é facilmente constatado, no quadro acima, no qual se pode perceber que a 
maioria da população, ou seja, 74,5%, concentra-se na área urbana. Tal fato decorre da 
migração da população rural, indicada pela diferença entre crescimento da população 
urbana, de 178%, entre os anos de 1991 e 2000, e a rural, de apenas 32,5%. Vale 
ressaltar a grande elevação da população urbana ocorrida em Santa Cruz Cabrália e 
Porto Seguro e o decréscimo no município de Belmonte, de menos 24,9%. 

Segundo o mencionado relatório, uma das transformações verificadas em Porto 
Seguro é a decorrente da expansão urbana desenfreada, que possibilitou a proliferação 
de um conjunto de favelas situadas na periferia da cidade (tais como a favela do 
Manguezal, os bairros de Frei Calixto e Baianão) e outros, em áreas nitidamente 
turísticas, como os povoados de Arraial D’Ajuda e de Trancoso. Este processo resultou 
da atração exercida pelo núcleo turístico em expansão frente a uma população 
pauperizada, residente em regiões próximas, dentre as quais destacaram-se o norte de 
Minas Gerais e a Zona Cacaueira. 

No caso específico da Região Cacaueira, à medida que seu principal sustentáculo 
econômico – o cacau –, ia aprofundando-se em sua mais grave crise, esta passou a 
liberar, progressivamente, um intenso contingente populacional que, atraído pela 
economia do turismo, veio engrossar o número de habitantes das periferias de Porto 
Seguro e Santa Cruz Cabrália. 

Corroborando tal dado, Mendonça et al2 identificaram que apenas 34% da 
população residente na Costa do Descobrimento nasceram em um dos três municípios 
da região, sendo que 30,5% são provenientes de outros municípios do litoral sul baiano, 
13,2% do Extremo Sul e 11,7% de outros Estados. Ainda, na mesma pesquisa, os 
autores indicaram que dos que não nasceram na Costa do Descobrimento (66%), parte 
significativa (46,2%) emigrou para lá entre 2 e 5 anos, a partir da época da pesquisa, ou 
seja, no período onde ocorreram maiores investimentos no setor de turismo. Nota-se, 
ainda, que 22,3% dos entrevistados disseram que chegaram à região entre 6 e 10 anos 
da época da pesquisa. 

 
 

                                                 
2 Laudo Bernardes, 2001. 
3 Mendonça, E., Garrido, I. Vasconcelos M. “Turismo e Desenvolvimento Sócio Econômico: O caso 
da Costa do Descobrimento.” Salvador: Bahia, 2000. 
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Quadro 3.4. População Residente e sua Distribuição por Sexo. 

1991 2000 Município 
Masculina Feminina Masculina Feminina 

Belmonte 11.191 10.879 10.138 9.831 
Porto Seguro 17.732 16.929 48.604 47.061 
S. C. Cabrália 3.421 3.114 12.512 11.368 

Total 32.344 30.922 71.254 68.260 
(Fonte: SEI e IBGE, 2001). 

Com relação à distribuição por sexo da população residente, os três municípios da 
Costa do Descobrimento vêm apresentando, praticamente, a mesma relação entre 
homens e mulheres, desde 1991, ou seja, de 51% de pessoas do sexo masculino e de 
49% do feminino. 

Porto Seguro e Belmonte apresentam uma relação semelhante quanto ao sexo da 
população, com cerca de 50% de homens e de mulheres. Somente Santa Cruz Cabrália 
difere um pouco dessa distribuição, com 52,3% de homens e 47,7% de mulheres. 

 
Quadro 3.5. População Residente e sua Distribuição por Idade – 1996*. 

Grupos de Idade Belmonte Porto Seguro S. C. Cabrália 
0 a 4 anos 2.419 8.190 2.229 
5 a 9 anos 2.450 7.723 2.163 

10 a 14 anos 2.803 7.791 2.195 
15 a 19 anos 2.310 8.081 1.904 
20 a 24 anos 1.623 7.327 1.677 
25 a 29 anos 1.278 6.195 1.513 
30 a 34 anos 1.205 5.052 1.304 
35 a 39 anos 1.156 4.166 1.063 
40 a 44 anos 960 2.969 795 
45 a 49 anos 732 2.169 622 
50 a 54 anos 650 1.572 478 
55 a 59 anos 576 1.166 401 
60 a 64 anos 526 921 308 
65 a 69 anos 461 578 201 

70 anos ou mais 727 784 281 
Idade Ignorada 92 273 200 

Grandes Grupos 
0 a 14 anos 7.672 23.704 6.587 
15 a 34 anos 6.416 26.655 6.398 
35 a 54 anos 3.498 10.876 2.958 
55 a 69 anos 1.563 2.665 910 

70 anos ou mais 727 784 281 
(Fonte: SEI e IBGE, 2001). * Dados do Censo de 2000 ainda não disponíveis. 

Com relação à distribuição etária da população da Costa do Descobrimento, pode-
se analisar, pelo quadro acima, a predominância de jovens, ou seja, mais de 70,0% dos 
habitantes da região possuem menos de 35 anos. Com uma idade média de cerca de 25 
anos, a população fixa da Costa do Descobrimento se destaca na formação de idéias 
renovadoras para a região, facilitada pelo aprendizado e pelo envolvimento de novas 
atividades. Ao mesmo tempo, em Belmonte, o elevado índice de desemprego 
apresentado pela população em geral, devido à falta de alternativas econômicas, provoca 
a emigração – principalmente da área rural - para outras regiões, como identificado no 
decréscimo populacional ocorrido no período analisado.  
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Segundo análise de Souza (1998)1, algumas mudanças demográficas já começam 
a se delinear. O estreitamento na base da pirâmide etária, na região do Extremo Sul, no 
decorrer dos anos 90, inclusive nos municípios da Costa do Descobrimento, expressa 
tanto no nascimento de crianças de 0-4 anos, quanto para os grupos etários de 10-14 e 
15-19 anos. Da mesma forma, foi significativo o retraimento no grupo de 20-24 anos, na 
pirâmide etária de 1996. Nesse caso, “parece ter decorrido uma emigração de jovens–
adultos associada, talvez, a uma mortalidade também mais alta nesta faixa etária, 
sobretudo entre os homens. Conforme ocorre em outras regiões urbanas, que 
apresentam tensões sociais no país, a mortalidade por causas acidentais e violentas é 
muito comum entre os jovens do sexo masculino nas idades entre 15-29 anos”. Também 
é possível identificar “a tendência de envelhecimento demográfico da população, nesta 
década, pois aumentou significativamente a participação relativa da população na faixa 
etária entre 15-64 anos, principalmente, em Porto Seguro”. 

Tudo leva a crer que a população da Costa do Descobrimento continue crescendo; 
entretanto, parece ser grande a probabilidade de arrefecimento nas taxas de crescimento 
anuais. Os diversos investimentos públicos e privados que estão sendo injetados na 
Costa do Descobrimento, ao promoverem a elasticidade de emprego e renda, 
certamente, continuarão atraindo novos fluxos de imigrantes; entretanto, tais 
oportunidades, por exigirem uma maior qualificação profissional, serão menos atrativas 
para os grandes contingentes populacionais. Vale lembrar que os conflitos urbanos hoje 
existentes também deverão contribuir para diminuir o interesse de novos residentes. A 
alternativa de empreendimentos agroindustriais, vinculados ou não para o mercado 
turístico regional, caso venham a ser implementados, também poderá contribuir para uma 
melhor alocação da população existente nos três municípios em estudo. 

Para definir uma projeção de crescimento populacional para a Costa do 
Descobrimento, nos próximos 15 anos, tomou-se como base as taxas de crescimento 
propostas pelo IBGE, para efeito de estudo preliminar e, portanto, sujeitas a modificações 
e reajustes. Como dito anteriormente, a tendência adotada é a de arrefecimento do 
movimento demográfico, posto que as taxas apresentadas nas duas últimas décadas, 
sobretudo em Porto Seguro, foram muito elevadas. 

Para os cálculos de projeção prevista para cada município foram utilizadas as 
seguintes taxas de crescimento: Porto Seguro (2000-05: 3,92% / 2005-10: 3,42% / 2010-
15: 2,96%), Santa Cruz Cabrália (2000-05: 5,79% / 2005-10: 5,38% / 2010-15: 4,96%) e 
Belmonte (2000-05: 0,93% / 2005-10: 1,37% / 2010-15: 1,36%). Segundo os estudiosos, 
o crescimento vegetativo de uma população, geralmente, corresponde à taxa de 1 a 2%, 
sendo o restante atribuído ao fluxo de imigrantes. 

 
 
3.2.3 Condições de Vida 

As condições de vida de uma população podem ser medidas e avaliadas por meio 
de instrumentos diversos, que englobam variáveis que possibilitam sua mensuração. 
Para essa análise, serão utilizados os índices econômicos e sociais desenvolvidos pela 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia - SEI, tal como o Índice de 
Desenvolvimento Social – IDS. No entanto, é necessário destacar que este índice está 
baseado nos dados municipais de 1996 não captando, portanto, grande parte das 
intervenções do PRODETUR I, responsáveis por significativa elevação da qualidade de 
vida local.  

O IDS é obtido a partir de variáveis passíveis de mensuração, que determinam o 
desenvolvimento social da população, tais como: Índice do Nível de Saúde – INS; Índice 

                                                 
1 SOUZA, Guaraci A. Mudanças sócio-demográficas recentes – extremo sul da Bahia. 
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do Nível de Educação – INE; Índice de Serviços Básicos – ISB; Renda Média Familiar – 
RMF. 

 
Quadro 3.6. Posição dos Municípios quanto ao IDS – ano-base 1996*2 

Município INS Class.* INE Class. ISB Class. RMF Class. IDS Class. 
Belmonte 299,9 372º 878,5 94º 179,7 164º 283,2 105º 19,65 218º 

Porto 
Seguro 176,3 186º 638,1 343º 131,1 255º 414,0 31º 21,05 165º 

S. C. 
Cabrália 175,2 184º 742,9 249º 134,3 247º 410,5 32º 21,99 136º 

Salvador 120,8 87º 771,1 213º 520,0 5º 1.000,0 1º 42,68 1º 
Vera Cruz 76,1 26º 807,8 164º 751,8 1º 340,2 52º 40,59 2º 

Cravolândia 148,5 132º 1.000,0 1º 220,1 109º 205,6 307º 23,50 100º 
Paripiranga 35,0 1º 636,2 344º 75,0 360º 286,7 101º 25,00 67º 

(Fonte: SEI, 2001) * Classificação. *2 Dados do Censo de 2000 ainda não disponíveis. 

O quadro acima apresenta a posição dos municípios da Costa do Descobrimento 
no ranking do IDS, no qual Santa Cruz Cabrália é o melhor classificado, ocupando a 136ª 
posição, seguido de Porto Seguro, situado na 165ª posição, referente aos 414 municípios 
existentes no Estado da Bahia. É importante notar que, em relação ao RMF, todos os três 
municípios da Costa ocupam uma boa posição comparando-se com o restante do 
Estado, destacando-se Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, na 31ª e 32ª posição, 
respectivamente. Belmonte é o pior classificado na região, devido aos seus índices de 
saúde e de renda. 

Fazendo uma comparação com outros municípios do Estado, que obtiveram a 1ª 
colocação em algum dos itens analisados, pode-se notar que há uma distância 
significativa entre o INS, o INE e o ISB encontrados na Costa do Descobrimento daqueles 
registrados pelos municípios que ocupam a primeira posição em relação ao Estado. 
Salienta-se, entretanto, que tais diferenças devem ter apresentado mudanças devido aos 
investimentos realizados pelo PRODETUR, principalmente no saneamento básico (ISB) e 
na saúde (INS). 

Ao se analisar a listagem (utilizada pelo Projeto Alvorada, 2000) que traz o IDH dos 
municípios baianos, verifica-se em comparação com a média nacional, estabelecida em 
0,500, que Belmonte é o município da Costa do Descobrimento mais distanciado desta 
posição, registrando um IDH municipal de 0,406. O IDH referente ao município de Santa 
Cruz Cabrália aproxima-se mais da posição média, tendo registrado 0,483. Já no 
município de Porto Seguro encontra-se um índice acima da média nacional: 0,534. 
Entretanto, este resultado encontrado em Porto Seguro deve ser relativisado porque o 
IDH da microrregião na qual se encontra este município e o de Santa Cruz Cabrália é de 
0,484. Diferentemente, Belmonte situa-se na microrregião de Ilhéus/Itabuna, cujo IDH 
regional é de 0,473. 

A Renda Média do Chefe de Família, segundo dados do IBGE, em 1996, no 
município de Porto Seguro, situou-se em R$ 230,00, em Santa Cruz Cabrália foi 
estabelecida em R$ 228,00, sendo portanto ambas muito aproximadas. Já no município 
de Belmonte este indicador situou-se em R$ 157,00. A distância entre os índices de 
Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro, mais altos, e o índice de Belmonte, pela sua 
amplitude de intervalo, indica uma desigualdade intraregional não desejável. Na 
comparação com a Renda Média do Chefe de Família, em Salvador, a posição mais 
elevada do Estado da Bahia, com R$ 554,00 e a segunda mais elevada, do município de 
Camaçari, R$ 279,00, verifica-se que, com relação à primeira, há uma grande 
discrepância. Com relação a Camaçari, a distância é significativamente menor. Ao se 
considerar a escala da economia de Camaçari, município que concentra um dos maiores 
complexos industriais do país, pode-se afirmar, mais uma vez, a importância do turismo 
como principal atividade econômica da Costa do Descobrimento, e principal responsável 
pela performance positiva retratada neste indicador. 
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3.2.4. Urbanização e Densidade 
Até a década de 1970, a região da Costa do Descobrimento era constituída de 

pequenos povoados, com alguns núcleos urbanos de maior estrutura, mas ainda 
bastante precários. Porto Seguro, por exemplo, apresentava uma urbanização maior 
apenas na Cidade Baixa, onde situavam-se o comércio, o porto e grande parte das 
residências. A Cidade Alta, apesar de conter no seu Centro Histórico a igreja mais 
importante do município, contava somente com alguns habitantes. Com o asfaltamento 
das rodovias BR-101 e BR-367 e o conseqüente aumento da atividade econômica, 
iniciou-se um processo progressivo de urbanização dos núcleos mais estruturados, como 
o centro de Porto Seguro e de Santa Cruz Cabrália, e dos povoados mais próximos 
destes, como Arraial D’Ajuda. De fato, começaram a aparecer pequenas pousadas e 
restaurantes, lojas de souvenirs e pequenos empreendimentos de prestadores de 
serviços turísticos.  

Identificam-se, ainda, alguns problemas relacionados à forma de desenvolvimento 
urbano que vem ocorrendo na Costa do Descobrimento devido, quase sempre, a fatores 
externos à região e, portanto, comuns a diversas outras áreas no Estado da Bahia e no 
Brasil, a saber: 

• 

• 

• 

• 

• 

                                                

crise na lavoura cacaueira; 

seca em algumas regiões de Minas Gerais; 

falta de uma Política Habitacional Nacional; 

ausência de diretrizes de uso e ocupação do solo; e 

falta de respeito às leis ambientais. 
Neste sentido, o Relatório “Informe de Evaluación Desarollo Turístico de Porto 

Seguro”, realizado por Derec,1 S. L., ressalta que é evidente que a atividade turística, por 
si só, não pode resolver o grave problema social detectado na Costa do Descobrimento, 
que é anterior ao PRODETUR I. O autor destaca que o Programa contribuiu de forma 
significativa para a melhoria da situação social da população, através da geração de 
empregos e da melhoria das condições dos serviços urbanos. Salienta, ainda, que 
nenhum programa do tipo PRODETUR pode resolver, sozinho, a magnitude do problema 
social da área. Para tanto, será preciso a integração de outras políticas, e a aplicação de 
diferentes recursos diretamente orientados à área social e à ampliação de atividades 
econômicas em setores complementares ao do turismo. 

Vale ressaltar que, como em diversas áreas da região Nordeste brasileira, há, na 
Costa do Descobrimento, comunidades que vivem do extrativismo e que apresentam 
baixíssimos níveis de impacto negativo, decorrentes do desenvolvimento econômico 
regional. Dentre estas, destaca-se a do Canal do Peso, em Belmonte, que tem na pesca, 
na coleta de mariscos e na produção de cerâmica, suas principais atividades com as 
quais conseguem uma renda, em alguns casos, muitas vezes superior à média 
apresentada na cidade. 

 
 
3.2.5. Educação 

O sistema educacional nos municípios da Costa do Descobrimento, segundo 
Tofani2 (1996), até a década de 70, era extremamente precário, contando com poucos 
estabelecimentos de ensino – principalmente do ensino fundamental, restrito aos núcleos 

 
1 DEREC, S.L. op cit. p. 06. 
2 Tofani, F. “The Challengers of Sustainable Development in Coastal Settings under the Impact of 
Tourism: The case of Porto Seguro in Southern Bahia, Brazil”. Dissertação de Mestrado na 
University of New Scotia – UK. 1996. 
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urbanos maiores. O índice de analfabetismo, de cerca de 60%, em 1980, reflete a 
precariedade educacional em que estava assentado o sistema de ensino regional. Tal 
fato começou a apresentar mudanças com o crescimento econômico ocorrido durante os 
últimos 20 anos, diminuindo, significativamente, o analfabetismo e indicando o 
crescimento no número de estabelecimentos de ensino e de pessoas estudando.  

Porto Seguro foi o município que apresentou maior melhoria no índice de 
analfabetismo, com um decréscimo de quase 37%, em 30 anos, equiparando-se ao nível 
exibido na média nacional. 

 
Quadro 3.7. Número de Alunos e Escolas da Costa do Descobrimento – 1999. 

Especificações Porto Seguro Belmonte S. C. Cabrália Total 
No. de Escolas 4 3 1 8 Ensino Médio 
No. de Alunos 2.147 431 418 2.996 
No. de Escolas 90 50 30 170 Ensino 

Fundamental No. de Alunos 24.216 6.552 4.906 35.674 
No. de Escolas 16 5 23 44 Alfabetização 
No. de Alunos 523 137 471 1.131 
No. de Escolas 20 * 2 22 Ensino Pré-

Escolar No. de Alunos 1.441 328 42 1.811 
Nº  de escolas 130 58 56 244 TOTAL 
No. de Alunos 28.327 7.448 5.837 41.612 

(Fonte: DIRECs e MEC, 2000) * O número de escolas do ensino pré-escolar está contido no item alfabetização. 

De acordo com o quadro acima, pode-se observar que, em 1999, a Costa do 
Descobrimento possuía 41.612 alunos matriculados, sendo que 85,7% no ensino 
fundamental, 7,1% no ensino médio e 4,3% no ensino pré-escolar. Essa situação 
demonstra que a população é composta por jovens, principalmente por aqueles que se 
encontram em idade escolar. Outro aspecto a ser registrado é que não existe nenhum 
estabelecimento de ensino superior na região; segundo informações obtidas com a Góes 
Cohabita, empresa responsável pelo projeto Coroa Vermelha, estão em construção as 
instalações da Universidade do Descobrimento, prevista para realizar seu primeiro 
vestibular em janeiro de 2002. 

Assim, confirmando a tendência de diminuição, ao final da década de 90 a região 
apresenta um índice de analfabetismo de 17,8%. Entretanto, apesar deste indicativo 
positivo, Derec1 enfatiza que 57,4% dos que são alfabetizados contam com somente o 
primeiro grau incompleto, implicando que mais de 75% da população possuem um nível 
educacional baixo. Tal fato, para o autor, compromete a inserção da população local no 
mercado de turismo, podendo dificultar a implementação de programas específicos de 
capacitação profissional. 

 Pode-se avaliar, ainda, qual o peso do nível educacional como fator indutor de um 
elevado índice de desempregados existente na Costa do Descobrimento, como 
identificado por Mendonça et al, em 19992. Nesta pesquisa, foi apontado um índice médio 
de 12,2% de desempregados, sobressaindo-se Santa Cruz Cabrália com 23,1%, índice 
altíssimo para qualquer região e bem acima da média nacional, que gira em torno de 8%.  

A partir daí, foi fácil identificar, na mesma pesquisa, que grande parte das vagas de 
melhor nível, ou os empreendedores, são formados por pessoas de fora da região e, na 
maioria dos casos, provenientes de outros Estados do país.  

 
 

                                                 
1 DEREC, S.L. op cit. p. 38. 
2 Op cit. 1999. 

 



Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável da Costa do Descobrimento_________ 
 
 

44 

Capacitação para o Turismo 
  Com base no diagnóstico de capacitação profissional do pólo turístico da Costa do 

Descobrimento, elaborado por consultores contratados pelo BID, apresenta-se a seguir, 
os principais aspectos a serem considerados nas ações propostas para o setor: 

 
 Grande parte dos empreendimentos turísticos é de pequeno porte (hotéis, pousadas, 

bares, restaurantes,...) e é administrada diretamente pelos proprietários. A maioria 
dos pequenos proprietários, não considera a capacitação profissional prioritária e não 
sabe avaliar com precisão a qualidade da mão-de-obra e dos serviços oferecidos. 

 A escolaridade dos trabalhadores empregados no segmento do turismo é muito baixa 
(5,9 anos). A maioria das ocupações e dos cursos de capacitação requer o ensino 
fundamental completo (8 anos de estudos). A metodologia de capacitação deve 
considerar essa realidade. 

 Uma das formas de capacitação, utilizada na CD, é aquela feita em serviço,  
construída muitas vezes, em um ambiente de trabalho onde o proprietário não 
conhece o negócio a fundo e o turista é ainda pouco exigente. 

 A satisfação do turista não decorre apenas do atendimento ligado aos prestadores de 
serviço do segmento. O contato com a população residente, com o comércio local e 
com profissionais, órgãos e empresas que prestam serviços públicos, contribuem 
para a formação da imagem do destino turístico. A forma como a população trata e 
preserva o seu patrimônio natural, arquitetônico e cultural é outro fator importante na 
criação da imagem. 

 A oferta de capacitação é feita por uma multiplicidade de instituições formadoras. 
Não existe nenhuma forma de articulação entre elas. Alguns programas são 
desenvolvidos sem nenhuma referência sistemática às necessidades qualitativas e 
quantitativas do setor. Os custos da formação são muito variados.Convivem múltiplas 
formas de financiamento com prováveis redundâncias e desperdícios.  

 Os programas têm currículos, duração, objetivos, conteúdos e requisitos de acesso 
muito distintos, mesmo quando se destinam à formação para uma mesma atividade 
ou ocupação. 

 Em relação aos docentes, os contratos temporários e de última hora são 
predominantes. Poucas entidades executoras preocupam-se com a formação dos  
instrutores. 

 A avaliação dos profissionais pode ser considerada relativamente inconsistente. Na 
contratação, os profissionais são selecionados a partir de indicações de terceiros, 
entrevistas e contratos de experiência. 

 Nas avaliações dos cursos desenvolvidos nos pólos considerados, predominam as 
avaliações de reação (opinário), onde os participantes expressam o seu grau de 
satisfação com o curso oferecido, independentemente de sua efetividade em ampliar 
as competências necessárias para melhorar a qualidade na prestação de serviços 
turísticos. 

Uma análise qualitativa dos programas de capacitação atualmente desenvolvidos 
não constata que o turismo sustentável seja  uma preocupação dominante nos processos 
de formação. Para tanto, preocupações comuns deveriam atravessar os objetivos e 
conteúdos dos programas como, por exemplo, a de preparar para a estratégia 
competitiva do turismo da região e para a preservação do patrimônio natural e cultural ou 
a de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população e para a distribuição 
dos resultados do desenvolvimento do turismo. Uma formação exclusivamente técnica 
deixa de considerar o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias 
para que cada cidadão ou profissional esteja engajado no desenvolvimento, preservação 
e aprimoramento das estratégias e dos recursos que possibilitam uma exploração 
turística sustentável. A preparação do profissional (aprender a fazer) precisa estar 
articulada com a formação da pessoa (aprender a ser) e do cidadão (aprender a 
conviver). 
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Com base no exposto, reafirma-se a necessidade de implementação de um 
programa de capacitação eficiente, dirigido à comunidade local, estruturado como um 
instrumento para abrir efetivas oportunidades de inserção desta população na atividade 
do turismo, permitindo, desta forma, que os benefícios advindos da atividade possam ser 
apropriados pelos habitantes da Costa do Descobrimento. Ressalta-se que a importância 
dessas ações transcendem o nível da promoção social para, também, agregar valor ao 
destino turístico. 
 
 

3.2.6. Saúde 
Segundo Tofani1, no início da década de 70, na região da Costa do Descobrimento, 

havia apenas alguns poucos médicos ou dentistas situados nos principais núcleos 
urbanos, sendo que os povoados mais distantes, como Caraíva, não possuíam nenhuma 
possibilidade de assistência médica. 

Uma década depois, com o crescimento das cidades, na área objeto de estudo, já 
havia alguns equipamentos de saúde, como o Hospital Municipal de Porto Seguro. 
Entretanto, casos mais graves continuavam a ser transferidos para outras localidades 
melhor equipadas, como Eunápolis, Itabuna, Ilhéus e até Salvador. 

No decorrer dos anos 80, acompanhando a evolução sócio-econômica da região, 
começaram a se estabelecer farmácias, clínicas médicas, etc., principalmente nos 
centros comerciais, mas também em locais mais distantes, como Arraial D’Ajuda e 
Trancoso. Assim, chega-se, em meados dos anos 1990, com 4 hospitais e 2 centros de 
saúde, totalizando cerca de 109 leitos, para toda a região. 

 
Quadro 3.8. Estabelecimentos de Saúde e Número de Leitos – 1997. 

Município Centro de 
Saúde 

Posto de 
Saúde 

Hospitais 
Conveniados SUS 

Leitos 
Contratados 

Leitos 
Existentes 

Belmonte - 3 3 84 94 
Porto Seguro 2 10 1 15 15 
S. C. Cabrália - 1 - - - 

Total 2 14 4 99 109 
(Fonte: SEI, 2001) 

Para o atendimento pelo SUS, Belmonte possuía 3,83 leitos por 1.000 habitantes; 
Porto Seguro apresentava 0,39 e Santa Cruz Cabrália, o município da região mais 
carente de atendimento à saúde, contava com apenas um Posto de Saúde. Neste 
período, a região era responsável por 0,7% dos óbitos registrados no Estado da Bahia, 
destacando-se os não identificados e os de doenças do aparelho circulatório.  

Desta forma, com o início do Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia, 
foram realizadas intervenções que visaram à melhoria da qualidade dos serviços de 
saúde da região da Costa do Descobrimento, entendendo que saúde está extremamente 
relacionada com condições básicas, necessárias ao desenvolvimento turístico. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Tofani, F. op cit. 1996. 
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Quadro 3.9. Projetos para Melhoria do Sistema de Saúde. 

Projetos 
Valores dos 

Investimentos 
(US$ 1.000,00) 

Fonte Financiadora 

Hospital Deputado Luís Eduardo Magalhães – 
Porto Seguro 8,500 Outras Fontes 

Ampliação e Reforma do Hospital de Porto Seguro 111 Outras Fontes 
Hospital Dr. J. P. Dantas - Belmonte 120 Outras Fontes 

Total 8,731 
(Fonte: SCT, 2001). 

Assim, com um investimento de quase US$ 9 milhões, chega-se ao final da década 
de 1990 com uma significativa melhoria em determinados aspectos do sistema de saúde. 
Entretanto, apesar de todos os investimentos realizados nos últimos anos, ainda ocorrem 
na região elevados índices de doenças infecto-contagiosas, relacionadas com o 
saneamento básico e que devem apresentar melhorias a partir de 2001. Ainda, apesar de 
existirem estabelecimentos de saúde construídos recentemente, há a necessidade de 
ampliação do quadro de médicos e de pessoal de atendimento.  

Desta forma, e apesar de ainda existirem falhas que devem ser sanadas, é 
importante notar que o sistema de saúde da Costa do Descobrimento, foi avaliado de 
forma positiva pela população. Como identificado por Mendonça et al1, como um dos 
serviços que apresentaram alguma melhoria, por 68,6% dos entrevistados, fator que 
interferiu positivamente na qualidade de vida local. 

 
 
3.2.7. Atividade Econômica 
Evolução e Índices Atuais 

Até a segunda metade do século XX, segundo Tofani2, a região da Costa do 
Descobrimento apresentava um sistema econômico baseado em sistemas de produção 
rural tradicionais, na qual os trabalhadores rurais e suas famílias exploravam a terra, que 
pertencia invariavelmente a poucos proprietários, num regime de meia ou terça. Ou seja, 
uma parte da produção destinava-se ao dono da área e outra parte, ao agricultor. Esta 
forma de produção remontava ao período colonial, com a produção da cana de açúcar, 
passando pelo ciclo do cacau e das demais formas de uso do espaço físico, até a 
abertura da BR 101, em meados na década de 50, e seu asfaltamento no início dos anos 
70.  

A partir daí, iniciou-se o processo recente de ocupação sócio-econômica do 
Extremo Sul da Bahia, com a silvicultura, a agricultura, a pecuária extensiva e o turismo, 
que implantaram o sistema capitalista e quebraram vários paradigmas sociais vigentes. 
Tal acontecimento ocorreu em todo o Estado da Bahia, que passou a integrar a nova 
fronteira agrícola nacional, sobretudo para o desenvolvimento de projetos ligados à 
produção de celulose, grãos e frutos tropicais.3 

Na década de 1980, a região da Costa do Descobrimento já demonstrava um 
determinado vigor para a exploração do turismo e da celulose, com a implantação de 
diversos estabelecimentos dos setores secundário e terciário. Nos anos seguintes, a 
tendência de troca entre os setores produtivos se acentuou, com o setor primário 
perdendo em importância para os outros dois.  

                                                 
1 Mendonça, E. op cit. 
2 Tofani, F. op cit. 1996. 
3 SCT / BAHIATURSA. “Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia”. 1992. p. 29. 
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Salienta-se que tal acontecimento não ficou restrito à área objeto de estudo, sendo 
esta conseqüência de uma política estadual e nacional de integração e desenvolvimento 
do setor industrial e de serviços, como pode ser demonstrado no quadro 3.10, a seguir. 

 

Quadro 3.10. Evolução Setorial do PIB Baiano. Em US$ milhão 
Setor  

Ano Primário Secundário Terciário Total 
 Abs % Abs % Abs % Abs. 

1960 - 40,0% - 12,0% - 48,0% - 
1970 379,39 21,2% 239,81 13,4% 1.170,39 65,4% 1.789,59 
1980 1.839,25 16,4% 3.543,91 31,6% 5.831,75 52,0% 11.214,91 
1990 3.863,11 15,0% 7.726.22 30,0% 14.164.74 55,0% 25.754,08 
1998 3.910,37 10,0% 14.077,32 36,0% 21.115,99 54,0% 39.103,68 

(Fonte: SEI, 2001 / Gazeta Mercantil, 2000; SUDENE/CPE/INE/Contas regionais). 
In Agregados Econômicos Regionais, Nordeste do Brasil, 1965-98. 

Chega-se à década de 90 com a Costa do Descobrimento sendo um importante 
centro econômico regional, baseado, principalmente, no turismo – é um dos maiores 
pólos receptores do turismo brasileiro -, e na indústria da celulose. Na verdade, a 
indústria da celulose está situada no município de Mucuri, na Costa das Baleias. Na CD 
destacam-se as plantações de eucaliptos para a produção. 

Assim, utilizando-se dos índices econômicos e sociais desenvolvidos pela 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia - SEI, como o Índice de 
Desenvolvimento Econômico – IDE, é possível desenhar um quadro de como se encontra 
a economia da região objeto de estudo. No entanto, é necessário destacar-se que este 
índice está baseado nos dados municipais de 1996, não captando, portanto, grande parte 
das intervenções do PRODETUR, responsáveis por significativo incremento na economia 
local.  

O IDE – Índice de Desenvolvimento Econômico procura refletir o desenvolvimento 
econômico dos municípios, dependendo das condições locais de infra-estrutura (INF), da 
qualificação da mão de obra local (QMO) e da renda gerada localmente (IPM – índice de 
produto municipal). 

 

Quadro 3.11. Posição dos Municípios quanto ao IDE – ano-base 1996* 
Município INF Class.2 QMO Class. IPM Class. IDE Class. 
Belmonte 655,3 65º 878,5 94º 2,1 87º 106,1 74º 

Porto Seguro 1682,8 5º 638,1 343º 11,4 22º 230,2 17º 
S. C. Cabralia 630,2 68º 742,9 249º 2,2 83º 101,1 81º 

Salvador 1796,4 3º 771,1 213º 1.000,0 1º 1.114,7 1º 
Cravolândia 57,8 369º 1.000,0 1º 0,3 354º 24,8 364º 

Camaçari 2016,9 1º 879,8 93º 257,9 2º 770,6 2º 
(Fonte: SEI, 2001) 
*Dados do Censo de 2000 ainda não disponíveis. *2 Classificação. 

Na Costa do Descobrimento, o município melhor colocado, entre os 414 existentes, 
na época, no Estado da Bahia, é o de Porto Seguro, situado na 17ª posição, devido aos 
bons níveis alcançados no INF e no IPM. Nota-se que, em geral, todos os municípios da 
região apresentam bons índices, colocando-se entre os 100 primeiros colocados, ou seja, 
no 1º quartil. Merece destaque, também, que Porto Seguro apresenta o pior 
demonstrativo em relação aos índices de montagem do IDE, o de qualificação de mão-
de-obra, situando-se no 4º quartil.  

Comparando-se com outros municípios do Estado que obtiveram a 1ª colocação em 
algum dos itens analisados, pode-se notar que não há uma distância significativa na 
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maioria dos índices encontrados na Costa do Descobrimento, daqueles dos municípios 
que ocupam a primeira posição em relação ao Estado. Salienta-se, entretanto, que tais 
diferenças devem ter apresentado mudanças devido aos investimentos realizados pelo 
PRODETUR I, principalmente na infra-estrutura (INF), melhorando, conseqüentemente, o 
produto municipal (IPM). 

 

Agricultura 
As atividades agrícolas desenvolvidas na Costa do Descobrimento estão voltadas 

para um tipo de agricultura mercantil, baseada na produção de mamão, cacau, coco da 
Bahia, maracujá, abacaxi e demais produtos, salientando-se que, com o início da cultura 
do mamão, padrões modernos de produção passaram a ser observados. 

 
Quadro 3.12. Evolução da Produção Agrícola da Região 

Área Plantada (ha)  Quantidade Produzida (t)  Produtos/Ano 
1989 1996 1998 1989 1996 1998 

Abacaxi** 140 152 * 700 3.674 * 
Cacau em amêndoas 2.650 15.247 14.793 5.303 6.404 5.523 

Coco da baía** 558 1.996 2.308 4.431 7.984 9.232 
Mamão** 976 4.548 1.172 24.400 159.180 41.020 

Maracujá** * 33 116 * 2.244 7.888 
(Fonte: IBGE e SEI apud BID. “Avaliação do Impacto Econômico do Desenvolvimento Turístico em  

Porto Seguro, 2001) * Dados Não Disponíveis”. ** A quantidade produzida do maracujá, coco e mamão encontram-
se em 1.000 frutos. 

Como se pode observar no quadro acima, o principal produto cultivado em relação 
ao total de toneladas produzidas na Costa do Descobrimento, é o mamão, aparecendo 
como maiores produtores Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. A cultura do mamão 
desenvolveu-se na região a partir da década de 80, beneficiada por um novo ciclo de 
investimentos, resultantes da imigração de colonos japoneses, para a área objeto de 
estudo. O resultado da cultura foi bastante significativo, ocasionando a extensão para 
outros municípios, notando-se que, posteriormente, sua expansão foi prejudicada por 
algumas dificuldades de mercado e pela disseminação do vírus Mosaico. Mas, com a 
introdução de novos métodos e técnicas de cultura, as dificuldades foram superadas e a 
Bahia detém, atualmente, o posto de principal produtor de mamão do país, sendo Porto 
Seguro o 3º produtor do Estado. 

Segundo o relatório “Avaliação do Impacto Econômico do Desenvolvimento 
Turístico em Porto Seguro” 1 realizado para DEREC., S. L., em janeiro de 2001, “o coco 
da Bahia é o produto que vem apresentando um vertiginoso crescimento do volume 
produzido e área plantada, nos últimos anos, com destaque para o município de 
Belmonte, que apresentou, em 1998, uma área plantada de 1.393 ha e produção de 
5.572 mil frutos. Neste ano, o coco aparece, no município de Belmonte como o segundo 
produto agrícola em termos de valor arrecadado e área plantada. Em 1996, analisando-
se a participação dos três municípios da Costa do Descobrimento, no total do Estado, ele 
aparece como o segundo produto em termos de arrecadação e terceiro em termos de 
área plantada. Importante mencionar que este produto atende principalmente à demanda 
turística local”. 

O cacau é uma atividade agrícola bastante antiga na região; no entanto, devido à 
crise causada pela praga “vassoura de bruxa”, que devastou as plantações nos últimos 
tempos, houve uma grande redução desta cultura. Atualmente, dos municípios da Costa 
do Descobrimento, somente Belmonte possui uma produção que merece destaque, 
notando-se que, em 1998, a área e quantidade alcançaram 13.089 ha e 4.974 t, sendo 
                                                 
1 Diomira, 2001 :51 
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este o principal produto agrícola em termos de valor arrecadado do município. É 
importante notar que a lavoura do cacau encontra-se em recuperação lenta e gradual, 
pois a praga foi controlada.  

Assim, analisando-se a participação do cacau nos três municípios da Costa do 
Descobrimento, nota-se que, no ano de 1996, ele participava com 2,6% da área plantada 
e 3,1% da quantidade produzida do total do Estado da Bahia, perdendo apenas, em 
termos de participação no valor da produção agrícola, para o mamão, o coco e o abacaxi. 

O abacaxi também vem apresentando um bom desempenho nos últimos anos, com 
destaque para o município de Belmonte que, em 1996, teve uma área plantada de 110 ha 
e quantidade produzida de 2.750 t. 1 

O maracujá é um produto que vem apresentando um grande crescimento de sua 
área plantada, nos últimos anos. No ano de 1996, nos municípios de Belmonte e Porto 
Seguro, existiam apenas 10 e 15 ha de maracujá plantados, respectivamente. Já no ano 
de 1998, estas áreas plantadas atingiram 60 e 56 ha, representando, portanto, um 
acréscimo de 500% e de 273% na área produzida, respectivamente. 

Além da agricultura mercantil, a região da Costa do Descobrimento mantém, ainda, 
a agricultura semimercantil, sendo a mandioca o principal produto cultivado entre os 
pequenos produtores, que é destinada para a produção de farinha. Parte dessa produção 
é destinada para auto-consumo e o restante, para o mercado regional. Destaca-se que o 
cultivo da mandioca é praticado por rendeiros, parceiros e pequenos produtores, 
apresentando grande importância no contexto da subsistência das populações carentes. 

Desta maneira, segundo o relatório “Avaliação do Impacto Econômico do 
Desenvolvimento Turístico em Porto Seguro”, realizado para DEREC, S. L. (2001: 53-54), 
pode-se identificar que o efeito das ações do PRODETUR I, na atividade agrícola, se 
caracteriza como indutor de novos plantios, especificamente de culturas que possam 
atender ao turismo local, como o abacaxi e o coco. Destaca-se que não houve, de 
qualquer outro programa do setor público, ações que incentivassem o atendimento da 
demanda turística pela oferta de produtos locais, o que teria propiciado uma 
horizontalização da economia, diversificando e fortalecendo a cadeia produtiva.  
          A perda de importância do setor agro-industrial na região deveu-se ao descenso da 
extração madeireira, atividade que se organizou com base no processamento de matéria-
prima não renovável. O esgotamento natural do recurso e o implemento de políticas de 
controle ambiental foram decisivos no processo de estagnação deste segmento, que foi, 
pouco a pouco, sendo substituído pela silvicultura.  Atualmente, sete empresas atuam no 
setor de celulose e papel no Extremo Sul: Bahia Sul Celulose, Aracruz Celulose, CAF 
Florestal Ltda., Veracruz Celulose, Plantar Reflorestamento Ltda., Carvalho 
Empreendimentos e INONIBRÁS. As três primeiras destacam-se pela extensão de suas 
propriedades.  

Os municípios que formam a Costa do Descobrimento integram-se a esse setor 
através do cultivo de eucalipto. No entender de Carvalho Junior, 2 essa região, 
“particularmente o município de Belmonte, segue uma via de diversificação agrícola, 
apresentando um leve crescimento do setor primário. A introdução da silvicultura e da 
exploração florestal, que representaram, no final dos anos 90, cerca de 35% do VPB do 
segmento no Estado e 12% do regional vêm contribuindo para tal abertura”. O plantio da 
madeira destina-se prioritariamente à produção de celulose e carvão vegetal para uso 
siderúrgico.  

                                                 
1 Diomira. “Avaliação do Impacto Econômico...”. op cit. 2001. p. 52. 
2 CARVALHO JR., César Vaz de. COUTO FILHO, Vitor de Athayde. MACHADO, Gustavo B. 
Atualidades, Perspectivas e desafios para o Espaço Rural Baiano. Bahia 2000.  Salvador: SEI, 
2000. 
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Segundo Souza, 1 “os empreendimentos agro-industriais do ramo da celulose e 
papel foram os que produziram as maiores alterações nos padrões de organização 
socioeconômica, de uso de solo e de povoamento regional, em vista dos grandes 
maciços florestais implantados, ao norte e ao sul da Região Extremo Sul, em terras antes 
destinadas à produção agropecuária, inclusive às culturas alimentares”. A despeito da 
importância econômica desta atividade, não se constata um movimento positivo no que 
diz respeito à geração de empregos. Muito pelo contrário, o que vem se observando é 
que “as grandes transformações na economia regional, em boa medida, implicaram em 
significativa eliminação de oportunidades de emprego ou de ganho para os pequenos 
produtores independentes mais pauperizados2, posto que tais atividades são 
extremamente mecanizadas, tornando-se, assim, altamente desempregadoras”. 

 
Pecuária 

A pecuária bovina é o sistema de produção animal que predomina na Costa do 
Descobrimento, ocupando a maior área produtiva da região, sendo direcionado, 
especificamente, para o corte e não utilizando tecnologias de manejo dos rebanhos e das 
pastagens. 

 
Quadro 3.13. Evolução dos Principais Rebanhos da Região  

Rebanho 1989 1996 
Bovino 66.681 66.916 
Suíno 5.632 8.439 

Muares - 1.560 
Aves - 77.993 

Bubalino - 352 
(Fonte: IBGE e SEI apud BID. “Avaliação do Impacto Econômico do Desenvolvimento Turístico em  

Porto Seguro, 2001)”. 

Analisando a produção da área objeto de estudo, em relação à produção do Estado 
da Bahia, no ano de 1996, nota-se que juntos participaram apenas com 2,6% do rebanho 
bubalino, 0,7% do bovino, 0,5% do suíno e 1,2% dos asininos e galinhas, galos, frangos e 
pintos. Individualmente, Belmonte merece destaque devido ao crescimento apresentado 
no rebanho bovino, no período de 1989/1996, de 4,6% ao ano, e do suíno de, 
aproximadamente, 10% a.a.  

Na região, ainda são encontradas criações de outras espécies animais, que são 
destinadas para o consumo familiar ou utilizadas para viabilizar as necessidades de 
trabalho e transporte. 

Nota-se, assim, a pouca expressividade da produção pecuária da região, em 
relação à do Estado da Bahia, com a bovinocultura, que é a atividade pecuária de mais 
destaque, na região, representando apenas 0,7% do rebanho do Estado. 

Da mesma maneira que a agricultura, o setor da pecuária local teve uma influência 
do PRODETUR I, de forma indutora, ou seja, algum estímulo para o aumento da 
produção. No entanto, é possível estimular esta relação de forma mais efetiva, 
transformando a atividade turística como um meio para se atingir a sustentabilidade 
social e econômica da região objeto de estudo. 

Outros vetores de desenvolvimento regional são a pecuária extensiva, também 
pouco empregadora de mão de obra, além da criação de frangos, nos municípios de 
Belmonte e Santa Cruz Cabrália.   

                                                 
1 SOUZA, Guaraci A. Mudanças sócio-demográficas recentes – extremo sul da Bahia. Série de 
Estudos e Pesquisas. Salvador: SEI, 1998. 
2 Idem. 
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Pesca 

A Bahia detém o maior litoral individual do país - 14% da costa brasileira - banhado 
por um mar tipicamente tropical e influenciado por correntes oceânicas, que se 
aproximam bastante da costa, propiciando, desta forma, uma área de pesca de 430 mil 
km2 , em cuja superfície as águas marinhas se misturam com águas fluviais. Devido à sua 
conformação, com grandes formações de mangues arbóreos, ricos em diversas espécies 
de peixes, crustáceos e moluscos, é capaz de gerar uma grande proliferação marinha, a 
exemplo dos maiores bancos lagosteiros do Nordeste. 

Segundo a Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (junho de 2001), 
o litoral do Estado dispõe de, aproximadamente, 200 pontos de desembarque de 
pescado, alguns dos quais situados na região da Costa do Descobrimento - como o de 
Belmonte e de Santa Cruz Cabrália -, responsáveis por uma média de 5.700 toneladas / 
mês, sendo 92% de pesca embarcada e 8% de pesca desembarcada, incluindo-se aí a 
mariscagem. 

As espécies de peixes explorados na costa baiana são: vermelho, robalo, badejo, 
pescada, cavala, atum e outras, além do camarão e da lagosta. Na região objeto de 
estudo, a atividade pesqueira conta com a seguinte variedade de opções de peixes: 
robalo, camburiaçu, badejo e vermelho, como também de mariscos, ostras e lambretas, 
que são destinados ao consumo local e para exportação, sendo de vital importância para 
a economia local. 

Neste sentido, segundo a Secretaria de Agricultura do Estado1 (2001), a pesca da 
Bahia possui uma sólida infra-estrutura no que se refere ao escoamento da produção, 
contando com os portos de Salvador, de Aratu, em Simões Filho, e de Ilhéus, totalmente 
equipados para essa tarefa, além dos aeroportos internacionais de Salvador e Porto 
Seguro, e também o aeroporto de Ilhéus, para escoamento nacional. 

É importante destacar que o Governo do Estado, através do Programa Bahia 
Pesca, incentiva as organizações comunitárias, capacita os recursos humanos, e apóia a 
busca de autonomia para gestão, viabilizando financiamentos para aquisição de 
apetrechos de pesca e embarcações. 

 
Indústria 

O setor industrial, na Costa do Descobrimento, é pouco representativo como 
atividade econômica para a região, e os municípios que possuem algum destaque neste 
setor são Porto Seguro e Belmonte, que se concentra, basicamente, em dois ramos: a 
extração de minerais não metálicos (areia, argila, mármore, etc.) e o ramo de madeiras.  

Este último se destaca a partir da implantação da empresa Bahia Sul Celulose, no 
município de Mucuri, no início da década de 90, consolidando esta atividade na área. 
Recentemente, foi instalada a unidade produtora de celulose da fábrica Veracel Celulose 
S.A., que detém grande parte de seu maciço florestal no município de Belmonte. Porto 
Seguro concentra apenas a comercialização da madeira reflorestada e extraída na 
região2.  

Por ordem de importância, as outras atividades do setor com maior expressividade 
são as vinculadas à construção civil e as de produtos alimentícios. Neste sentido, a 
expansão do turismo e da indústria madeireira é responsável pelo crescimento do setor 
da construção civil na estrutura econômica regional da Costa do Descobrimento. 

                                                 
1 VER NOTA.... 
2 BID. “Avaliação do Impacto Econômico...”. op cit. 2001. p. 47. 
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Também como conseqüência do turismo, o setor de produtos alimentícios aparece em 
terceiro lugar (1995) no ranking das indústrias existentes na área objeto de estudo.1 

 
Comércio, Turismo e Serviços 

Em Porto Seguro, de acordo com informações disponibilizadas pela Prefeitura 
Municipal, 2 houve na segunda metade dos anos 1990 um incremento de 76% no número 
de estabelecimentos comerciais prestadores de serviços turísticos. 

A atividade comercial e de serviços foi impulsionada, na Costa do Descobrimento, a 
partir da pavimentação asfáltica das rodovias federais BR-101 e BR-367, que facilitou o 
tráfego de bens e serviços e o acesso de pessoas a áreas antes não atingidas. Isso 
trouxe benefícios visíveis para a região, ou seja, propiciou o aumento da taxa de emprego 
e da renda do setor. 

Segundo o relatório “Avaliação do Impacto Econômico do Desenvolvimento 
Turístico em Porto Seguro” realizado para DEREC, S. L. (2001: 47), o setor de comércio 
e serviços é o que possui maior expressividade econômica na região, apresentando um 
crescimento de 10,48% a.a., entre 1995 e 1999, no consumo de energia elétrica para 
todos os municípios da região da Costa do Descobrimento, e de 76% no número de 
estabelecimentos comerciais prestadores de serviços turísticos, somente em Porto 
Seguro. 

Agências de turismo, bares/cafés/lanchonetes, bailes / shows, hotéis / pousadas / 
motéis, locadoras de veículos, locadoras de fitas, restaurantes, supermercados e 
transporte hidroviário são algumas das atividades comerciais de serviços turísticos que 
apresentaram crescimento significativo no período 1995/1999, conforme está detalhado 
no item 3.9.3 deste mesmo capítulo. 

Quanto aos estabelecimentos bancários, a Costa do Descobrimento encontra-se 
provida de estabelecimentos federais, estaduais e privados, que prestam uma gama de 
serviços bancários, necessários ao desenvolvimento econômico dos municípios, como 
também para atendimento à população e aos visitantes. Belmonte possui 1 agência 
federal; Porto Seguro, 2 agências federais, 1 estadual e 3 agências privadas; em Santa 
Cruz Cabrália registra-se uma agência federal. A região conta, ainda, com caixas 
eletrônicos e serviços de câmbio, nos principais hotéis, em Porto Seguro. 

 
Artesanato 

As pesquisas realizadas na região informam que a produção e a distribuição 
empresarial do artesanato desenvolvido na CD continua sendo subaproveitada, a 
despeito das ações que vêm sendo implementadas pela Secretaria da Cultura e Turismo 
do Estado da Bahia. Desde 2000, estão sendo realizadas Oficinas Criativas, dirigidas aos 
artesãos locais, com o intuito de capacitá-los para o desenvolvimento de ações 
empresariais, haja vista que a concorrência dos produtos padronizados para turistas, 
produzidos em outras cidades do país, ser muito acirrada. Uma pesquisa aplicada pela 
SCT identificou que “os artesãos locais organizam-se em torno de duas associações, e 
outros trabalham independentemente”. Também foi observado que o artesanato local tem 
uma produção e um volume de vendas pouco significativos.  

A dinamização deste segmento é importante pela capacidade potencial que esta 
atividade apresenta na geração de emprego e renda para os artistas regionais, assim 
como, pela possibilidade de formar novas gerações de artesãos. As políticas públicas de 
incentivo à capacitação profissional e empresarial dos moradores locais visam maximizar 

                                                 
1 Idem 
2 Avaliação do Impacto Econômico do Desenvolvimento Turístico em Porto Seguro.  
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as oportunidades econômicas deste segmento, conforme ocorre em outros destinos 
turísticos.   

 
Emprego e Renda 

Relativamente ao conjunto da economia baiana, os municípios que compõem a 
Costa do Descobrimento, particularmente Porto Seguro, apresentam vantagens 
comparativas. Além das inúmeras oportunidades de trabalho que o turismo proporciona, 
é possível ampliar a relação dessa atividade a outras, que poderão ser desenvolvidas na 
economia local. Os turistas - definidos pela OMT como os visitantes que se deslocam 
para fora de seu entorno habitual, pelos motivos mais diversos, permanecendo por mais 
de 24 horas e menos de um ano consecutivo sem exercer atividade remunerada – 
durante sua permanência nos locais visitados, realizam consumos sucessivos, 
envolvendo os mais diversos bens e serviços, o que ativa fortemente as cadeias 
produtivas, vindo, desta forma, produzir impacto significativo no nível de emprego.  Tal 
como ocorre com o comércio, bares e restaurantes, e outros segmentos, a exemplo, da 
agropecuária, poderão afinar sua produção ao mercado turístico crescente. Raciocinando 
em termos da Costa do Descobrimento, poder-se-ia atribuir a cada município uma 
especialização, visando formar uma cadeia auto-sustentável. De certa maneira, esta 
divisão de funções já ocorre. Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália têm uma economia 
liderada pelo turismo, enquanto Belmonte apóia-se na atividade agropecuária. Uma maior 
inter-relação econômica irá ampliar o efeito multiplicador do turismo na economia regional 
e, conseqüentemente, gerar novas oportunidades de emprego e renda.  

O implemento de atividades agropecuárias, voltadas para o mercado turístico 
regional, além de se constituir numa alternativa de inserção da mão-de-obra disponível, 
quase sempre com experiência anterior no setor primário, poderá arrefecer parcela da 
população urbana desempregada ou ocupada na informalidade, ampliando, também, o 
mercado para profissionais mais qualificados, de maior renda. 

A crescente expansão de equipamentos turísticos sofisticados, assim como os 
investimentos residenciais de alto luxo, ampliam a demanda em geral, sobretudo por 
produtos alimentares. De outro lado, as obras de infra-estrutura realizadas na região, a 
exemplo da ampliação da rede elétrica e hidráulica, da construção de rodovias, instalação 
do aeroporto, favorecem o escoamento da produção, inclusive para outras praças. A 
sinergia intersetorial liderada pelo turismo é uma oportunidade de investimento regional 
que poderá ampliar as oportunidades do mercado de trabalho e elevar o patamar de 
renda dos municípios do Pólo. 

Atualmente, a ausência de informações a respeito do mercado de trabalho, na 
CD, dificulta as análises sistemáticas do emprego e da renda. Assim, mais uma vez, 
torna-se necessário frisar a necessidade de elaboração de estudos específicos, que 
permitam tal avaliação. Descrever as principais características da economia local 
possibilita identificar tendências prevalecentes, embora seja insuficiente para entender, 
com precisão, a dinâmica local de emprego e renda. 

 

Quadro 3.14. Participação dos Ocupados Segundo Estabelecimentos - Costa do 
Descobrimento –1997/1999   

 Ano / Em % 
Classificação das Empresas 1997 1999 

1-5 funcionários 45,2 63,7 
6-10 funcionários 14,4 17,1 

Fonte: Secretaria da Cultura e Turismo do Estado da Bahia 

Considerando-se a importância de Porto Seguro no mercado turístico baiano, 
acredita-se que a distribuição setorial dos principais segmentos empregadores em 

 



Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável da Costa do Descobrimento_________ 
 
 

54 

turismo e seus correlatos, apresentados para o Estado, venham a ser representativos 
para a Costa do Descobrimento. 

 
Quadro 3.15. Percentual de Ocupados, segundo setor de atividades - Nordeste, 
Bahia, RMS – 1999 - Em %  

Atividades Nordeste Bahia RMS 
Hotéis e Pousadas 6,1 8,8 7,5 

Bares e Restaurantes 54,3 52,0 48,3 
Lazer e Entretenimento 7,3 6,9 8,2 

Agência de Viagens 1,5 2,5 4,0 
Transportes 30,7 29,7 32,0 

Fonte: PNAD, 1999. Cálculo: Instituto da Hospitalidade.  

Segundo estudo realizado pelo Instituto da Hospitalidade (IH)1 dentre as pessoas 
ocupadas em hotéis e pousadas na Bahia, a participação das mulheres é bem superior 
(66%) à dos homens (34%), sendo um fator indicativo de salários inferiores a preço de 
mercado. Nos bares e restaurantes, a distribuição entre os gêneros é eqüitativa. Situação 
que se modifica quando se analisam os ocupados em lazer e entretenimento (casas de 
shows e boites), pois, nestes, a participação dos homens e predominante (84%); o 
mesmo ocorrendo nas agências de viagens (68% dos ocupados).    

O mesmo estudo nos informa que a média de tempo de estudo das pessoas 
ocupadas em turismo no Estado é de 8 anos, sendo significativa a participação daqueles 
que possuem até 3 anos de estudo (30%). Dentre os trabalhadores que apresentam 12 
anos ou mais de estudo, encontram-se apenas 3% dos ocupados. Os estabelecimentos 
de lazer e de entretenimento, agências de viagens e transportes empregam profissionais 
mais qualificado e, portanto, melhor remunerados. Hotéis, pousadas, bares e 
restaurantes agrupam a maior parcela dos ocupados, que recebem até 2 SM. Na Bahia, 
exclusive a RMS-Região Metropolitana de Salvador, 80% dos hotéis e pousadas praticam 
tal remuneração e agregam trabalhadores com menor tempo de estudo. Nas pousadas é 
comum a instituição de relações trabalhistas que se assemelham ao trabalho doméstico.  

De maneira geral, as pessoas ocupadas em atividades turísticas no Estado 
recebem em sua maioria até 5 SM (79%), acima de 10 SM estão apenas registrados 3% 
dos trabalhadores. No caso da hotelaria,  4,1% recebem mais de 20 SM.   
           No Brasil, de acordo com o IH, duas ocupações destacam-se no setor de hotéis e 
pousadas: arrumadeiras/camareiras e recepcionistas. As duas têm peso semelhante e, 
somadas, representam um terço do pessoal ocupado. Diretores, gerentes e 
administradores têm uma importância relativamente elevada, chegando a 7,4%”. Quanto 
“aos bares e restaurantes, a estrutura operacional é relativamente simples. Mais de 40% 
são compostas pelos próprios donos e sócios que trabalham no negócio”. Também nos 
segmentos de lazer, entretenimento e agências de viagens, a participação dos donos do 
negócio é elevada. Já no setor de transportes, “mais da metade dos ocupados é 
representada por motoristas e taxistas (55%)”.2 
           A despeito da melhoria nos indicadores de educação, registrada nos municípios da 
CD, nos últimos cinco anos, pode-se observar que ainda existem objetivos a serem 
alcançados, visando à formação profissional dos trabalhadores do setor de serviços. 
Expansão na oferta de estabelecimentos de 2o grau, cursos profissionalizantes, como os 
que vêm sendo implementados pelo SENAC, e a inauguração de faculdades, irão 
favorecer a qualificação dos serviços, além de permitir a retenção da população jovem de 
nível econômico mais elevado. Não há dúvida que tais investimentos irão resultar, em 
médio prazo, em um aumento nos níveis da renda local.  
                                                 
1 INSTITUTO DA HOSPITALIDADE. Perfil dos profissionais no mercado de trabalho do setor de 
turismo no Brasil. Salvador: EDUFBA, 2001. 
2 PNAD/IH 
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À guisa de conclusão, pode-se afirmar que embora as diversas atividades 
econômicas da Costa do Descobrimento detenham um potencial para se desenvolverem 
e atingirem outros níveis de desempenho, isto ainda não ocorre devido a vários fatores, 
entre os quais ressalta-se, como principal, a falta de integração entre os setores 
produtivos que se permita atuar de uma forma articulada, buscando, através da 
construção de parcerias, ganhar competitividade. Neste aspecto, o turismo, por sua 
capacidade de ativar os diversos setores da economia local, poderá vir a desempenhar a 
função de aglutinador, propiciando a almejada integração, e o conseqüente ganho de 
competitividade. 

 
 

3.3. INFRA-ESTRUTURA 
Entendendo-se infra-estrutura social como o conjunto de medidas sanitárias 

aplicadas especialmente na melhoria das condições de saúde de uma região, este item 
abrange os sistemas de abastecimento de água, de coleta e tratamento de lixo e de 
esgotamento sanitário.  

É necessário destacar que a infra-estrutura social foi o setor que sofreu maior 
pressão de demanda nas últimas décadas, devido ao crescimento populacional 
vegetativo ocorrido a partir da década de 70, e ao aumento da população flutuante, que 
provoca uma sobrecarga nos sistemas durante a alta temporada turística. Salienta-se, 
ainda, que a sazonalidade não é uma característica singular da região da Costa do 
Descobrimento, mas comum a diversas destinações turísticas, que precisam gerenciar os 
sistemas de saneamento para os picos de demanda, quando apresentam um consumo 
bem superior do que aquele exigido no decorrer do ano. Ao mesmo tempo, qualquer 
projeto que se desenvolva na área de saneamento básico visa, além do bem estar da 
população residente - prevenindo doenças e tratando problemas relacionados à saúde de 
forma adequada -, à preservação do meio ambiente evitando, por exemplo, a poluição 
ambiental com a conseqüente contaminação dos recursos hídricos, dos solos e das 
praias. 
 

3.3.1. Sistema de Abastecimento de Água 
A evolução do sistema de abastecimento de água (SAA), na Costa do 

Descobrimento, segundo Tofani1, ocorria, no início da década de 70, por meio da  coleta 
da  água através de poços artesianos, levando perigo aos usuários finais, devido ao risco 
da sua incorreta potabilização2. A rede de abastecimento de água estava restrita, 
basicamente, aos núcleos centrais onde, devido ao crescimento urbano ocorrido na 
década de 80, houve um crescimento significativo de ligações. Por outro lado, o sistema 
existente já se mostrava insuficiente para suprir a demanda, uma vez que não havia sido 
dimensionado para atender à população flutuante, que crescia em ritmo geométrico, 
contribuindo para que entrasse em colapso nos períodos de alta estação . 

Apesar do crescimento no número de ligações domiciliares, segundo dados do 
Censo Demográfico, IBGE, em 1991, dos domicílios particulares permanentes, 56% não 
eram ligados às redes de água. 

 
 
 

                                                 
1 Tofani, F. “The Challengers of Sustainable Development in Coastal Settings under the Impact of 
Tourism: The case of Porto Seguro in Southern Bahia, Brazil”. Dissertação de Mestrado na 
University of New Scotia – UK. 1996. 
2 DEREC.S.L. “Informe de Evaluación del Desarrollo Turistico de Porto Seguro”, fevereiro de 2001. 
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Quadro 3.16. Evolução no Número de Ligações de Água 

Município 1980 1990 1999 
(%) 

Crescimento 
Anual 

(%) 
Crescimento 80-

99 
Belmonte 808 1.252 2.427 5,96% 200,37% 

Porto Seguro 1.141 2.310 3.209 5,59% 181,24% 
S. C. Cabrália 232 567 1.480 10,24% 537,93% 

Total 2.181 4.129 7.116 6,42% 226,27% 
(Fonte: EMBASA / FCESP, 2001) 

Assim, até meados da década de 90, o sistema de abastecimento de água não 
atendia parte significativa da população residente, quando se iniciaram grandes 
investimentos públicos na ampliação deste sistema. 

Parte importante das intervenções ocorridas na Costa do Descobrimento, 
relacionadas com o abastecimento de água, foram financiadas pelo PRODETUR I ou em 
programas complementares, que ampliaram consideravelmente a extensão da 
canalização de água potável1.  

 
Quadro 3.17. Projetos Realizados para Melhoria da Distribuição de Água  

Projetos 
Valores dos 

Investimentos 
(US$ 1.000,00) 

Fonte Financiadora 

SAA de Arraial D’Ajuda 682 PRODETUR 
SAA de Arraial D’Ajuda – 2ª parte 482 Outras Fontes 

SAA de Belmonte 982 PRODETUR 
SAA de Belmonte – 2ª parte 648 Outras Fontes 
SAA de Belmonte – 3ª parte 373 Outras Fontes 

SAA de Coroa Vermelha 276 PRODETUR 
SAA de Mogiquiçaba – Belmonte 25 Outras Fontes 

SAA de Porto Seguro – Orla e Frei Calixto 5,823 PRODETUR 
SAA de Porto Seguro – Setor A 4,245 PRODETUR 
SAA de Porto Seguro – 2ª parte 250 Outras Fontes 

SAA de S. C. Cabrália 732 PRODETUR 
SAA de Trancoso 328 PRODETUR 

Total 14,846 
(Fonte: SCT / SUDETUR, 2001) 

Com um investimento de quase US$ 15 milhões, em pouco mais que cinco anos, 
chegou-se ao final da década de 90 com uma ampla rede de abastecimento de água, 
beneficiando as localidades de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Arraial D’Ajuda, Coroa 
Vermelha, Trancoso e Belmonte abrangendo, desta forma, quase todas as comunidades 
da Costa do Descobrimento, fator que interferiu de forma significativa na qualidade de 
vida da população.  

Apesar de todos os investimentos realizados na área objeto de estudo, são 
perceptíveis dois tipos de problemas em relação ao abastecimento de água:  

1) a necessidade de complementação do sistema de abastecimento de água, com 
maior favorecimento da população residente, que passou a ocupar novos lotes;  

2) apesar da existência da rede instalada, muitos usuários continuam se utilizando 
dos poços artesianos, devido aos custos relacionados ao abastecimento de 

                                                 
1 DEREC, S.L. “Informe de Evaluación del Desarrollo Turistico de Porto Seguro”, fevereiro de 
2001. 
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água, que envolvem, além da construção da canalização da rua até o domicílio, 
o pagamento de taxa de uso mensal. 

Para permitir melhor análise dos resultados dos investimentos no setor, o quadro 
a seguir apresenta os dados fornecidos pela EMBASA, sobre população beneficiada nos 
locais das intervenções, em função das taxas de crescimento projetadas por ocasião da 
elaboração dos projetos executivos, ressaltando que a expectativa de atendimento da 
população fixa é da ordem de 90%. 
 
Quadro 3.18 – População Beneficiada pelo Sistema de Abastecimento de Água na 
Costa do Descobrimento 

LOCALIDADE POPULAÇAO FIXA POPULAÇAO FLUTUANTE TOTAL 
Trancoso 3.572 613 4.185 

Santa Cruz Cabrália 5.473 2.650 8.123 
Coroa Vermelha 1.973 868 2.841 
Arraial D´Ajuda 6.915 5.762 12.677 

Porto Seguro – Setor A 13.224 9.588 22.812 
Porto Seguro – Setor B e C 36.940 6.063 43.003 

Belmonte 13.482 166 13.648 
Fonte: EMBASA, 2001. 

 
3.3.2. Sistema de Esgotamento Sanitário 

Nas décadas de 70 e 80, segundo Tofani1 (1996: 170,213), as soluções coletivas 
para o esgotamento sanitário (SES), na Costa do Descobrimento, eram praticamente 
inexistentes, com parte do esgoto despejada no oceano, nos mangues e nos rios da 
região. A população adotava soluções individuais, tipo fossa séptica, ou ligava suas 
casas e empreendimentos aos canais de drenagem natural que atravessavam toda a 
cidade e que desembocavam nas praias, nos mangues e nos rios da região, 
comprometendo esses ecossistemas. Tal situação perdurou até meados da década de 
1990, quando se iniciaram os investimentos do PRODETUR I e de outras fontes 
financiadoras. Para o autor, neste momento, o meio ambiente local já começava a 
demonstrar sinais dos impactos sofridos durante anos seguidos, com a deterioração dos 
lençóis freáticos, dos rios e dos mangues.  

Segundo o relatório DEREC S.L., na alta temporada de julho, período em que 
ocorrem mais chuvas, chegava-se a uma situação caótica, devido à inexistência de um 
sistema de esgotamento sanitário e de drenagem pluvial, colocando em risco a saúde 
pública, a qualidade dos rios e a balneabilidade das praias2. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no início da 
década de 1990, 56,23% dos domicílios da região possuíam alguma alternativa para o 
destino de seus esgotos, na sua maioria fossas sépticas. 

Vale ressaltar que este percentual de atendimento correspondia na sua totalidade a 
soluções individuais, não se tratando de um sistema público com manutenção e controle 
adequados, inexistindo qualquer tipo de avaliação relativa à qualidade dessas soluções. 
Dados da literatura técnica indicam que mesmo a solução conhecida como “fossa 
séptica”, quando não corretamente aplicada, pode causar a poluição do solo e, a partir 
daí, provocar a poluição de águas subterrâneas. 

                                                 
1 Tofani, F. “The Challengers of Sustainable Development in Coastal Settings under the Impact of 
Tourism: The case of Porto Seguro in Southern Bahia, Brazil”. Dissertação de Mestrado na 
University of New Scotia – UK. 1996. 
2 Diomira. Avaliação do Impacto Econômico do Desenvolvimento Turístico em Porto Seguro. 
Fevereiro de 2001. 
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Quadro 3.19. Esgotamento Sanitário na Costa do Descobrimento - 1991 
Município No. de Domicílios Atendidos (%) Atendidos 
Belmonte 2.558 51,49% 

Porto Seguro 4.449 61,60% 
S. C. Cabrália 709 51,45% 

Total 7.716 56,23% 
(Fonte: IBGE, 2001) 

Assim, com o intuito de melhorar a salubridade ambiental e um adequado 
atendimento em saneamento básico da população fixa e flutuante, realizaram-se diversos 
investimentos públicos para a melhoria deste setor.  

 

Quadro 3.20. Projetos para Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário  

Projetos 
Valores dos 

Investimentos 
(US$ 1.000,00) 

Fonte Financiadora 

SES de Arraial D’Ajuda 2,716 PRODETUR 
SES de Belmonte 2,994 PRODETUR 

SES de Coroa Vermelha 1,055 PRODETUR 
SES de Porto Seguro – Orla e Frei Calixto 7,908 PRODETUR 

SES de Porto Seguro – Setor A 7,640 PRODETUR 
SES de S. C. Cabrália 2,869 PRODETUR 

SES de Trancoso (em execução) 862 PRODETUR 

Total 26,044 
(Fonte: SCT / SUDETUR, 2001) 

Com a execução das obras de saneamento básico, através do PRODETUR I, foram 
implantados 195,2 km de rede coletora de esgotos, com capacidade de atender, 
conforme dados do projeto executivo, 90% da população residente e 100% da flutuante, 
nas áreas urbanas da região o que, no ano de 2000, conforme dados da EMBASA, 
correspondia a 106.216 pessoas, entre moradores e turistas do Pólo da CD.  

 
3.3.3. Sistema de Coleta e Tratamento de Lixo 
   O sistema de coleta e tratamento de lixo, na Costa do Descobrimento, possui uma 
evolução similar aos serviços públicos analisados anteriormente, porém apresenta uma 
singularidade significativa: pouco se investiu na última década. Este sistema ainda não foi 
contemplado pelo PRODETUR I e somente no ano 2000 foram realizados investimentos 
públicos, como a construção do aterro sanitário de Porto Seguro, com recursos do Banco 
Mundial – Programa CAR – PRODUR, tendo sido implantado apenas parcialmente o 
PDLU desse município. 

 
Quadro 3.21. Coleta de Lixo nos Municípios da Costa do Descobrimento – 1991 

Município No. de Domicílios com Coleta (%) Atendida 
Belmonte 1.993 38,91% 

Porto Seguro 3.555 49,22% 
S. C. Cabrália 716 51,96% 

Total 6.264 45,65% 
(Fonte: IBGE, 2001) 

Atualmente, todos os demais municípios da CD dispõem os seus resíduos 
produzidos em lixões a céu aberto, o que se constitui em grave impacto sócio-ambiental. 

 



Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável da Costa do Descobrimento_________ 
 
 

59 

Sabe-se que os lixões também são responsáveis pela degradação ambiental, tanto pelo 
aspecto visual quanto pelos problemas que geram em função dos vetores transmissores 
de doenças. O chorume, líquido que percola dos resíduos, sem nenhuma proteção 
adequada, termina se infiltrando no solo, poluindo o lençol freático e os rios e mananciais 
do entorno.  

Visando amenizar o problema dos resíduos sólidos, o Governo do Estado, através 
da CONDER - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, realizou a 
construção do aterro sanitário de Porto Seguro, compartilhado com parte do município de 
Santa Cruz Cabrália. Apesar deste aterro já estar em operação desde novembro de 2000, 
os resíduos produzidos na área compartilhada com Santa Cruz Cabrália ainda não estão 
sendo levados para o mesmo por questões de ordem operacional. Há necessidade de 
implantar o PDLU-Plano Diretor de Limpeza Urbana para o município de Santa Cruz 
Cabrália. 

 A CONDER também desenvolveu PDLU e projeto executivo para um aterro 
sanitário, localizado após o Rio João de Tiba, para atender aos municípios de Belmonte e 
parte de Santa Cruz Cabrália.  

 Baseando-se no número de domicílios servidos pela coleta de lixo, em 1991, 
observa-se que apenas 45,65% da população contavam, naquela ocasião, com coleta de 
lixo.  

Em pesquisa realizada em 1999, pela equipe da SUDETUR1, constatou-se que 
87,8% da população pesquisada informaram que eram atendidas pela coleta de lixo. 
Observa-se, assim, que embora não seja possível estabelecer uma comparação entre os 
dados de 1991 e a referida pesquisa de 1999, pode-se inferir que houve um incremento 
no atendimento de coleta de lixo para a população urbana e que esta se aproxima dos 
80%, conforme dados estimados, também fornecidos pela prefeitura municipal. 
 

Quadro 3.22. Projetos para Melhoria do Sistema de Resíduos Sólidos – Costa do 
Descobrimento  

Projetos Valores dos Investimentos 
(US$ 1.000,00) Fonte Financiadora 

Aterro Sanitário de Porto Seguro 507 Outras Fontes 

Total 507 
(Fonte: SCT / SUDETUR, 2001)         

Por ocasião da elaboração deste PDITS, outras informações foram ainda 
levantadas, resultando nos seguintes dados, a seguir: 

Santa Cruz Cabrália – Sem registro de dados da taxa de coleta. A Prefeitura  
informa, verbalmente, que  85%. de toda área urbana é atendida pela coleta. 

Belmonte – Em 1996, quando foi feito diagnóstico para subsidiar os estudos de 
elaboração do Plano Diretor de Limpeza Urbana – PDLU, para esta localidade, a taxa de 
coleta, naquela ocasião, na sede municipal, era de 80% . Registra-se que o PDLU não foi 
implantado, não se tendo dados da taxa de coleta, atualmente. 

Porto Seguro – Em 1996, quando foi feito diagnóstico para subsidiar os estudos 
de elaboração do Plano Diretor de Limpeza Urbana – PDLU, para esta localidade, a taxa 
de coleta, naquela ocasião, na sede municipal, era de 71% . Apesar de ter sido 
implantado parcialmente, o PDLU em Porto Seguro (através de recursos fora do 
Programa PRODETUR) não dispõe de dados oficiais atuais na Prefeitura Municipal 

                                                 
1 Ver Mendonça et al. 

 



Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável da Costa do Descobrimento_________ 
 
 

60 

relativos à taxa de coleta. Informalmente sabe-se que a coleta, hoje, atinge 80% da área 
urbana. 
          Outros dados ainda levantados, relativos à necessidade de complementação do 
Sistema de Resíduos Sólidos da Costa do Descobrimento, se referem à implantação de 
solução integrada para atendimento aos distritos de Arraial D´Ajuda, Trancoso e Caraíva, 
alem da recuperação sócio-ambiental da área do antigo lixão de Porto Seguro. 
         Observa-se assim a importância a ser dada ao componente Resíduos Sólidos na 
Costa do Descobrimento, de forma a completar as ações de saneamento básico já 
investidas no PRODETUR I.  
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Quadro 3.23. Análise da Infra-estrutura Básica e Social da Costa do Descobrimento – Saneamento 
Saneamento Básico Capacidade e Cobertura Condição Física e Qualidade dos Serviços 

SAA  Belmonte

O sistema construído é composto de: Estação de Tratamento de 
Água com capacidade para tratar 65l/s; casa de cloração; Estação 
Elevatória de Água Tratada; Reservatório Apoiado de Distribuição 
de 150m³; Adutora de Água Bruta, com 1,5km; Adutora de Água 
Tratada, com 2,10km; Rede de Distribuição de 10,65km que 
somados aos 20,79km existentes perfazem 31,44km, com 900 
novas ligações domiciliares e 2.508 economias executadas, 
possuindo no ano de 2000 cerca de 2.292 ligações domiciliares e 
uma população beneficiada de 13.648 habitantes. 

O sistema de abastecimento de água de Belmonte atendia à 
população de forma precária, devido ao alto nível de ferro 
contido na água distribuída. A captação da água pela 
EMBASA era feita através de poços. Cerca de 85% dos 
domicílios se abasteciam através de cisternas próprias, sendo 
o número de ligações domiciliares existentes apenas de 
1.596, uma vez que as demais (706 ligações) haviam sido 
desativadas, a pedido dos moradores. Por outro lado, a 
EMBASA, numa avaliação feita em 1999, identificou que 
grande parte dos poços utilizados estava com água de 
potabilidade comprometida. Desta forma, desde meados 
daquele ano, a EMBASA vem reformulando esse sistema, 
inclusive substituindo a captação por poços por uma nova 
captação superficial, cujo manancial, o Riacho Conceição, 
dista 7km da ETA, possuindo uma água bruta de melhor 
qualidade. A ETA (Estação de Tratamento de Água) do tipo 
convencional também sofreu intervenções com a instalação 
de novos filtros, resultando numa melhor qualidade da água 
distribuída. O impacto dessas intervenções foi sentido com a 
solicitação da população em religar as residências à rede de 
abastecimento de água, e hoje esse sistema atende a 80% 
da rede urbana. 
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Continuação do Quadro 3.23. Análise da Infra-estrutura Básica e Social da Costa do Descobrimento – Saneamento 

Saneamento Básico Capacidade e Cobertura Condição Física e Qualidade dos Serviços 

Mogiquiçaba 
Atualmente, Mogiquiçaba ainda é atendida por sistemas 
particulares, ou seja, poços artesianos de qualidade duvidosa, já 
que a água não possui nenhum tipo de tratamento. 

O atendimento ao povoado de Mogiquiçaba será 
complementar ao Sistema de Abastecimento de Água da 
sede de Belmonte, atendendo reivindicação da comunidade 
local e proporcionando uma melhor qualidade na água a ser 
distribuída dentro de padrões de potabilidade aceitáveis. 

Santa Cruz Cabrália 

O sistema construído é formado de: Estação de Tratamento de 
Água composto de torre de aeração, filtração e casa de química; 
adutora de água bruta, com 2,9 km de extensão e diâmetro de 
100mm; dois reservatórios, sendo um apoiado de 500m³ e outro 
elevado de 100m³. Foram executados ainda 13,8 km de rede de 
distribuição, que somados aos 25,8 km existentes perfazem 
atualmente 39,6 km em diâmetros, variando de 50 a 200mm com 
300 novas ligações domiciliares resultando em 2.326 economias 
executadas, beneficiando cerca de 8.123 habitantes. Foram 
também instalados mais 500 hidrômetros em ligações existentes. 

O sistema já atende a maior parte da população, no entanto 
alguns bairros que surgiram após a implantação do mesmo 
ainda não estão atendidos. Há necessidade de reforçar a 
captação com a perfuração e instalação de mais um poço 
além de mais 250 hidrômetros. 

Os distritos de Santo Antônio, Santo André e Guaiú, 
localizados na APA Santo Antônio não possuem sistemas 
públicos de abastecimento de água, havendo necessidade de 
complementar o sistema de abastecimento de Santa Cruz 
Cabrália, atendendo a essas localidades. Estes sistemas 
respondem à demanda de crescimento das populações locais 
e empreendimentos turísticos existentes e ou em implantação 
nestas localidades, garantindo a qualidade do abastecimento 
com reflexos na melhoria das condições de saúde pública. 

 

SAA 

Coroa Vermelha 

O sistema de Abastecimento de Água de Coroa Vermelha 
compreende o aproveitamento de manancial subterrâneo, por 
meio de poços tubulares com reservação contígua ao poço, 
ligações domiciliares e rede de distribuição. As unidades 
principais de reservação e tratamento estão sendo realizadas na 
ETA ,de Santa Cruz Cabrália, tendo sido implantados 20,55 km de 
adutora, com alimentação a partir da estação de tratamento de 
Santa Cruz Cabrália. Foram executadas 23,53 km de rede de 
distribuição com 400 ligações domiciliares ou 1.000 economias, 
atendendo a uma população de 2.500 habitantes. Este é o 
primeiro projeto de abastecimento de água desta localidade. 

O sistema é recente e vem atendendo a contento a 
população de Coroa Vermelha, sem que haja necessidade de 
qualquer intervenção no momento. 
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Continuação do Quadro 3.23. Análise da Infra-estrutura Básica e Social da Costa do Descobrimento – Saneamento 

Saneamento Básico Capacidade e Cobertura Condição Física e Qualidade dos Serviços 

SAA Porto Seguro 

O sistema para o setor A se compõe de elevatórias de água bruta 
e de água tratada e de uma ETA (padrão da EMBASA), 
constituída de três módulos de 80l/s cada um. Prevê-se, para a 
segunda etapa de projeto, a instalação de um quarto 
módulo.Foram implantadas 310 novas ligações neste Setor A. O 
projeto de abastecimento de água escolhido para os Setores “B” e 
“C” de Porto Seguro, propõe a construção de uma barragem de 
regularização no local da captação no Rio dos Mangues, 
considerando a adução de vazões de 213,46 e 322l/s, 
respectivamente, para a primeira e segunda etapa. 

O estudo de alternativas técnicas para a captação de água para 
Porto Seguro (setor A) exigiu cuidados na seleção dos mananciais 
existentes em função das características químicas das águas e da 
capacidade de vazão das fontes. 
O projeto de ampliação adotado foi o que considera a captação de 
água bruta através de flutuadores, no Rio dos Mangues, e seu 
recalque até a ETA – um módulo do tipo auto-lavável com 
capacidade para 80 l/s. 

Já foi construída uma Estação de Tratamento, do tipo auto- 
lavável, com 04 módulos, dois já em funcionamento, cada um com 
capacidade para 80l/s. Foram implantadas 10,6km de adutoras de 
água bruta e sub-adutoras de água tratada, com diâmetros que 
variam de 150mm a 400mm. Estão previstos ainda 02 
reservatórios apoiados com capacidades para 1.000m³ e 2.000m³. 
Para os dois setores, está prevista a implantação de 120,6 km de 
rede de distribuição que, somadas aos 24,8 km existentes, 
totalizam 145,4 km de rede de distribuição. Foram executadas 
6.755 novas ligações domiciliares, com 9.957 novas economias. 
Todo o sistema (A, B e C) tem capacidade para beneficiar uma 
população de 81.579 habitantes fixos e 25.710 flutuantes, no final 
de plano dos projetos, ou seja, no ano de 2017. 

Este novo sistema encontra-se em fase de conclusão. O 
manancial que abastece Porto Seguro foi beneficiado com 
um projeto de recuperação de suas matas ciliares, onde 
foram recuperados 76ha de formações vegetais e florestais 
nas margens do Rio dos Mangues. Esse projeto foi de 
importância fundamental, uma vez que as matas ciliares 
funcionam como elemento estabilizador da rede de drenagem 
da bacia hidrográfica. O projeto foi também acompanhado por 
trabalho intenso de educação ambiental para todos os 
usuários instalados na nascente desta bacia. Para completar 
este projeto, deverá se dar continuidade ao plantio das 
mudas em área estimada de 100ha e sua manutenção por 
um período mínimo necessário, além de trabalho de 
educação ambiental junto às populações ribeirinhas. 
Há a necessidade ainda de complementar as ações de 
saneamento, no município de Porto Seguro, com a 
implantação do Sistema de Abastecimento de Água da 
localidade de Caraíva. 
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Continuação do Quadro 3.23. Análise da Infra-estrutura Básica e Social da Costa do Descobrimento – Saneamento 
Saneamento Básico Capacidade e Cobertura Condição Física e Qualidade dos Serviços 

Arraial D’Ajuda 

Rede de distribuição de água, com 13,76km e adutora com 1,6km. 
Foram executadas, com recursos de contrapartida do 
PRODETUR I, 2.604 ligações domiciliares com 3.292 economias, 
beneficiando a população de 6.915 habitantes fixos e 5.762 
flutuantes, num total de 12.677. 

Esse sistema já se encontra em funcionamento, havendo  a 
necessidade de completá-lo  com a ampliação da estação de 
tratamento de água ali existente (construção de floculador e 
decantador), de forma a fornecer à população uma água de 
melhor qualidade estética (corrigindo a turbidez) e 
bacteriológica. 

SAA 

Trancoso 

Foi construída a Estação de Tratamento de Água, com 
capacidade para tratar 34,72l/s; reservatório apoiado de 200m³; 
reservatório elevado de 150m³; adutora de água bruta com 410m; 
rede de distribuição de 8,68km e 1.202 ligações domiciliares com 
1.582 economias executadas, beneficiando uma população fixa 
de 2.900 habitantes e 1.600 flutuantes, num total de 4.500. 

O projeto de abastecimento de água de Trancoso 
compreende a ampliação do sistema existente, entretanto, 
uma vez que o manancial estava sujeito à contaminação e, 
em determinadas épocas do ano podia ser inundado pelas 
marés, foi necessário buscar um novo ponto de captação. 
Esse novo local encontra-se no lado oposto da antiga 
captação e, assim, toda a adutora de recalque não pode ser 
aproveitada. Por outro lado, a rede de distribuição que estava 
sub-dimensionada também teve que ser substituída.  
Hoje o sistema implantado encontra-se em boas condições 
físicas, e atende bem à localidade. 

SES  Belmonte

Este sistema é formado por 24,5km de rede coletora, 06 estações 
elevatórias, 3,2km de linhas de recalque no diâmetro de 300mm, 
estação de tratamento de esgoto e 1,4km de emissário em tubos 
de ferro fundido no diâmetro de 300mm. A população beneficiada 
é de 13.648 pessoas. 
Da mesma forma que o Sistema de Abastecimento de Água, este 
Sistema de Esgotamento Sanitário deverá ser complementado 
para atendimento ao povoado de Mogiquiçaba, e pela 
necessidade de ações em saneamento básico. 

As obras deste sistema estão com boas condições físicas, 
havendo a necessidade de completar o sistema com a 
execução de 2.642 ligações intradomiciliares, além da 
construção de duas estações elevatórias, rede coletora e 
ramais prediais com 5km de extensão para atender ao bairro 
de Bom Jardim e a Avenida Saldanha da Gama, na sede 
municipal. 
Ressalte-se que estas obras estavam previstas no 
PRODETUR I, porém, por problemas construtivos que 
elevaram os custos das obras, restando esta última bacia de 
esgotamento que integra os referidos bairros a ser executada. 
O corpo receptor dos efluentes, após tratamento, é o Rio 
Jequitinhonha, de considerável e suficiente vazão para tornar 
o impacto ambiental de ocasionais descargas de esgoto bruto 
sobre seu leito, praticamente irrelevante. 
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Continuação do Quadro 3.23. Análise da Infra-estrutura Básica e Social da Costa do Descobrimento – Saneamento 

Saneamento Básico Capacidade e Cobertura Condição Física e Qualidade dos Serviços 

SES Santa Cruz Cabrália 

O projeto para implantação do sistema de esgotamento sanitário 
atende aos bairros Mirante, Nova Cabrália, Sapolândia, Centro-
Sul e Centro Histórico, onde ocorre o maior adensamento. Esses 
bairros eram os maiores responsáveis pela poluição do Rio Yaya, 
que corta o centro urbano de Santa Cruz Cabrália. Entretanto, 
este rio fica comprometido com despejo de esgotos por parte de 
populações que se instalaram ao longo de parte de sua margem 
de forma inadequada e irregular. 

A área de abrangência do projeto compreende duas bacias de 
coleta, notadamente a bacia dos Rios Yaya e Camurugi, 
totalizando 202,51 ha, dos quais 89,15% situados na primeira 
bacia. A parcela pertencente à bacia do Rio Camurugi ainda é 
parcamente ocupada, cabendo assim, a bacia que incorpora o Rio 
Yaya a maior contribuição de coleta dos esgotos da cidade. 

A rede coletora abrange no total oito sub-bacias de esgotamento, 
além de interceptor ao longo do Rio Yaya, estações elevatórias e 
tratamento e disposição final, compreendendo gradeamento, 
caixa de areia, medição de vazão, digestores anaeróbios, leitos 
de secagem do lodo e lagoas de estabilização constituídas de 
lagoas facultativas, seguidas de lagoa de maturação. 

Foram executadas 23,7 km de rede coletora de esgotos com 06 
estações elevatórias e 5.335m de linhas de recalque, tendo sido 
executadas até o momento 324 ligações intradomiciliares. Este é 
o primeiro projeto de esgotamento sanitário de Santa Cruz 
Cabrália, beneficiando 17.600 habitantes. 

O sistema encontra-se em funcionamento, tendo sido 
implantado em boas condições técnicas, havendo a 
necessidade de completá-lo com a execução de 1.421 
ligações intradomiciliares. Os novos bairros, Terra de Cabral 
e Nova Cabrália, na sede municipal, não contemplados pelo 
sistema, demandam a extensão de rede e de estações 
elevatórias. 

Os distritos de Santo Antônio, Santo André e Guaiú, 
localizados na APA Santo Antônio, vêm apresentando 
crescimento populacional, bem como vêm recebendo novos 
empreendimentos turísticos, havendo a necessidade de 
implantar sistemas de esgotamento sanitário, 
complementando a cobertura de saneamento no município de 
Santa Cruz Cabrália. 
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Continuação do Quadro 3.23. Análise da Infra-estrutura Básica e Social da Costa do Descobrimento – Saneamento 
Saneamento Básico Capacidade e Cobertura Condição Física e Qualidade dos Serviços 

SES  Coroa Vermelha

Coroa Vermelha está situada às margens do Oceano 
Atlântico e na Bacia do Rio Jardim, que corta a cidade 
e, cuja vazão é estimada em 82,50l/s. Esse rio, de 
regime perene, era o corpo receptor natural dos 
esgotos da cidade. 
Foram implantados 13,8 km de rede coletora de 
esgotos; 05 estações elevatórias e 8,5 km de linha de 
recalque, beneficiando uma população de 2.841 
habitantes. Foram implantadas também 389 ligações 
intradomiciliares. O tratamento do esgoto coletado 
nesta localidade é realizado na estação de tratamento 
de esgoto de Santa Cruz Cabrália, medida adotada 
durante a execução das obras, que visou otimizar 
esse sistema. 

O sistema encontra-se em funcionamento, tendo sido implantado em boas condições 
físicas e apresentando qualidade nos seus serviços, havendo a necessidade no 
entanto de completá-lo com a execução de mais 416 ligações intradomiciliares. 

SES  Porto Seguro

No setor A foram construídas 05 estações elevatórias; 
estação de tratamento de esgoto composta de 02 
lagoas de aeração e 02 lagoas de
maturação/decantação; 8,6 km de linhas de recalque; 
e foram executados 28 km de rede coletora de 
esgotos e 610 ligações domiciliares. 

 

Apesar de todos os investimentos realizados até o momento, que previam cobertura 
total das áreas urbanas, da sede municipal, o acelerado crescimento populacional que 
resultou no surgimento de novos bairros, faz com que haja necessidade de 
complementação deste sistema, que ainda apresenta problemas relacionados, 
principalmente, com a ausência de cobertura nestes novos bairros, além do baixo 
índice de ligações intradomiciliares, realizadas até o momento nas áreas que foram 
atendidas. Constata-se que a população da sede municipal é predominantemente de 
baixa renda, dificultando a realização das ligações na rede com recursos próprios. De 
acordo com avaliação realizada por Mendonça et all, cerca de 60% dessa população 
fixa recebem até 3 salários mínimos, existindo um grande contingente de até 1 salário 
mínimo, enquadrando-se na categoria de tarifa popular ou social. Outro problema que 
vem sendo constatado nas áreas onde foi implantado o SES é a ocorrência de 
ligações de esgotos domiciliares na rede de drenagem pluvial, acarretando 
contaminação ambiental. Visando resolver este problema, a EMBASA está realizando 
o cadastro comercial da rede de distribuição de esgoto, que conterá todas as 
informações relativas às ligações já executadas e as a executar, permitindo obter um 
conhecimento dos usuários que já aderiram ao sistema, bem como daqueles que 
ainda não foram ligados, de forma a desenvolver um trabalho junto a esses últimos. 
Ressalte-se que em localidades da Bahia onde ocorreram investimentos em 
saneamento com baixo índice de adesão, a exemplo do Programa Baía Azul, 
financiado também pelo BID, foram destinados recursos pelos organismos 
financiadores para execução das ligações intradomiciliares. 

Já para os setores B e C, foram implantados 99,1 km 
de rede coletora de esgotos em diâmetros variando 
de 150 a 500mm e 18,42 km de linhas de recalque. O 
sistema possui 18 estações elevatórias e prevê um 
total de 8.731 ligações domiciliares que se encontram 
em implantação. O sistema de tratamento é composto 
de lagoas aeradas, que antes do lançamento do 
efluente no Rio Buranhém, é submetido ao dispositivo 
de desinfecção, através de lâmpadas ultravioletas. 
Porto Seguro não contava com nenhum sistema 
público de esgotamento sanitário antes do 
PRODETUR, que já beneficia uma população de 
65.815 pessoas, entre fixas e flutuantes. 

No setor A, o sistema encontra-se em funcionamento, tendo sido implantado em boas 
condições físicas e apresentando qualidade nos seus serviços, havendo a 
necessidade de completá-lo com a execução de 6.045 ligações intradomiciliares, que 
deverá ser precedida de um trabalho de educação ambiental junto à comunidade. 
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Continuação do Quadro 3.23. Análise da Infra-estrutura Básica e Social da Costa do Descobrimento – Saneamento 

Saneamento Básico Capacidade e Cobertura Condição Física e Qualidade dos Serviços 

SES  Arraial D’Ajuda

Este projeto é composto de ligações domiciliares, rede coletora, 
linhas de recalque e tratamento (dois reatores anaeróbios 
modulados e dispostos em serie, com lagoa facultativa e três 
lagoas de polimento e cinco elevatórias). O índice de atendimento 
considerado no projeto é de 90% para a população fixa e de 
100% para flutuante, totalizando uma população de 12.677 
habitantes atendidos. 

Foram executadas 21,3km de rede coletora de esgotos, 05 
estações elevatórias e 8,3 km de linhas de recalque, com 2.568 
ligações intradomiciliares (dados de 2001).  

A vazão de projeto, que atende a esta primeira etapa, é de 62l/s, 
devendo a segunda etapa ser implantada após a ultrapassagem 
desta vazão. 

 

O sistema encontra-se em funcionamento, tendo sido 
implantado em boas condições físicas e apresentando 
qualidade nos seus serviços, havendo a necessidade de 
completá-lo com a execução de mais 1.296 novas ligações 
intradomiciliares para que se possa ter um efetivo 
funcionamento do mesmo. 

 

SES  Trancoso

Esta obra encontra-se em fase final de execução. Estão sendo 
implantados 14 km de rede coletora, estação de tratamento, 4 
estações elevatórias e 2,3km de interceptores, sendo o primeiro 
sistema público de esgotamento sanitário da localidade que 
atenderá a sua população fixa de 3.572 habitantes. 

Considerando as características do efluente tratado e os 
custos finais do empreendimento, era possível efetuar o 
lançamento dos efluentes, após tratamento, num córrego que 
passa junto à área de implantação da ETA e deságua no 
manguezal contribuinte à foz do Rio Trancoso. No entanto, 
em atendimento à forte pressão e solicitação da comunidade, 
o projeto sofreu alteração no que se refere ao destino final de 
lançamento do efluente, passando de lançamento no Rio 
Trancoso para lançamento através de infiltração no solo. 
Técnica que vem sendo adotada em algumas áreas do país. 

O sistema encontra-se em fase final de execução, tendo sido 
implantado em boas condições físicas, havendo a 
necessidade de completá-lo com a execução de 843 ligações 
intradomiciliares. 
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Continuação do Quadro 3.23. Análise da Infra-estrutura Básica e Social da Costa do Descobrimento – Saneamento 

Saneamento Básico Capacidade e Cobertura Condição Física e Qualidade dos Serviços 

RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

Limpeza Urbana e Aterro 
Sanitário de Porto 

Seguro, Santa Cruz 
Cabrália e Belmonte 

Visando solucionar o problema dos resíduos sólidos na Costa 
do Descobrimento, foi construído em Porto Seguro um aterro 
compartilhado com Santa Cruz Cabrália. Este aterro é 
composto por três células, instaladas numa área de 23,3 
hectares, que atende diariamente 120 toneladas de lixo, que 
são produzidas no município de Porto Seguro. 

Santa Cruz Cabrália atualmente dispõe os seus resíduos 
sólidos em lixões a céu aberto, necessitando implantar o seu 
PDLU de modo a viabilizar o compartilhamento com Porto 
Seguro, conforme planejado. 

Para Belmonte, já existe projeto concluído, bem como seleção 
de área para implantação de aterro sanitário, de forma a 
atender adequadamente os resíduos produzidos nesta 
localidade que, no ano de 2000, já representavam cerca de 
12.100 toneladas/ano. Este projeto foi incluído na Estratégia 
Turística, já aprovada pelo BID/BN, no sentido de completar a 
infraestrutura de saneamento da região. Faz-se necessário 
salientar que o aterro sanitário de Belmonte deverá ser 
compartilhado com o município de Santa Cruz Cabrália, no 
recebimento dos resíduos sólidos dos povoados de Santo 
André, Santo Antônio e Guaiú. 

Atualmente, no município de Porto Seguro, a coleta de lixo 
está sendo feita por empresa privada, contratada pela 
municipalidade, sendo o destino final o aterro executado 
recentemente pelo Governo do Estado. 

Este aterro atende atualmente a sede de Porto Seguro, 
devendo atender, conforme projeto, parte do município de 
Santa Cruz Cabrália, incluindo a sua sede e a localidade de 
Coroa Vermelha, como também as localidades de Arraial 
D’Ajuda e Trancoso. O funcionamento está se dando de 
forma experimental, pois estão sendo pleiteados os 
equipamentos adequados para o seu perfeito funcionamento, 
conforme premissas do projeto. A área do antigo “lixão”, hoje 
transformada em bairro, deverá sofrer intervenções urgentes, 
no sentido da remoção e reassentamento dessa população, 
para posterior recuperação sanitária e ambiental. É 
importante, também, que seja realizado um trabalho de 
educação ambiental, junto à população, de modo a viabilizar 
projetos de coleta seletiva. 

O sistema de destino final de lixo da CD precisa ser 
completado com a construção do aterro sanitário de 
Belmonte, que atenderá também os povoados ao norte de 
Santa Cruz Cabrália, além da construção de uma estação de 
transbordo, ou solução equivalente, para atender aos 
povoados ao sul de Porto Seguro ( Arraial D’Ajuda, Trancoso 
e Caraíva), em razão da distância que estes se encontram do 
aterro sanitário já implantado em Porto Seguro. 

É necessária, ainda, a implantação dos Planos Diretores de 
Limpeza Urbana, nos três municípios da CD, envolvendo 
aquisição de equipamentos, capacitação dos gestores e 
operadores municipais, além de ação de educação ambiental 
da população fixa e flutuante. 
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3.3.4. Avaliação dos Projetos de Urbanização/Drenagem/Pavimentação 
 
A partir da década de 80, a atividade turística tornou-se mais intensa, ao mesmo 

tempo em que ocorria a crise na lavoura cacaueira, causando o início de um processo de 
migração para a região, fato que se agravou na década seguinte.  

Chega-se ao início dos anos 90, quando a pobreza, representada pelos baixos 
níveis de renda, pelo desemprego, pelo analfabetismo, pelas precárias condições de 
moradia e de saúde, sobretudo das periferias urbanas, começou a atingir significativos 
contingentes populacionais, tanto em Porto Seguro, como em Santa Cruz Cabrália e 
Belmonte. Dados elaborados pelo IPEA demonstram que a proporção das famílias 
indigentes, no ano de 1991, era de quase 50% da população de Porto Seguro e 
Belmonte.1 

Desta forma, com o início do Programa de Desenvolvimento Turístico – 
PRODETUR I, na região, iniciaram-se intervenções importantes que visaram à melhoria 
da qualidade de vida da população, ressaltando-se projetos de melhoria da urbanização 
local. 

 
Quadro 3.24. Projetos para Melhoria da Urbanização 

Projetos 
Valores dos 

Investimentos 
(US$ 1.000,00) 

Fonte 
Financiadora 

Atracadouro Porto Seguro e Urbanização da Área 670 Outras Fontes 
Drenagem de Porto Seguro / Acesso Apaga Fogo / 

Arraial D’Ajuda 5,719 PRODETUR 

Recuperação Urbanística de S. C. Cabrália 280 Outras Fontes 
Requalificação Urbana de Porto Seguro 1,555 Outras Fontes 

Urbanização de Coroa Vermelha 4,778 Outras Fontes 

Total 13,002 
(Fonte: SCT / SUDETUR, 2001) 

Assim, com um investimento de cerca de US$ 13 milhões, o final da década de 90 
já apresentava uma melhoria significativa em determinados aspectos da urbanização da 
área objeto deste estudo, fator este que interferiu no incremento da qualidade de vida da 
população. Dentre as intervenções realizadas, destacam-se: a Urbanização do Parque 
Histórico de Coroa Vermelha e a Requalificação Urbana de Porto Seguro, devido ao seu 
potencial de agregar valor às comunidades e ao turismo. 

No que se refere à drenagem, as obras foram de grande importância para as áreas 
beneficiadas, vez que as inundações freqüentes, ocasionadas pela falta de escoamento 
das águas de chuva, principalmente na área urbana de Porto Seguro, dificultavam os 
deslocamentos tanto de pedestres como de veículos automotores. Desta forma, além de 
contribuir para o desempenho funcional da cidade e para a sua estética, as obras de 
drenagem realizadas se constituíram em importante fator de saúde pública (a água 
superficial se tornava contaminada, prejudicando, de diversas maneiras, a saúde das 
pessoas). 

Em Porto Seguro, a opção adotada para pavimentação das vias foi a de 
paralelepípedos, que, além de ter sido a mais econômica, foi a mais adequada para 
manter a característica arquitetônica da cidade. Já no trecho Apaga Fogo/Arraial D’Ajuda, 
após a realização das obras de drenagem pluvial, a opção adotada para a pavimentação 

                                                 
1 Laudo Bernardes. Relatório realizado para DEREC. S.L. “Avaliação Sócio – Cultural da Costa do 
Descobrimento”, janeiro de 2001. 
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foi a de piso articulado, em vez de paralelepípedos, por razões de ordem técnica e 
objetivando manter um padrão já adotado nesta localidade, uma vez que várias vias já 
estavam pavimentadas desta forma. Ao longo de todo o trecho pavimentado foi também 
construída uma ciclovia e uma pista de cooper. 
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Quadro 3.25. Análise da Infra-estrutura Básica e Social da Costa do Descobrimento - Urbanização 
Urbanização Capacidade e Cobertura Condição Física e Qualidade dos Serviços 

Porto Seguro 

O projeto de pavimentação e drenagem de Porto Seguro 
envolveu toda área urbana da cidade, melhorando o padrão das 
vias e elevando a potencialidade local para a implantação de 
novos empreendimentos comerciais, principalmente aqueles 
voltados para o turismo. O projeto contemplou um sistema 
eficiente de esgotamento das águas através de canais, 
eliminando os alagamentos que ocorriam sistematicamente 
durante as precipitações de intensidades moderadas e altas, 
mesmo em locais com ruas já pavimentadas. 
A opção adotada para a implantação da pavimentação foi o 
paralelepípedo, sendo a mais econômica e adequada para 
manter a característica arquitetônica, além de utilizar a mão de 
obra local. Foi pavimentada uma área de 56.060m2, e as 
larguras das vias variam entre 4,5 e 10 metros. A rede de 
drenagem totaliza 5.336,50m de canais e 330 metros de rede de 
tubo de concreto armado. Estas obras vêm beneficiando 13.720 
moradores locais além dos turistas que se dirigem ao local. 

Apresenta-se em bom estado de conservação, faltando-se 
ainda completar as obras de urbanização no bairro de 
Taperapuã, na orla norte de Porto Seguro, que recebe um 
número significativo de visitantes sem que haja qualquer 
disciplinamento e ordenamento na área, comprometendo 
muitas vezes o tráfego da orla norte de Porto Seguro. Esta 
intervenção também foi motivo de reivindicação da comunidade 
local. Outras ações de complementação da urbanização do 
município de Porto Seguro estão previstas para a localidade de 
Trancoso e para a localidade de Caraíva, também conforme 
necessidade de uma melhor adequação urbana, além da 
reivindicação da comunidade local e da Prefeitura Municipal.  

URBANIZAÇÃO/ 
DRENAGEM/ 

PAVIMENTAÇÃO 

Contorno Santa 
Cruz Cabrália 

Esta obra de urbanização contemplou drenagem e 
pavimentação de 500 metros em paralelepípedo de uma 
avenida estruturante no Centro de Santa Cruz Cabrália e que 
margeia a sua orla, possibilitando uma nova opção de acesso 
ao Terminal Fluvial do rio João de Tiba. 

Esta avenida encontra-se integrada ao contexto urbano da 
cidade, estando em boas condições de uso. Sua extensão está 
sendo inclusive aproveitada em épocas de festas. No entanto, 
sua melhor utilização e aproveitamento dependem de sua 
complementação. 
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Continuação do Quadro 3.25. Análise da Infra-estrutura Básica e Social da Costa do Descobrimento - Urbanização 
Urbanização Capacidade e Cobertura Condição Física e Qualidade dos Serviços 

Apaga Fogo – 
Arraial D’Ajuda 

O projeto original da pavimentação do acesso Apaga Fogo / 
Arraial D’Ajuda previa o revestimento de todo trecho em 
paralelepípedos. Entretanto, a comunidade pleiteou junto à 
Prefeitura substituição do paralelepípedo por piso articulado, 
alegando que algumas vias já estavam pavimentadas dessa 
forma. 
Assim, o projeto de pavimentação e drenagem da via de acesso 
às localidades de Arraial D’Ajuda compreende uma extensão de 
4km, contando ainda com ciclovia paralela, pista de cooper e via 
de pedestre, contribuindo para a melhoria desta área, que conta 
com inúmeros equipamentos turísticos de hospedagem e de 
lazer. As vias pavimentadas em paralelepípedo somam uma 
área de 28.000m². 

Apresenta-se em bom estado de conservação, faltando-se 
ainda completar a drenagem e urbanização no distrito de 
Arraial D’Ajuda, incluindo a pavimentação do acesso às 
praias de Arraial. Trata-se de uma única via de acesso, não 
pavimentada, em condições precárias de circulação, dadas 
as condições de drenagem e intensidade de fluxo. 

URBANIZAÇÃO/ 
DRENAGEM/ 

PAVIMENTAÇÃO 

Santa Cruz  
Cabrália 

A Urbanização do Parque Histórico da Coroa Vermelha foi feita 
por ocasião das comemorações dos 500 anos, e conta 
atualmente com diversos equipamentos e atrativos turísticos 
como: o Museu do Índio, o Comércio Pataxó, a Cruz Latina da 
Coroa Vermelha além de um Terminal Turístico, situado fora da 
área demarcada. Esta área faz parte da demarcação feita pelo 
governo federal para posse definitiva dos índios Pataxós. Esta 
intervenção beneficiou toda a população indígena do parque, a 
população de Coroa Vermelha, além dos turistas que visitam o 
parque histórico. 

Esta área encontra-se em funcionamento e bom estado de 
conservação, sendo a manutenção das áreas públicas de 
responsabilidade e gestão da Prefeitura de Santa Cruz 
Cabrália. Exposições e eventos indígenas são permanentes 
no parque, além da área do Comércio Pataxó. 
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3.3.5. Avaliação dos Projetos de Transportes 
           Até o início da década de 70, o acesso terrestre para a Costa do Descobrimento 
ocorria por meio de vias não pavimentadas, utilizadas, em sua maioria, apenas para o 
transporte local, excetuando-se a BR-101 que, apesar de não ser pavimentada, já 
apresentava um fluxo significativo de veículos. No entanto, foi somente com a 
pavimentação asfáltica desta rodovia, possibilitando uma nova ligação da região 
Nordeste do Brasil com o Sudeste, de uma forma mais eficiente, que se possibilitou maior 
intercâmbio entre o Pólo da Costa do Descobrimento com o resto do país. Assim, com 
maior facilidade de acesso, o fluxo turístico e os núcleos urbanos locais começaram a 
apresentar elevados índices de crescimento, levando a uma situação de carência de 
novos investimentos na infra-estrutura rodoviária, que se prolongou até meados dos anos 
90, quando se iniciaram os investimentos do Programa de Desenvolvimento Turístico da 
Bahia – PRODETUR. Até este período, apenas a BR-367 – de acesso à Zona Turística 
da Costa do Descobrimento, indo de Eunápolis até Santa Cruz Cabrália, era asfaltada, 
restringindo, de forma significativa, o fluxo de residentes fixos e de visitantes entre as 
localidades. Assim, a infra-estrutura viária apresentava-se insuficiente para a dimensão 
alcançada pelo turismo e, segundo o relatório “Avaliação do Impacto Econômico do 
Desenvolvimento Turístico em Porto Seguro”, realizado para DEREC., S. L., 1 “caso não 
se realizassem obras de melhoria, os efeitos deste esgotamento se manifestariam e a 
redução da qualidade de vida ficaria evidenciada”. 

 
Figura 3.2. Vias de Acesso 

                                                 
1Derec. S. L. Versão Preliminar 2, Fevereiro de 2001. 
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       A partir de meados dos anos 90, foram investidos cerca de US$ 29,9 milhões, - 
financiados ou não por este Programa - responsável pela pavimentação de mais de 110 
km de rodovias. 

O PRODETUR I realizou obras de acesso e pavimentação na rodovia BA – 001, nos 
trechos entre Santa Cruz Cabrália/Belmonte e Porto Seguro/Trancoso, ampliando o 
espaço turístico regional e a possibilidade de formação de novos roteiros turísticos.  A 
rodovia Santa Cruz Cabrália / Belmonte foi a primeira obra executada pelo PRODETUR 
Bahia. 

O quadro a seguir apresenta os resultados obtidos na pesquisa de tráfego, realizada 
pelo DERBA, no período de 14 a 16 de novembro de 2001, onde o movimento médio 
diário no trecho de Santa Cruz Cabrália/Belmonte é de 607 veículos, e no trecho Porto 
Seguro/Trancoso chega a 1.397 veículos por dia. 
 
Quadro 3.26. Volume Médio Diário de Tráfego nas Rodovias da Costa do 
Descobrimento - 2001. 

RODOVIA AUTOMOVEL 

UTILITARIO 

ONIBUS CAMINHAO 

LEVE 

CAMINHAO 
MEDIO 

CAMINHAO 

PESADO 

SEMI 

REBOQUE 

TOTAL 

Porto Seguro 
/ Trancoso 

1006 171 123 69 23 05 1397 

Santa Cruz 
Cabrália / 
Belmonte 

483 47 55 18 03 01 607 

TOTAL 1489 218 178 87 26 06 2004 

Fonte: DERBA 

Em relação ao Projeto da Rodovia Porto Seguro/Trancoso, é necessário destacar-se 
que na fase de execução das obras houve ampla discussão e participação da 
comunidade nas audiências públicas e no GIA – Grupo Interinstitucional de 
Acompanhamento, integrados por representantes da Prefeitura de Porto Seguro, IPHAN 
e Ong’s locais, que tinham como objetivo uma maior participação da comunidade local na 
implantação desta estrada, principalmente quanto aos aspectos de ordem ambiental. 

Ainda no componente transportes, foram realizadas obras de intervenção nos 
atracadouros de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. 

Para Parente1, os projetos de recuperação, reforma e ampliação dos atracadouros  
buscaram a modernização e melhoramento de suas instalações e de sua capacidade 
operacional, visando facilitar o escoamento da produção e reduzir o tempo e a espera 
das balsas. Ao mesmo tempo, pretendeu-se criar maior incentivo para as atividades 
turísticas regionais. Assim, constatou-se a intensidade de uso dos atracadouros, que são 
utilizados tanto pelos turistas como pela comunidade local. 

No que se refere ao transporte aéreo, a Costa do Descobrimento conta com um 
aeroporto internacional, no município de Porto Seguro, e um campo de pouso em 
Belmonte. O primeiro destaca-se por ser o principal portão de entrada pela via aérea para 
o Pólo, tendo passado por duas ampliações durante a década de 90 e sendo, atualmente, 
o segundo aeroporto mais movimentado do Estado e o quinto do Nordeste, contando com 

                                                 
1 PARENTE, Angela Maria Barbosa. Avaliação das Obras de Infra-Estrutura do PRODETUR 

financiadas pelo BID. S.d 
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vôos para várias regiões do país e para algumas localidades do exterior, sendo servido 
por todas as grandes companhias aéreas nacionais e diversas operadoras de vôos 
charter. 

 
Quadro 3.27. Movimento de Passageiros no Aeroporto de Porto Seguro- 1994/2000 

Fluxo 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Crescimento 
(%) entre 94 e 

2000 
1º Semestre 120.938 239.172 238.202 227.344 248.906 318.436 345.387 185,59 
2º Semestre 195.202 299.416 221.128 244.458 300.829 337.012 337.010 72,65 

Total 316.140 538.588 459.330 471.802 549.735 655.448 682.397 115,85 
(Fonte: LANGE infra-estrutura Aeroportuária, Sinart e BAHIATURSA, 2001) 

Analisando-se a movimentação da aviação comercial ocorrida no Aeroporto de 
Porto Seguro, em jan-dez/00, em comparação com a de jan-dez/99, constata-se que o 
total de passageiros embarcados e desembarcados passou de 655,4 mil para 682,4 mil, 
registrando um crescimento de 4,1%. 

Em relação a jan-dez/94, quando se registraram 316,1 mil passageiros e 9.280 
vôos no Aeroporto de Porto Seguro, a movimentação ocorrida no mesmo período de 
2000 manteve-se superior, marcando uma variação positiva de 115,9% e 25,3%, 
respectivamente. Isto significa que, em jan-dez/00 com relação a jan-dez/94, ocorreu um 
crescimento de 366,3 mil passageiros e 2.346 vôos no Aeroporto de Porto Seguro.1 

Salienta-se que, devido ao crescimento do movimento no aeroporto de Porto 
Seguro, superando todas as projeções realizadas, registra-se a necessidade de 
antecipação de uma nova ampliação do terminal de passageiros. Tal intervenção foi 
prevista na etapa anterior sendo, portanto, uma obra que visa complementar o realizado 
até o momento. Já o campo de pouso público de Belmonte não possui, atualmente, 
nenhuma linha regular, oferecendo, durante a alta temporada turística (verão), vôos 
panorâmicos com aviões, ultraleves e aeronaves anfíbias. 

No que se refere à acessibilidade marítima, o município de Belmonte se destacou 
durante muitos séculos como um importante porto regional, devido à sua posição 
geográfica, na foz do rio Jequitinhonha, e à sua economia baseada na agricultura do 
cacau. No entanto, com o decréscimo do comércio cacaueiro e o assoreamento da foz do 
rio, que provocou a perda da sua profundidade, a região ficou sem infra-estrutura 
portuária para receber embarcações de grande porte. 

 Atualmente, mesmo sem estrutura apropriada, Porto Seguro recebe um fluxo 
crescente de visitantes provenientes de navios de cruzeiro, que ancoram ao largo da sua 
costa, como pode ser visto através dos números registrados no Quadro 13, a seguir: 
 
Quadro 3.28 Navios de Turismo em Porto Seguro – 1998/2000 

Temporada* No. de Navios  No de Chegadas No de Passageiros** 
1998/1999 4 12 6.829 
1999/2000 3 14 7.085 
2000/2001 3 15 11.079 

Total 4 41 24.993 
(Fonte: BAHIATURSA, 2001)  
* A temporada de cruzeiros marítimos ocorre entre os meses de outubro a março 
 ** Com uma ocupação média de 70% por navio 

                                                 
1 BAHIATURSA. 2001. Informativo Básico do Turismo Baiano – Informativo Gerencial. 
Movimentação de vôos e pax’s nos aeroportos da Bahia jan-dez/2000. 
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Na temporada 2000/2001, o segmento de cruzeiros marítimos representou para a 
Costa do Descobrimento um total de 15 atracações de 3 navios diferentes, resultando 
num movimento de 11 mil passageiros, que injetaram, aproximadamente, um montante 
de US$ 788,58 mil na economia local. 

Para concluir, pode-se considerar que a Costa do Descobrimento já detém a maior 
parte da infra-estrutura básica necessária ao turismo, necessitando ainda algumas 
intervenções nos sistemas de saneamento, viário, de proteção do patrimônio ambiental e 
cultural, que estão propostas neste PDTIS. As intervenções realizadas e previstas, assim 
como as principais unidades de conservação, estão registradas nos mapas a seguir. 
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Quadro 3.29. Análise da Infra-estrutura Básica e Social da Costa do Descobrimento - Transportes 
Transportes Capacidade e Cobertura Condição Física e Qualidade dos Serviços 

BR-101 

Principal eixo de acesso rodoviário do Sul baiano, estando sob 
gestão do governo federal. A rodovia passa, praticamente, pelos 
limites Oeste dos três municípios da Costa do Descobrimento, por 
aproximadamente 145km, desde Itapebi até Itamaraju, ligando 
ainda as regiões Norte e Sul do país e possuindo tráfego intenso de 
veículos leves e pesados. 

Com alguns trechos tortuosos, apresenta pista com asfalto 
gasto e em condições precárias, com ausência de 
sinalização principalmente no trecho que compreende a 
divisa com o Espírito Santo até a cidade de Eunápolis. 

BR Porto 
Seguro -367 

Principal eixo de acesso rodoviário à Costa do Descobrimento, a 
partir do entroncamento rodoviário com a BR 101 em Eunápolis, 
passando por Porto Seguro, até a cidade de Santa Cruz Cabrália 
numa extensão de 85km. Nesta rodovia, o maior tráfego é de 
veículos leves, ficando intenso com a proximidade dos núcleos 
urbanos. 

Apresenta boas condições de tráfego e ótimo estado de 
conservação. Há a necessidade apenas de uma 
complementação de sinalização, principalmente turística, 
para os atrativos naturais que nela se situam (Estação 
Veracruz e Estação Pau Brasil, Aeroporto, Aterro Sanitário, 
dentre outros). 

RODOVIAS 

BA-001 
Porto Seguro 
– Trancoso 

A recente implantação desta rodovia teve como objetivo melhorar o 
acesso às localidades ao Sul do município de Porto Seguro (Arraial 
D’Ajuda, Vale Verde, Aldeia Indígena Imbiriba, Itaporanga, 
Trancoso). Na primeira fase do projeto, foram asfaltados 59,56km 
até Trancoso, com pavimentação asfáltica do tipo CBUQ. Possui 
um tráfego razoável no período da alta estação, com veículos leves 
e pesados, principalmente ônibus. Sua continuação se estende até 
Caraíva, embora sem pavimentação asfáltica. 

Sendo de recente implantação, a rodovia apresenta boas 
condições de tráfego e de qualidade de pista. Atravessa um 
trecho de área de proteção ambiental, tendo sido feitos 
viveiros de mudas, para a manutenção da área, com 
espécies nativas. Em nome da preservação de árvores 
nativas, por exemplo, ressalta-se o trabalho de recuperação 
ambiental realizado durante a obra, tornando-a uma 
excelente rodovia turística. Nota-se a necessidade de 
completar a pavimentação até Caraíva, em médio prazo.  
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Continuação do Quadro 3.29. Análise da Infra-estrutura Básica e Social da Costa do Descobrimento - Transportes 
Transportes Capacidade e Cobertura Condição Física e Qualidade dos Serviços 

BA 001 – Santa 
Cruz Cabrália – 

Belmonte 

Esta rodovia de 49,78km de extensão integra o 
PRODETUR I, tendo sido executada como 
contrapartida estadual, encontrando-se em excelente 
estado de conservação. Inicia-se a partir do 
cruzamento do rio João de Tiba de balsa (Santa Cruz 
Cabrália – Tombador), seguindo através da APA 
Santo Antônio, passando pelos povoados de Santo 
André, Santo Antônio, Guaiú e Mogiquiçaba até a 
sede municipal de Belmonte. Possui tráfego tranqüilo 
e em sua maioria de veículos leves. No quarto ano de 
operação, o fluxo mensal se caracterizou da seguinte 
forma, segundo dados do DERBA/2001: no período 
da alta estação o número de ônibus foi de 4.080, táxis 
360, particulares 15.120 e caminhões 3.840; já no 
período de baixa estação, o número de ônibus foi de 
1.680, táxis 120, particulares 6.480 e caminhões 
1.560. 

Neste trecho da BA-001, a falta de um sistema de drenagem provoca 
inundações periódicas em alguns povoados situados na região da APA 
Santo Antônio. Há, ainda, diversos locais que foram utilizados para os 
serviços durante as obras que não receberam os devidos cuidados para 
a conservação ambiental e paisagística da área de proteção ambiental, 
necessitando-se, portanto, de sua complementação através de um 
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRADE. 
Salienta-se, nas imediações de Belmonte, a recente instalação do 
Terminal de Barcaças da Veracel Celulose S.A., que ocasionará o 
trafego de caminhões carregados de fustes de eucalipto por um trecho 
de aproximadamente 01km desta rodovia, vindos da BA-275 que liga 
Itapebi a Belmonte. Está prevista a continuação desta rodovia, BA 001, 
com a implantação do trecho Belmonte – Canavieiras, indicada entre as 
intervenções a serem realizadas em médio prazo. 
Registre-se, ainda, a necessidade de melhoria do acesso às praias de 
Mogiquiçaba (até o povoado, desse ponto até a praia através 
passarela), Guaiú, Santo André e Santo Antônio, envolvendo 
estacionamentos e acesso propriamente dito.  

RODOVIAS 

BA 275 – Itapebi – 
Belmonte 

Esta estrada, sob gestão do Estado, liga os 
municípios de Itapebi, na rodovia BR 101, e Belmonte, 
na BA 001, numa extensão de 85km. Será utilizada 
intensamente pela Veracel Celulose S.A. para o 
escoamento dos fustes de eucalipto a serem 
exportados para Aracruz, a partir do Terminal de 
Barcaças em Belmonte. 

Encontra-se sem pavimentação asfáltica, ainda encascalhada. A partir 
de entendimentos com o DERBA, a Veracel Celulose S.A vem 
realizando serviços de manutenção em praticamente metade do seu 
percurso, de Barrolândia até a BA 001, em Belmonte, inclusive com a 
construção de pontes e serviços de drenagem. Ressalta-se que não se 
trata de uma rodovia turística. 
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Continuação do Quadro 3.29. Análise da Infra-estrutura Básica e Social da Costa do Descobrimento - Transportes 
Transportes Capacidade e Cobertura Condição Física e Qualidade dos Serviços 

ATRACADOUROS 
Porto Seguro e 

Santa Cruz 
Cabrália 

Foram implantados terminais flutuantes para 
passageiros nas duas margens dos rios Buranhém 
(Porto Seguro - Apaga Fogo) e João de Tiba (Santa 
Cruz Cabrália - Tombador), bem como construções 
de rampas de atracação das balsas de transporte 
de veículos, melhorando o sistema de transposição 
fluvial entre as margens desses rios. As travessias 
são realizadas a cada 30 minutos, através de 
empresas concessionárias deste serviço público. O 
fluxo médio é de 390 veículos/dia. Para o 
atracadouro Porto Seguro/Apaga Fogo o fluxo 
médio é de 300 veículos/dia e para o atracadouro 
Santa Cruz Cabrália/Tombador o fluxo médio é de 
100 veículos/dia. 

O projeto de recuperação,reforma e ampliação dos atracadouros 
buscou a modernização e melhoramento de suas instalações e de sua 
capacidade operacional, para facilitar o escoamento da produção e 
reduzir o tempo e espera das balsas.  
Constata-se a intensidade de uso dos atracadouros que são utilizados 
tanto pelos turistas como pela comunidade local. Verifica-se, também, 
que as obras foram executadas corretamente e estão em boas 
condições de uso. 
O excesso de veículos, nos picos da alta estação, principalmente 
Réveillon e Carnaval, provoca ainda longas filas de espera para a 
travessia dos rios Buranhém e João de Tiba, em Porto Seguro e Santa 
Cruz Cabrália, respectivamente. 

AEROPORTOS Porto Seguro e 
Belmonte 

O aeroporto internacional de Porto Seguro possui 
uma estrutura formada por terminal de passageiros 
e sistemas de segurança contra incêndio. 
Com uma pista de pouso e decolagem de 2000x45 
metros de extensão, tem capacidade para operar 
com aeronaves do porte de Boeing 767-200ER. 
O campo de pouso público de Belmonte, construído 
durante a Segunda Guerra, tem uma pista asfaltada 
de 1.200 metros de extensão por 30 metros de 
largura, com capacidade para receber diversos 
tipos de aeronaves de pequeno porte.  

As recentes ampliações eliminaram problemas de congestionamento de 
tráfego aéreo e falta de áreas de estacionamento e manobra. Foram 
executados serviços de ampliação da pista de pouso e decolagem, 
duplicação do terminal de passageiros e implantação de sistemas de 
segurança contra incêndios, tornando o aeroporto portão de entrada 
internacional e ampliando a sua capacidade para receber maior fluxo de 
vôos domésticos. No entanto, há a necessidade de ampliação da ala 
internacional, modernização das suas instalações e construção de Táxi-
Way, para ampliação da capacidade de operação e melhoria de 
segurança nos procedimentos. 
Já o campo de pouso de Belmonte não possui, atualmente, nenhuma 
linha regular tendo, somente, durante a alta temporada turística (verão), 
vôos panorâmicos com aviões, ultraleves e aeronaves anfíbias. 

MARÍTIMO Porto Seguro 
Em Porto Seguro estão ocorrendo diversas 
ancoragens de navios de grande porte, ao largo. No 
entanto, a região não possui estrutura apropriada 
para a recepção de transatlânticos. 

Está previsto para o PRODETUR II, na Costa do Descobrimento, o 
Projeto de Infra-estrutura para Cruzeiros Marítimos, em Porto Seguro, 
que irá melhorar o desembarque dos turistas dos navios com uma 
estrutura flutuante. Atualmente, os navios ancoram afastados da costa e 
os passageiros são transportados em embarcações de menor porte até 
o píer de Porto Seguro, provocando longas filas de espera, gerando 
insegurança quanto às condições de transbordo e forçando 
cancelamentos da parada em condições meteorológicas adversas.  
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3.4. Patrimônio Histórico  
No que se refere ao Patrimônio Histórico da CD, na sede de Porto Seguro, e na 

localidade de Trancoso, através do PRODETUR I, este projeto teve como objetivo a 
recuperação e valorização de dois expressivos Sítios Históricos, remanescentes do 
período inicial de ocupação do nosso território. As intervenções visaram à preservação do 
patrimônio histórico, arquitetônico e natural, criando condições de infra-estrutura turística 
para uma visitação organizada e não predatória. 

No Centro Histórico de Porto Seguro foi também construído um Centro Receptivo de 
Turistas, equipado com sanitários, lanchonetes e espaços para eventos, além de 
estacionamento para 23 ônibus e 59 carros de passeio, posto policial e um espaço para 
feira de artesanato. O equipamento pretende equacionar e disciplinar a visitação da área, 
que recebe um elevado fluxo de veículos e visitantes, na alta estação, embora sem registro 
através de pesquisa de contagem de fluxo. Este espaço será administrado pela Secretaria 
de Turismo da Prefeitura de Porto Seguro. 

Através deste projeto foram realizadas, ainda, obras de recuperação e restauração 
da Igreja São João Batista, na Quadra Jesuítica da localidade de Trancoso. 

Há necessidade, entretanto, de se completarem as ações de restauro em alguns 
elementos e monumentos históricos da CD, que não foram contemplados nessa etapa e 
que fazem parte do conjunto histórico da CD, a exemplo do Outeiro da Glória, em Porto 
Seguro, da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Santa Cruz Cabrália, e de alguns 
outros imóveis situados no entorno desta Matriz, criando mais uma opção de visitação para 
os turistas. 

Há de se destacar ainda o fato dos atrativos históricos terem uma grande importância 
para Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, por ser o local do descobrimento do Brasil. A 
região se beneficia de uma divulgação permanente, e muito forte, que é realizada através 
dos livros didáticos e do ensino da História do Brasil, realizado em todo o país, desde o 
ensino fundamental. O que torna tangível os atrativos históricos é o conjunto urbano antigo, 
muito mais do que o mar e as praias, onde os primeiros portugueses aportaram, se 
constituindo, portanto, em um diferencial da oferta turística para  motivação cultural.  
 
 

3.5 DIAGNÓSTICO SÓCIO-AMBIENTAL  
Os municípios de Belmonte, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália reúnem diversos 

atributos naturais, alguns deles parcialmente explorados pelo turismo existente, tais como 
as praias, os recifes de corais e lagunas, associados à beleza das falésias, das dunas 
costeiras e interiores de idade Holocênica, terraços marinhos Holocênicos e 
Pleistocênicos, canais de mangue, com sua flora e fauna peculiares, a Mata Atlântica 
preservada sobre os tabuleiros costeiros e naquelas mais afastadas da costa.  

A demanda turística sobre estes atributos naturais deverá aumentar nos próximos 
anos, bem como se ampliar, para o aproveitamento das areias pretas monazíticas, 
situadas na região de Caraíva, como aquelas que já atraem milhares de turistas às praias 
de Guarapari, no Espírito Santo; dos remansos e corredeiras de rios de águas escuras 
para a prática de “rafting”, das nascentes existentes ao longo da escarpa da Formação 
Barreiras, seja para o banho de turistas, após a realização de caminhadas, seja no 
aproveitamento para o abastecimento de empreendimentos turísticos, devido à sua 
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potabilidade; dos platôs, da Formação Barreiras, nas proximidades da escarpa, devido à 
beleza cênica, e das águas marinhas de temperatura amena e propriedades crenológicas 
apropriadas para terapias thalássicas. 

O conhecimento físico-ambiental da região se constitui num alicerce básico que 
permite orientar as ações no sentido do real atendimento às aspirações do estudo.  

No que concerne a este aspecto, a região da Costa do Descobrimento vem 
apresentando um processo contínuo de exploração predatória. Tal processo iniciou-se com 
a retirada do pau brasil, quando da colonização, e só foi apaziguar seu ritmo em meados 
dos anos 1990, com a intervenção sistemática do poder público, na forma de ocupação do 
espaço na região. 

Assim, pode-se notar que em Belmonte, à exceção dos ecossistemas de restinga, 
que ocupam a planície quaternária, a vegetação encontra-se bastante antropizada, na 
forma de pastos ou como cultivo do cacau, o qual se concentra ao longo das margens do 
rio Jequitinhonha. Já os municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, apesar de 
também estarem bastante antropizados, com uma grande percentagem de sua área sendo 
utilizada em plantações de eucalipto, ainda contam com remanescentes de Mata Atlântica 
Primária, e em estágio avançado e médio de regeneração. 

Nota-se que o fenômeno de conscientização, em relação à natureza, não é restrito à 
área objeto de estudo, sendo, ao contrário, uma tendência da sociedade moderna mundial, 
de maior preocupação com o meio ambiente, com as comunidades e com a qualidade de 
vida do ser humano. O que mudou foi a visão da humanidade sobre a natureza, 
compreendendo que não se pode separar degradação ambiental da condição sócio-
econômica.  

Neste sentido, vale ressaltar as intervenções realizadas nos últimos anos que visam, 
em longo prazo, a sustentabilidade ambiental e social da região, através da atividade 
turística. Apesar de parte dos aspectos físicos da área objeto de estudo já estar recebendo 
impactos negativos há muitos séculos, ainda possui uma vegetação bastante preservada. 
Desta forma, qualquer intervenção que se faça na área deve visar à conservação 
ambiental, valorizando as comunidades e colaborando para que a relação entre homem e 
meio ambiente se torne menos predatória e mais harmoniosa. 

Assim, além das ações de saneamento básico, de abastecimento de água e de 
saúde, foram implementados programas de relocação da população de baixa renda, que 
se encontrava em área ambientalmente frágil, de recuperação das Matas Ciliares e de 
educação ambiental, pretendendo aumentar a consciência do cidadão local sobre a 
necessidade de se preservar o meio ambiente. 
 
Hídricos 

Em Belmonte, registra-se a foz do Rio Jequitinhonha, que se configura como sendo 
o maior da região Sul do Estado da Bahia. O seu curso inferior é navegável, o que 
possibilita os passeios fluviais até Boca do Córrego e Barrolândia, com acesso a belas 
paisagens estuarinas. Entretanto, o incremento no número de embarcações poderá 
implicar em risco de acidentes para os turistas, além do despejo nas águas de dejetos das 
instalações sanitárias, de óleo combustível e graxas para motores.  

O Complexo Lagoas do Estuário do Rio Jequitinhonha reúne as Lagoas da Volta 
Grande, Comprida e da Sorte, freqüentadas por aves migratórias, de rara beleza. As 
lagoas apresentam espelhos d'água naturais de grande dimensão e de grande valor 
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contemplativo. O aumento do fluxo de visitantes deverá atentar para a fragilidade dos 
ecossistemas, permitindo-se apenas o turismo contemplativo nesses locais. 

Em Porto Seguro, o Rio dos Mangues, que banha o limite Sul da Reserva Indígena 
da Coroa Vermelha, foi objeto de intervenções do PRODETUR I, na recuperação das suas 
matas ciliares. O rio Buranhém registra uma grande quantidade de embarcações na sua 
foz e o seu aumento esperado com a ocupação das ilhas do estuário e as obras na 
melhoria do atracadouro de Porto Seguro/Apaga Fogo, impõem o estabelecimento de 
normas e procedimentos específicos por meio da Legislação Ambiental pertinente para 
este tipo de intervenção. No Rio dos Frades torna-se necessária a promoção da melhoria 
das suas características ambientais e na revegetação da mata ciliar, no sentido de 
perpetuar o seu curso d'água e o recife de Itaquema na sua foz. 

O Rio Caraíva apresenta grande formação recifal na sua foz, atestando a boa 
qualidade das suas águas. O Rio Corumbá reúne características de trafegabilidade 
associadas ao delta de Corumbau, e a presença de mata ciliar no seu curso garante a 
qualidade das suas águas como um todo, apesar de necessitar de intervenções no sentido 
de recompor a mata ciliar nos afluentes da sua margem sul. 

Em Santa Cruz Cabrália, o Rio Santo Antônio, que banha a área Indígena da Mata 
Medonha, apresenta brejos, pântanos e mangues, todos com elevado nível de 
preservação. Os recifes de Coroa Alta se encontram na frente da sua foz e já são 
explorados turisticamente para passeios náuticos e mergulhos, devendo-se tomar os 
cuidados que estas construções biogênicas sensíveis necessitam.O Rio João de Tiba é 
totalmente navegável por embarcações de pequeno porte e muito adequado à pesca. O rio 
Yaya corta a sede municipal, recebendo atualmente grande quantidade de resíduos 
sólidos e efluentes domésticos. Sua despoluição está se iniciando com a implantação do 
sistema de esgotamento sanitário, recomendando-se obras de limpeza e recomposição 
ambiental, a fim de melhorar a paisagem urbana do seu entorno e a qualidade de vida dos 
moradores da área. 

 
Hídricos Subterrâneos 

As fontes subterrâneas da região da CD se agrupam em compartimentos distintos 
e cada um deles se distingue pelo seu porte e qualidade das águas. Como os aqüíferos 
subterrâneos serão a grande fonte de água potável do mundo no futuro, recomenda-se, 
neste caso, a preservação de áreas situadas nos tabuleiros costeiros, por meio da 
recomposição da mata ciliar dos cursos d'água.  

 
Uso e Ocupação do Solo, Mata Atlântica, Manguezais, etc. 

O município de Belmonte apresenta sua área distribuída entre colinas do 
embasamento, tabuleiros costeiros e estuário do Rio Jequitinhonha, encontrando-se 
antropizada em 78% da sua área. Porto Seguro é o município que apresenta maior 
dimensão de áreas preservadas, distribuídas entre a Mata Atlântica primária e secundária, 
em seus diferentes estágios sucessionais, brejos, pântanos, manguezais e matas ciliares 
e, 74% da sua área são, atualmente, objeto de preservação. Santa Cruz Cabrália 
apresenta 52% da sua área antropizada por projetos de reflorestamento, pecuária e 
agricultura do cacau. Aproximadamente 48% da área total do município são representados 
por cobertura vegetal protegida por lei, implicando, diretamente, na sua preservação. 
Registram-se, ainda, a Mata Atlântica em estágio médio e avançado de regeneração na 
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APA Santo Antônio e restingas associadas, além de pântanos, brejos, manguezais e 
matas ciliares. 

Recifes de Corais 
Os recifes do litoral baiano são raros e endêmicos, e se concentram nos municípios 

de Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro. Para viabilizar a visitação ordenada e 
ambientalmente correta, será necessário definir os limites da sua capacidade de suporte, 
que definirá o número ideal de pessoas que poderão visitá-los, sem comprometer o 
ecossistema. 
 
Praias e Dunas 

As praias apresentam areia grossa, com pequena inclinação. No trecho de Porto 
Seguro, apresentam uma inclinação média inferior a 10º e, mais ao sul, ela chega a 7º 

sendo, portanto, extremamente favoráveis ao banho. No extremo sul, ocorrem as falésias 
bem próximas à linha da costa, que contribuem para o cenário paisagístico da área.  

 
3.5.1. Unidades de Conservação 

Os outros projetos, aqui avaliados, foram financiados pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, ou por outras fontes, dentro do PRODETUR I, estando 
relacionados, em geral, à preservação ou recuperação do ambiente natural ou cultural.  

A CD possui diversas unidades de conservação, como os Parques Nacionais de 
Monte Pascoal e Pau – Brasil, os Parques Municipais de Recife de Fora e Coroa Alta, a 
Reserva Particular do Patrimônio Natural da Estação Veracruz e as Áreas de Proteção 
Ambiental (APA) estaduais de Santo Antônio, Coroa Vermelha e Caraíva – Trancoso. 

Destaca-se, ainda, a declaração da região como Patrimônio Mundial Natural, pela 
UNESCO, em maio de 2000, adquirindo assim, importância internacional e uma grande 
promoção para o desenvolvimento do turismo. 

As três APA’s da CD ocupam uma área total de 590 km2, ou seja, cerca de 10,2% do 
total da região, configurando-se, desta forma, em excelentes instrumentos de conservação 
do meio ambiente e das tradições locais, juntamente com o desenvolvimento de atividades 
produtivas compatíveis tanto com a sustentabilidade, como com o ecoturismo. Já estão 
concluídos os Planos de Manejo das referidas APA’s necessitando, entretanto de sua 
implementação. 

A criação dessas três APA´s na Costa do Descobrimento possibilitou que, de alguma 
forma, se objetive a longo prazo o desenvolvimento sustentável do turismo na região que 
antes só vislumbrava o turismo de massa, tradicional e altamente danoso como atividade 
econômica. 

Apesar de terem sido dados os primeiros passos para o estabelecimento efetivo das 
Áreas de Proteção Ambiental da Costa do Descobrimento, com o Decreto de Criação, a 
elaboração do Plano de Manejo, a aprovação nas respectivas Câmaras Municipais do 
Zoneamento Ecológico – Econômico e a montagem de uma estrutura fixa administrativa 
local, há a necessidade de medidas emergenciais e de longo prazo para que as áreas 
protegidas consigam tornar-se eficazes dentro de seu objetivo maior – o desenvolvimento 
sustentável. Dentre estas, destaca-se o fortalecimento institucional dos órgãos 
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responsáveis pela gestão destas Unidades, notadamente o CRA, com o investimento em 
ampliação de recursos humanos, capacitação, aquisição de material, etc. 

O projeto de implantação da APA Santo Antônio, compreendendo os municípios de 
Santa Cruz Cabrália e Belmonte, encontra-se em execução, estando atualmente em fase 
de elaboração do seu Plano de Ecoturismo, numa parceria entre a SUDETUR e o CRT/CD 
– Conselho Regional de Turismo da Costa do Descobrimento, visando a otimização no 
processo de implantação desta atividade numa área de proteção ambiental. Na APA Santo 
Antônio faz-se necessário a construção de sede para funcionar o centro de fiscalização 
desta APA. A idéia é de que esse centro funcione como um Centro de Informações 
Turístico-Ambiental e que atenda à comunidade e aos empresários no fornecimento de 
informações sobre as questões relativas ao zoneamento e punições. 

Vale ressaltar que já se encontra em vigência a obrigatoriedade de licenciamento de 
obras nas áreas que fazem parte das APAs de Santo Antonio (Santa Cruz Cabrália e 
Belmonte),  Caraíva/Trancoso (Porto Seguro) e Coroa Vermelha (Porto Seguro e Santa 
Cruz Cabrália). Ainda com relação a esse tipo de unidade de conservação existente na 
CD, destaca-se a importância de implantação dos Planos de Manejo, já elaborados e 
aprovados, das APAs de Coroa Vermelha e Caraíva-Trancoso. Com relação ao Meio 
Ambiente, ressalta-se a recuperação ambiental de 76 hectares de matas ciliares na bacia 
do Rio dos Mangues. É importante que este trabalho iniciado tenha continuidade, de modo 
a atender a complementação de matas nativas em outros trechos degradados ao longo de 
suas margens, bem como a continuidade dos trabalhos de educação ambiental. 
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Quadro 3.30. Unidades de Conservação da Costa do Descobrimento 

Categorias Unidade Área 
(ha) 

Ano de 
Criação Municípios Descrição Situação Atual 

Parque Nacional 
de Monte 
Pascoal 

22.500   1961 Porto Seguro
Matas de encostas e atlântica, 
restingas, mangues e áreas de 

praia. 

Plano de Manejo em 1979. Plano Emergencial 
em 1995. Sem equipamentos receptivos. 

Parque 
Municipal 

Marinho do 
Recife de Fora 

1.750   1998 Porto Seguro

Diversas espécies de vida 
marinha. 

Não há Plano de Manejo. Visitação controlada 
pela Prefeitura Municipal, mas enfrentando 

ainda problemas com a falta de recursos para 
gestão da unidade. 

Parque 
Municipal 

Marinho de 
Coroa Alta 

  1998 Santa Cruz 
Cabrália 

Formação mista de corais e 
bancos de areia. 

Não há Plano de Manejo. Visitação controlada 
pela Prefeitura Municipal, mas enfrentando 

ainda problemas com a falta de recursos para 
gestão da unidade. 

Parque 

Parque Nacional 
de Pau Brasil 11.532   1999 Porto Seguro Maior reserva existente de Pau-

Brasil. 
Não está aberto a visitação e não possui 

regularização fundiária. 
Reserva 

Particular do 
Patrimônio 

Natural Estação 
Veracruz 

6.069   1998 Porto Seguro

Reserva de Mata Atlântica. Possui Plano de Manejo. Desenvolve 
atividades de Educação Ambiental e de 

Ecoturismo. Quase 15.000 visitantes em 1999. Reserva 
Particular 

do 
Patrimônio 

Natural 
Reserva 

Particular do 
Patrimônio 

Natural Fazenda 
Manona 

 

(Em 
processo 

de 
criação) 

Porto Seguro 

Ecossistemas de restinga, mata 
de transição e mata ciliar. 

Não possui Plano de Manejo. Desenvolve o 
turismo ecológico. 
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Continuação do Quadro 3.30. Unidades de Conservação da Costa do Descobrimento 
Categorias Unidade Área 

(ha) 
Ano de 
Criação 

 
Municípios 

 
Descrição 

 
Situação Atual 

APA Caraíva-
Trancoso 31.900   /1993 Porto Seguro

Faixa de 6 a 8 quilômetros na 
linha costeira entre Trancoso e 

Caraíva. 

Possui Plano de Manejo aprovado pelo CRA. 

APA Coroa 
Vermelha 4.100ha  1993

Santa Cruz 
Cabrália e 

Porto Seguro 

Faixa de 1 quilômetros na linha 
costeira do sítio histórico da 

Coroa Vermelha. 

Possui Plano de Manejo aprovado pelo CRA. Área de 
Proteção 
Ambiental 

APA Santo 
Antônio 

23.000h
a 1994 

Belmonte e 
Santa Cruz 

Cabrália 

Faixa de 5 quilômetros na linha 
costeira entre Santa Cruz 

Cabrália e Belmonte. 

Possui Plano de Manejo aprovado pelo CRA. 
Plano de Uso Ecoturístico concluído e em fase 

de aprovação. 

Total  09 100.851
ha - Costa do Descobrimento 

(Fonte: SEI, 2001) 
 

 



Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável na Costa do Descobrimento  87 

3.5.2. Áreas Degradadas 
A partir de 1970, o turismo encontra terreno fértil em Porto Seguro/Santa Cruz 

Cabrália. Juntando o apelo histórico e o amplo potencial natural existente, as facilidades de 
acesso promovidas com a implantação da BR-101 e sem possuir outra atividade econômica 
concorrente à indústria do lazer, esta proliferou neste espaço. Esta proliferação, entretanto, 
desencadeou-se de forma espontânea e desorganizada. Estes dois municípios sofrem até 
hoje as conseqüências deste processo expansionista. Nestes núcleos detectou-se as mais 
diversas formas de agressões ao patrimônio natural, descuidos com o patrimônio histórico-
cultural e carências de um suporte de infra-estrutura básica, indispensável a um centro de 
lazer e que conduzia a um grave processo de esgotamento da atividade, ameaçando a 
própria sobrevivência da mesma. Atualmente, busca-se outro perfil da atividade turística 
nesta área, seja através da recuperação/implementação de equipamentos de suporte, seja 
com a proposição de programas de desenvolvimento ordenado do setor. 

Na área objeto de estudo, o principal vetor de degradação ambiental tem sido os 
desmatamentos, as queimadas, a pressão urbana em áreas que deveriam ser recuperadas e 
preservadas, como restingas e mangues, e as áreas de jazidas exploradas para obtenção de 
material para construção civil.  

Neste sentido, vale ressaltar o ocorrido na nascente do Rio dos Mangues, manancial 
responsável pelo abastecimento de água de Porto Seguro, que sofreu grandes 
desmatamentos ao longo de suas margens. 

 As queimadas, sejam de pequena ou de grande extensão, como as que ocorrem com 
certa freqüência no Parque de Monte Pascoal, e a exploração de jazidas, de material para 
construção, sem racionalidade nem fiscalização, vêm causando impactos ambientais 
negativos; incluem-se aí, também, as áreas de empréstimo para obras rodoviárias antigas, 
da década de 60, que nunca foram recompostas. Estas são áreas que devem ser 
recuperadas, inclusive para melhorar a paisagem degradada desses núcleos. 

Vale ressaltar que na construção da Rodovia Porto Seguro/Trancoso, financiada 
recentemente pelo PRODETUR I, foi executado o PRAD – Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas, concomitantemente à obra da rodovia, evitando-se passivos ambientais 
decorrentes daquela obra. 

 
3.5.3. Recuperação Ambiental 
          Na Costa do Descobrimento, com o advento do PRODETUR, destacam-se os projetos 
que visaram transformar o processo de gestão e de recuperação ambiental de maneira mais 
eficaz. 

 Quadro 3.31. Projetos de Recuperação Ambiental 

Projetos 
Valores dos 

Investimentos 
(US$ 1.000,00) 

Fonte Financiadora 

Implantação da APA Santo Antônio 600 PRODETUR 
Plano de Manejo da APA Santo Antônio 43 PRODETUR 

Plano de Manejo / Reformulação Urbana da APA Coroa 
Vermelha 114 PRODETUR/ 

Outras Fontes 
Recuperação das Matas Ciliares de Porto Seguro 256 PRODETUR 

Total 1.013,00 
(Fonte: SCT / SUDETUR, 2001)  
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Neste sentido, pode-se constatar que a proteção do meio ambiente na região está 
mostrando significativa melhoria nos últimos anos, sobretudo pela crescente conscientização 
da população com os problemas ambientais e pelo crescente compromisso dos órgãos 
públicos estaduais e municipais na conservação do meio ambiente. Localmente, a criação de 
ONG’s ambientalistas contribuiu com o aumento da ação conjunta do poder público e da 
sociedade civil, propiciando maior fiscalização – ainda que longe do ideal -, e melhor gestão 
dos recursos naturais.  

Destaca-se que o saneamento ambiental da área compreende, ainda, ações em 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos, 
executados com financiamento do PRODETUR, ou não, que colaboraram, de forma direta, 
para a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida na região. 
 
3.5.4. Reservas Indígenas 

São áreas destinadas a servir de habitat a grupos indígenas, com os meios suficientes 
à sua subsistência. As terras indígenas normalmente são áreas de difícil demarcação, 
devido ao interesse que despertam, suscitando questões fundiárias de diferentes 
magnitudes, em face das sucessivas alterações de seus limites, contraindo ou expandindo, 
fragmentando ou aglutinando; além do mais, são vulneráveis a invasões, que se traduzem 
quase sempre em problemas de ordem social. 

Desde o século XVI sabe-se, há notícias sobre a existência de grupos indígenas na 
Costa do Descobrimento mas, atualmente, ao visitar as suas comunidades, nota-se a 
descaracterização da sua cultura, tanto pelas condições precárias em que vivem algumas, 
como pelo intenso contato com turistas, em outras. Existem comunidades, como a de Monte 
Pascoal, que vivem apenas da comercialização de produtos artesanais. Outras se 
adaptaram bem a este intercâmbio, destacando-se a Reserva da Jaqueira, onde a cultura, 
os costumes e a culinária Pataxó são mostrados, e onde palestras de educação ambiental 
são ministradas pela Associação Pataxó de Ecoturismo. Na Costa do Descobrimento, as 
Reservas Indígenas dividem-se da seguinte forma: 
 
Quadro 3.32. Reservas Indígenas na Costa do Descobrimento 

Terras Indígenas Área Total (ha) População 
Indígena Situação jurídica Municípios 

Mata Medonha 550 143 Regularizada S. C. Cabrália 

Coroa Vermelha 1.493 1.546 Homologada Porto Seguro / S. 
C. Cabrália 

Barra Velha 8.627 1.674 Regularizada Porto Seguro 
Monte Pascoal 9.400 9.000 Sem providências Porto Seguro 

Ibiriba 950 101 Em processo de 
regularização Porto Seguro 

Aldeia Velha 2000 253 Sub-júdice Porto Seguro 
Total 23.020 12.717 - - 

(Fonte: SEI, 2001) 

A população indígena, na Costa do Descobrimento, soma um total de 12.717 índios, 
distribuídos em 23.020 ha, que corresponde a 3,6% do total daquela área. Dentre elas, 50% 
estão regularizadas ou em processo de regularização, 16,7% foram homologadas, em 16,7% 
não foram tomadas providências e 16,6% estão sub-júdice. Nota-se que estão divididas 
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entre 66,6% para Porto Seguro, 16,7% para Santa Cruz Cabrália e 16,7% entre os dois 
municípios. 

Salienta-se que, segundo o relatório “Avaliação Sócio-Cultural da Costa do 
Descobrimento”1 (2001: 21), “a problemática indígena, na região, é complicada, pois envolve 
o Governo Federal, através da Fundação Nacional do Índio – FUNAI. A área indígena é de 
competência Federal; entretanto, a ausência da FUNAI é bastante notada, o que dificulta 
uma ação entre órgãos de governo de diferentes instâncias.” 

 
3.5.5. Programa Integral Para Ordenação dos Recursos Naturais Terrestres e Marinhos 

As áreas urbanas da costa dos municípios de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e 
Belmonte têm um Plano de Referência Urbanístico/Ambiental, embora não regulamentado, 
exceto a sub-sede municipal de Belmonte. Estes planos são voltados para a otimização do 
turismo planejado e para a sustentabilidade, inclusive com a melhoria da qualidade de vida 
das comunidades, pois propõem-se controlar o uso e ocupação do solo, adequando-o à 
infra-estrutura e serviços públicos existentes. Buscam controlar assentamentos novos e os 
processos de favelização, já instalados em porções do município.  

O objetivo básico apresentado é limitar a expansão puramente quantitativa e incentivar 
o crescimento qualitativo, numa região cuja manutenção da qualidade do produto turístico é 
um ponto muito relevante para a economia local. 

Estão considerados neste programa os recursos naturais terrestres e marinhos, 
relacionados diretamente com a qualidade do turismo regional, tais como:  praias, recifes de 
coral, rios utilizados para recreação ou abastecimento d’água, e aqueles que indiretamente 
promovam a sua degradação como: tabuleiros situados próximo à linha de costa, muitas 
vezes desmatados para implantação de empreendimentos imobiliários, sem o emprego de 
critérios que evitem a erosão e disponibilização de sedimentos através de enxurradas, sejam 
para áreas urbanas adjacentes ou para corpos d’água; encostas de vales de grandes rios da 
região, desprovidas de mata ciliar, possibilitando o carregamento de sedimentos em 
suspensão, degradando a qualidade do meio marinho costeiro e seus atrativos.  
 Em síntese, ao se estabelecer controles ao crescimento quantitativo do turismo na 
Costa do Descobrimento se objetiva alcançar, além dos benefícios decorrentes da melhoria 
da qualidade de vida das comunidades locais,  também preservar os atributos naturais não 
degradados da região, além de qualificar aqueles degradados, benefícios já citados, 
buscando, ao mesmo tempo, dotar a área de possibilidade de vir a estruturar produtos 
turísticos “customizados”, evitando-se a “commoditização” da oferta turística. Vale lembrar 
que na atividade turismo o diferencial competitivo surge sempre um “plus” a mais que os 
produtos concorrentes não dispõem. 
 Estas são algumas das razões pelas quais no item 3.9 se expõe a necessidade de 
considerar a capacidade de suporte da área, com objetivo de se estabelecer mecanismos 
para evitar que o crescimento quantitativo da demanda venha a comprometer, de alguma 
forma, a qualidade do meio físico e sócio-cultural da Costa do Descobrimento.  
 
 
 
 
                                                 
1 PRODETUR/NE II. Avaliação sócio-cultural da Costa do Descobrimento. Brasília, janeiro, 2001. 
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Mapa 3.1 – Unidades de Conservação, Áreas Frágeis e Degradadas (1:250.000) 
 

 



Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável na Costa do Descobrimento  91 

3.6. ASPECTOS INSTITUCIONAIS 
 
3.6.1. Capacidade de Gestão dos Municípios 

A avaliação realizada pelo BID1 apontou aspectos restritivos na implementação das 
ações relacionadas ao Desenvolvimento Institucional, durante a vigência do PRODETUR I. 
Os projetos previstos para apoiar diretamente as administrações dos municípios de Porto 
Seguro, Santa Cruz Cabrália e Belmonte, nos aspectos relativos ao cadastro técnico, 
assistência financeira e legislação urbanística não foram implantados. Os projetos de 
Desenvolvimento Institucional começaram com um atraso significativo em relação às obras 
de infra-estrutura. Segundo avaliações das equipes envolvidas no trabalho, este atraso foi 
decorrente da falta de definição quanto a importância deste componente para o Programa. 
As ações de Desenvolvimento Institucional eram consideradas como pré-requisito ao início 
das obras e deveriam ter sido financiadas com recursos exclusivos da contrapartida, isto, 
provavelmente, obstaculizou a execução. 
 

Ainda no documento do BID estão contidas propostas de diversas ações no âmbito 
do Desenvolvimento Institucional, para resolver estas dificuldades, dentre as quais se 
destaca: compromisso da Administração ou Empresa Públicas de destinar recursos 
humanos, técnicos e financeiros com a finalidade de otimizar a influência da ação e 
prolongá-la no tempo; desenvolver cursos de capacitação para empreendedores da atividade 
turística, que são de importância vital para melhorar a distribuição de renda às comunidades 
locais; desenvolver um conjunto de indicadores de desenvolvimento turístico sustentável, 
com os quais se possa realizar o acompanhamento da evolução da atividade turismo na 
Costa do Descobrimento; implementar a Agenda 21 Local na Costa do Descobrimento como 
elemento de planejamento do desenvolvimento sustentável, com a participação das 
administrações locais e das entidades de classe. 
 

Outro ponto fundamental, também proposto pelo mesmo documento, relativo à 
importância para a consecução de bons resultados, é a coordenação das atuações dos 
diferentes administradores da Costa do Descobrimento, com a finalidade de otimizar o 
planejamento e a gestão do território. Um elemento que pode ser um facilitador da 
colaboração, entre os administradores, é o Sistema de Informação Geográfica (GIS), em que 
se armazena toda a informação da base de dados ambientais, urbanísticos, cadastrais, 
sociais, entre outros, que pode ser utilizada pelos administradores 
 

Para o PRODETUR II, propõem-se diversos níveis de ações e atividades com o 
objetivo de melhorar a capacidade de gestão dos Municípios. Partindo-se dos três 
componentes estruturantes do Programa - Fortalecimento Institucional da Gestão Municipal; 
Fornecimento de infra-estrutura e capacitação aos grupos de municipalidades organizadas 
em pólos turísticos; Estímulo a Investimentos Privados - busca-se o fortalecimento da capacidade 
municipal para gerenciar e se beneficiar do turismo. 

 
 

                                                

Para tanto, foram propostas ações para implementar um efetivo planejamento do uso 
do solo e o conseqüente código de construções, além do gerenciamento de resíduos sólidos, 
o que se constitui em um sério problema na região. Planos de gerenciamento para proteção 
dos recursos naturais e culturais foram também propostos. Todas estas ações vinculam-se à 
linha Fortalecimento Institucional da Gestão Municipal. 

 

 
1 BID Evaluation del Desarrollo Turístico de la Costa del Descobrimiento, Bahia: agosto, 2001. 
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Na linha de Fornecimento de Infra-estrutura e Capacitação aos Grupos de Avaliação da 
Atividade Turística de Municipalidades Organizadas em Pólos Turísticos indica-se a 
necessidade de ações voltadas para a melhoria e a expansão de estradas e do sistema de 
água e saneamento, para a realização de campanhas de conscientização, para a 
capacitação profissional da população permanente e para a implantação de um sistema de 
informação estadual para planejamento, monitoramento e  avaliação da atividade turística. 

 
A terceira linha destina-se ao estímulo a investimentos privados nesses pólos e 

abrange basicamente ações voltadas à realização de estudos de demanda, programas de 
capacitação, implementação de estratégias mercadológicas para a definição do produto e 
para atrair investimentos privados e turistas. 

 
Realizam-se ainda recomendações técnicas, com a finalidade de: dotar a estrutura 

gerencial dos municípios da Costa do Descobrimento de métodos e instrumentos de 
planejamento e gestão estratégica; fomentar a participação da sociedade civil organizada e 
criar canais permanentes de comunicação com a comunidade; estimular o compromisso e a 
responsabilidade com a mudança cultural, exigida pelos processos de modernização; definir 
um modelo de estrutura organizacional integrado e compatível com o modelo de gestão com 
vistas a um novo ordenamento institucional; ampliar e diversificar a receita tributária própria 
possibilitando o autofinanciamento do gasto municipal; racionalizar o gasto e promover a 
transparência da despesa pública, através de um controle a ser exercido pela sociedade civil 
organizada; normatizar e automatizar os sistemas administrativos; focar o controle na 
informação, adotar arquiteturas abertas, tecnologias e softwares  que disponham de 
cobertura de capacitação e de suporte. 

 
Com base nas experiências do PRODETUR I, e com a implementação das ações 

propostas, acredita-se que se poderá atingir um nível ótimo de Desenvolvimento 
Institucional, tornando os municípios da Costa do Descobrimento capazes para gerenciar e 
se beneficiar do turismo, minimizando os efeitos negativos que esta atividade possa 
eventualmente causar, através da implantação de mecanismos de acompanhamento e 
controle.  

 

3.6.2. Planos de Referência Urbanístico-Ambiental - PRUAs1 
Os Planos de Referência Urbanístico-Ambiental da Costa do Descobrimento foram 

elaborados no âmbito da Superintendência de Desenvolvimento do Turismo do Estado da 
Bahia – SUDETUR, em 1999, com o objetivo de preencher a lacuna até a implantação dos 
Planos Diretores Municipais, visando compensar a falta de parâmetros que evitassem 
aberrações na expansão física e funcional do núcleo urbano e direcionassem o 
desenvolvimento dos núcleos urbanos e turísticos da região. Assim, tiveram, como finalidade 
principal, a de preservar a atratividade, a sanidade e a funcionalidade, tanto dos núcleos 
individuais quanto do conjunto do Pólo como destino turístico. 

O PRUA, como diretriz de desenvolvimento, foi uma tentativa de subsidiar os 
organismos atuantes na área, na sua função de agentes de desenvolvimento sustentável, 
propondo os parâmetros de controle das atividades, do parcelamento, uso e ocupação do 
solo urbano, para que sejam discutidos pela comunidade local, institucionalizados através 
dos organismos legislativos e normativos e implementados através dos organismos 
municipais, e uma gestão colegiada entre todos os interessados.  

                                                 
1 Baseado no documento “Planos de Referência Urbanístico-Ambiental da Zona Turística de Porto 
Seguro”.Urplan, 1999. 
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Está dividido por nove núcleos populacionais da região, quais sejam: cidade de Porto 
Seguro, Arraial D’Ajuda, Trancoso, Caraíva / Caraíva Nova, Santa Cruz Cabrália, Santo 
André, Santo Antônio, Guaiú e Mogiquiçaba. 
 

Cidade de Porto Seguro 
O perímetro urbano de 5.877 ha de Porto Seguro foi conceitualmente delimitado em 

função de acidentes geográficos e limites políticos. Ao Sul, a cidade se limita naturalmente 
com o leito do Rio Buranhém e, a leste, com o Oceano Atlântico. Ao norte foi estabelecido o 
limite do Rio dos Mangues, até encontrar a coordenada UTM 494.500m (pouco a Oeste do 
Loteamento Porto Seguro Village) que segue em direção ao Norte, até encontrar o Rio 
Jardim, que é o limite municipal com o Município de Santa Cruz Cabrália, qual segue até a 
Ponta de Mutá, próxima a Coroa Vermelha. 

Desta forma, foram incluídas todas as áreas de interesse para uma expansão urbana, 
nos próximos 30 anos. Na pior das hipóteses de crescimento urbano, esses limites neste 
espaço de tempo, não precisam ser extrapolados com qualquer ocupação urbana. Não se 
englobou áreas além do Rio dos Mangues, tendo em vista a importância de sua bacia e a do 
Rio Jardim para o abastecimento de água de Porto Seguro. O lado Sul da bacia do Rio dos 
Mangues já está em fase de ocupação, especialmente a partir das novas ocupações em 
volta do Bairro Frei Calixto, e não terá jeito de como ser excluído da expansão urbana, no 
horizonte previsto. 
 

Arraial D’Ajuda - Porto Seguro 
A delimitação do perímetro urbano de Arraial D’Ajuda parte da premissa de que o 

núcleo urbano só poderá ser preservado a médio/longo prazo, quando se evitar expansões 
urbanas desproporcionais, como as de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, no passado. A 
oferta de lotes urbanos para residências de veraneio (2a residência) é grande, como também 
o potencial de glebas maiores para meios de hospedagem na beira de praia (entre a Ponta 
de Apaga Fogo e o Mucuri). As capacidades de carga das praias de Arraial são limitadas, 
caso se queira preservar um padrão mínimo de 9-10 m2 por banhista, tendo em vista o 
grande volume de visitantes sem pernoite, vindo do binário Porto Seguro/Cabrália. Desta 
forma, o plano tem que evitar abrir novas fronteiras de ocupações urbanas nos tabuleiros sul 
da vila (direção ao Rio Pitinga) e se limitar a disponibilizar áreas para o uso residencial-
turístico de baixa densidade somente entre a estrada e o vale do Rio Buranhém, além das já 
parceladas. 

Para a população fixa (1a residência) foram disponibilizadas as áreas ao sul da vila 
existente, mas nunca extrapolando o braço sul do Rio Mucugê. A área necessária para a 
população fixa é dimensionada em função do fluxo turístico máximo suportável (relativo à 
capacidade de carga) e os empregos correspondentes gerados. 

 
Trancoso - Porto Seguro 

A delimitação do perímetro urbano de Trancoso parte da premissa de que o núcleo 
urbano na sua escala, sua característica de vila alternativa, só poderá ser preservado a 
médio/longo prazo, quando se evitam expansões urbanas desproporcionais, como as de 
Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, no passado. A oferta de lotes urbanos para residências 
de veraneio (2a residência) deve ser limitada e liberada, conforme a ocupação dos lotes 
vagos, para não gerar um elevado número de lotes vazios, com infra-estrutura degradada. 
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As capacidades de carga das praias de Trancoso são limitadas, caso se queira preservar um 
padrão mínimo de 14 m2 por banhista e considerando o volume de visitantes sem pernoite, 
vindo das demais áreas. As praias ao norte do Rio Trancoso foram excluídas do perímetro 
urbano porque serão regidas pelas normas de ampliação da APA Caraíva Trancoso até o 
Rio Buranhém. 

 
Caraíva / Caraíva Nova - Porto Seguro 

O perímetro urbano da Vila de Caraíva é forçadamente delimitado em função dos 
acidentes geográficos naturais Oceano Atlântico e Rio Caraíva e pelo limite institucional da 
Área Indígena da Barra Velha. 

O perímetro urbano de Caraíva Nova se limita também pelo Oceano Atlântico e o Rio 
Caraíva, na sua parte inicial, depois subindo o leito do seu primeiro braço ao norte, até sua 
nascente, na Estrada de Itabela; dali segue o acesso da Fazenda  Coco da Bahia em direção 
à praia e encontra o mar, 1,2 km ao norte do foz do Rio Caraíva. 

Desta forma, este perímetro urbano de Caraíva Nova engloba as áreas atualmente 
parceladas e em fase de ocupação, nos tabuleiros da Estrada de Itabela, os tabuleiros das 
falésias costeiras e a planície costeira da foz do Rio Caraíva, que apresenta condições 
naturais para formação de um pequeno porto de lazer e de pesca.  

A delimitação do perímetro urbano de Caraíva Nova parte da premissa de que o núcleo 
urbano deve ter sua escala, sua característica urbana, compatível com as demais vilas, mas 
não simplesmente imitando-as. A oferta de lotes urbanos para residências de veraneio (2a 
residência) deve ser limitada e liberada, conforme a ocupação dos lotes vagos, para não 
gerar um elevado número de lotes vazios, com infra-estrutura degradada. As capacidades de 
carga das praias de Caraívas são limitadas, caso se queira preservar um padrão mínimo de 
25-35 m2 por banhista.  
 

Cidade de Santa Cruz Cabrália 
O perímetro urbano de Santa Cruz Cabrália foi conceitualmente delimitado em função 

de acidentes geográficos e limites políticos. Desta forma, foram incluídas todas as áreas de 
interesse para uma expansão urbana nos próximos 20 anos, ou mais; até na pior das 
hipóteses de crescimento urbano, esses limites, neste espaço de tempo, não precisam ser 
extrapolados com qualquer ocupação urbana. Não se englobaram áreas a oeste dos 
loteamentos existentes nos tabuleiros costeiros tendo em vista a importância da bacia do Rio 
Jardim para o abastecimento de água da região. As áreas de maior importância para a 
expansão urbana de Cabrália e sua população fixa são os tabuleiros entre o Rio Yaya, 
Córrego Braço Frio e o Rio Camurugi. A cidade de Cabrália não tem alternativas de 
expansão de área urbana, consolidada em função da ocorrência de áreas úmidas ao longo 
da orla marítima. 

Essas áreas úmidas, a Oeste da Praia de Lençóis, dividem as urbanizações próximas 
a Coroa Vermelha, da cidade, e configuram, desta forma, unidades independentes. Tendo 
em vista a demanda de mão-de-obra, na área da Coroa Vermelha, o plano considerou de 
grande importância o assentamento de residências fixas em um novo bairro, nos tabuleiros 
das falésias da Coroa Vermelha. Especificamente, deve ser aproveitado o Loteamento 
Paraíso do Descobrimento para este fim e seu eixo viário principal como espinha dorsal 
deste desenvolvimento, que, junto com a estrada que segue até a Estação Ecológica de 
Veracruz e BR-367, criará um novo acesso viário a Coroa Vermelha e Cabrália.  
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Santo André - Santa Cruz Cabrália 

O perímetro urbano de Santo André foi conceitualmente delimitado em função de 
acidentes geográficos e limites de ocupação. Não se englobaram áreas da planície costeira, 
ao norte da área urbana, parcelada para maximizar a área reservada para resorts de praia 
numa área já zoneada pela APA e usos tipicamente não urbanos. As áreas de maior 
importância, para a expansão urbana de médio prazo, de Santo André, são os tabuleiros 
costeiros, a oeste, e a área entre a balsa e a vila. 
 

Santo Antônio - Santa Cruz Cabrália 
O perímetro urbano de Sto. Antônio foi conceitualmente delimitado em função de 

acidentes geográficos e limites conceituais. As áreas de maior importância para a expansão 
urbana, em médio prazo, de Santo Antônio, são as áreas costeiras a leste e nordeste da vila, 
para poder consolidar sua função para o turismo de lazer de praia, notando-se que, até o 
momento, a vila de Santo Antônio não conta com um acesso direto e facilitado à praia, em 
função dos vastos brejos em volta da área urbana. Sem o início do desenvolvimento das 
áreas praianas, o núcleo não se desenvolverá como destino turístico. 

 
Guaiú - Santa Cruz Cabrália 

O perímetro urbano de Guaiú foi conceitualmente delimitado em função de acidentes 
geográficos, coordenadas e limites conceituais. 

As áreas de maior importância para a expansão urbana, de médio prazo, de Guaiú são 
as áreas costeiras ao sul e sudeste da vila, para poder consolidar sua função para o turismo 
de lazer de praia porque, até o momento, a vila de Guaiú não tem acesso fácil à praia, em 
função dos brejos em volta da área urbana. Sem o início de desenvolvimento das áreas 
praianas, o núcleo não se desenvolverá como destino turístico. Assim, os tabuleiros 
costeiros, a oeste da área urbana, são a única possibilidade de expansão contígua da malha 
urbana de Guaiú. 
 

Mogiquiçaba - Belmonte 
As áreas de maior importância para a expansão urbana, de médio prazo, de 

Mogiquiçaba, são as áreas costeiras ao sul e sudeste da vila, para poder consolidar sua 
função para o turismo de lazer de praia. As áreas ao norte e a leste da vila não estão 
disponíveis para expansão, em função da ocorrência de áreas úmidas, mangues e do próprio 
rio Mogiquiçaba. Este fato gera uma dificuldade institucional-política, porque a área urbana 
extrapolará o limite municipal de Belmonte. Sugeriu-se, assim, uma retificação do limite 
municipal a favor do município de Belmonte ou uma administração conveniada, que 
delegasse a autonomia administrativa para um dos municípios.  
 
Problemáticas 

A maior problemática enfrentada pelo PRUA, atualmente, é a total ignorância por parte 
das comunidades e dos poderes públicos municipais, de quais são seus princípios e de 
como utilizá-los na gestão municipal. Desta forma, nenhum dos municípios abrangidos 
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aprovou ou discutiu a viabilidade da implantação do PRUA, sendo, portanto, um instrumento 
sem uso.  

 
3.6.3 Avaliação da Capacidade de Gestão do Município de Porto Seguro 

O fato do município, na Federação brasileira, ser o nível de governo que se encontra 
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. 

Além disso, com o processo de municipalização de serviços públicos em curso no 
Brasil, os municípios adquiriram um papel de maior relevância na área do desenvolvimento 
econômico local, o que vem ampliando as exigências quanto à sua capacidade de gestão. 
Assim, um programa da natureza do PRODETUR, multisetorial, voltado para a promoção do 
turismo, em pólos prioritários, tem revelado a importância da integração de ações no âmbito 
do governo Federal, Estadual e Municipal e 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, sociais e culturais, deste ramo 
da atividade, sejam potencializados de forma sustentável, ecologicamente correta, 
culturalmente responsável e socialmente justa. 

Desta forma, importa, na atualidade, analisar situações e promover ações que ampliem 
a capacidade dos governos municipais de governar, entendendo-se, como tal, a articulação 
dinâmica entre a existência de projetos de governo1, de determinado grau de 
governabilidade do sistema2 e da capacidade de governo3, de forma a conduzi-lo aos 
objetivos contemplados nos projetos (Matus, 1993).  

Por definição, projeto de governo, governabilidade do sistema e capacidade de 
governo são variáveis distintas que, no entanto, se condicionam mutuamente. Isto é, a 
existência de um bom projeto de governo é insuficiente se não estiverem presentes a 
capacidade de governo e a governabilidade do sistema. Da mesma forma, o sistema não 
avança na presença de uma alta capacidade de governo se não se faz presente uma direção 
propositiva e o controle de variáveis importantes ao projeto. Conseqüentemente a esta 
interdependência, ainda que o ator controle todas as variáveis relevantes em uma dada 
situação, a ausência de um projeto e/ou da capacidade de governo inviabilizam o êxito de 
seu governo sobre o sistema.  

Na análise que se segue, o foco central é a avaliação da capacidade de governo 
atualmente concentrada pela Prefeitura de Porto Seguro, para participar do PRODETUR II, 
identificada a partir do referencial adotado como projeto de governo para a área de turismo. 
A centralidade do foco na capacidade de gestão de Porto Seguro se justifica, em parte, por 
ser este o município com maiores condições institucionais de prover as informações 
necessárias a este tipo de avaliação, dentre os que integram a Costa do Descobrimento. De 
outra parte, entende-se que, sendo o município de maior porte dentre os demais, é de se 
esperar que a capacidade de gestão de Porto Seguro seja uma referência do máximo que foi 

                                                 
1 Conteúdo dos projetos de ação propostos de forma a levar o sistema ao alcance de seus objetivos. 
2 A governabilidade do sistema refere-se ao conjunto de variáveis que, sendo essenciais para a 
efetivação do projeto de governo, estão ou não sobre controle do ator responsável pela condução do 
projeto de governo. 
3 A capacidade de governo refere-se ao acervo de técnicas, métodos, destrezas, experiências, etc. do 
ator e equipe responsável pela condução do projeto de governo. 
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possível organizar e das lacunas que necessitam ser priorizadas em termos de capacidade 
de governo ao nível local, naquela região, para gerir os fluxos turísticos.  

Esta capacidade de governo, identificada na continuidade como capacidade de gestão, 
se expressa na capacidade de direção, gerência, administração e controle do município 
(prefeitura e comunidade) em diferentes áreas de intervenção, aqui indicadas com base no 
previsto no Termo de Referência, para orientar os estados na preparação e/ou revisão dos 
Planos de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável dos Pólos (PDITS). 

Assumiu-se neste diagnóstico que a capacidade de gestão acima referida pode ser 
avaliada a partir de determinados atributos, os quais funcionam como indicadores da 
condição do município de Porto Seguro participar do PRODETUR II, na consolidação da 
realização de seus objetivos. O quadro abaixo apresenta os atributos selecionados para a 
análise.  
 
Quadro 3.33. Atributos Selecionados para Avaliação da Capacidade de Gestão 

Atributo Conteúdo 

Base Normativa Legal 

Existência de instrumentos normativos, sob a forma de lei ou outras 
formas de pactuação social, que regulem ou disciplinem a ação da 
Prefeitura e dos demais atores interessados e/ou envolvidos na 
implementação do PRODETUR II. 

Base Técnica e 
Administrativa 

Existência de estrutura administrativa, recursos humanos (quantidade e 
capacitação); sistema de informações para tomada de decisões e a 
avaliação dos resultados das ações executadas; disponibilidade de 
recursos orçamentários para ação1.  

Base Política e Social 

Existência de mecanismos e espaços de articulação e negociação entre 
governo e sociedade organizada para a tomada de decisão e condução 
dos processos de transformação social e política sustentável, necessários 
ao alcance dos objetivos do PRODETUR II. 

Nesta perspectiva, este item do PDITS analisa os indicadores da capacidade de gestão 
do município de Porto Seguro-BA para o conjunto das áreas de intervenção selecionadas. 
Para tanto, foram utilizados documentos fornecidos pela Secretaria da Cultura e Turismo do 
Estado, entrevista com o ex-secretário de Meio Ambiente do município de Porto Seguro e 
responsável pelo PRODETUR I no município de Porto Seguro, impressos produzidos pela 
Secretaria do Meio Ambiente de Porto Seguro, Leis e Decretos municipais e outros 
documentos afins. 2  

Vale registrar que a avaliação da capacidade de gestão depende da qualidade e da 
quantidade de informações existentes, na medida em que a informação é o insumo básico 
do processo de tomada de decisões, função precípua da gerência. Nesse sentido, avaliar a 
capacidade do município gerenciar o fluxo turístico, significa também, em última instância, 
aferir o quanto de informações este município detém sobre ações e atividades que interferem 
neste fluxo e a forma sob a qual as informações essenciais estão organizadas para facilitar a 
tomada de decisão por parte dos gestores municipais. 

Desta forma, a ênfase aqui colocada, quanto à presença, inexistência ou insuficiência 
dos dados que informam sobre a situação de determinadas áreas de governo que interferem 
na gestão do turismo no âmbito municipal é intencional, na medida em que este achado deve 
                                                 
1 Nesta seção do documento aspectos sobre o orçamento do município serão apenas sinalizados. 
Maiores informações e uma análise da capacidade fiscal de Porto Seguro encontram-se 
sistematizadas na seção seguinte.  
2 Ver referências na Bibliografia. 
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ser compreendido como um indicador a mais das dificuldades e/ou facilidades que estão 
colocadas para a gestão pública municipal neste campo. Por outro lado, esta análise sinaliza 
para áreas que devem ser fortalecidas no processo de descentralização de políticas 
públicas, particularmente quando o que se objetiva é possibilitar ao município realizar 
plenamente um projeto com efeitos sociais e econômicos.  

Esta perspectiva, a produção e a organização de informações, utilizando inclusive das 
tecnologias existentes, constitui-se em medida imprescindível para que os municípios 
possam ter ampliadas sua capacidade de gerenciar políticas públicas. 

Estas considerações preliminares são necessárias, em função de algumas suposições 
importantes, muitas delas já comprovadas e de conhecimento público, tais como: a maioria 
dos municípios brasileiros não detém tecnologia de informação e não tem capacidade 
financeira e técnica para implantar e gerenciar sistemas de informação informatizados e 
complexos (várias fontes, dados diversos). Esta realidade implica em que a avaliação da 
capacidade de gestão da maioria dos municípios brasileiros e, certamente, em situações 
menos favoráveis, as dos municípios do Norte e Nordeste do Brasil, enfrenta um problema 
capital e primário: o da falta e/ou insuficiência de informações. Assim, este item do PDITS 
poderá adquirir, mais do que qualquer outro, um formato menos de um diagnóstico e/ou 
avaliação, e sim o de uma seleção de indicadores importantes, que poderão subsidiar a 
urgente e necessária capacitação dos municípios para implantação e gerenciamento das 
informações, com vista a uma administração pública transparente, eficiente, moderna e 
voltada para resultados.  

 
Base Normativa e Legal 

A área de planejamento, administração e fiscalização do uso do solo, incluindo o seu 
zoneamento, a fiscalização das construções e todo o sistema de licenciamento das 
edificações contam, em Porto Seguro, com uma base normativa e legal, que se avalia como 
ainda insuficiente, para instrumentalizar a prefeitura, e também a sociedade, na ação de 
proteger o território do município de danos que possam ser causados por uma especulação 
imobiliária desordenada, em cenário de crescimento constante da ocupação. 

Destaca-se, neste aspecto, que o município conta com um Plano Diretor Urbano, 
datado de 1974, bastante desatualizado frente às novas exigências econômicas, sociais e 
ambientais.  

Registra-se para Porto Seguro, também, a inexistência de uma lei que ordene o uso e 
ocupação do solo. A lei de Obras e Edificações (Lei 017/89), de 1989, está vigente e vem 
gerando alguma proteção quanto ao padrão visual das obras realizadas; no entanto, o 
sistema de licenciamento de obras é considerado inadequado, deixando o município sem 
autonomia suficiente para analisar e emitir pareceres em todos os processos, bem como 
sem normas que orientem operações que viabilizem o exercício de uma fiscalização 
sistemática da ocupação e das edificações. Este dado, entre outros, pode ser uma 
explicação para a redução da receita municipal, via arrecadação do IPTU, observada entre 
os anos de 1998 e 1999, conforme assinalado na seção seguinte, sobre capacidade fiscal do 
município. 

Do ponto de vista das ações relacionadas à proteção e monitoramento das condições 
ambientais (florestas, mananciais, praias, manguezais, etc.) observou-se que, como 
resultado da primeira etapa do PRODETUR, de uma política deliberada do governo estadual 
de potencializar a área de turismo como atividade econômica sustentável, e da conjuntura 
nacional e internacional, que colocou a temática ambiental na agenda política, esforços têm 
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sido feitos no município para corrigir a ausência de uma base normativa e legal para uma 
ação de proteção sistemática às suas riquezas naturais.  

Corrobora o afirmado acima, a existência, no município, de um Plano de Manejo para a 
Área de Proteção Ambiental Caraíva – Trancoso (APA), orientado pelo CRA, e encontram-
se, em fase de elaboração e/ou apreciação, para aprovação na Câmara Municipal, um 
Código Municipal de Meio Ambiente (que inclui o zoneamento ambiental detalhado), o Plano 
de Referência Urbanística e Ambiental - PRUA e este Plano Integrado de Desenvolvimento 
Sustentável. 

Vale registrar que os municípios brasileiros são orientados também por leis federais e 
estaduais, tais como, a Constituição Federal de 88 e o Código Federal e Estadual de Meio 
Ambiente. Estes instrumentos legais vêm sendo observados no processo de zoneamento, 
fiscalização do uso do solo e no monitoramento da proteção ambiental. 

Em relação às ações de manutenção das ruas municipais, drenagem e calçadas, 
segundo informações do ex-secretário municipal do meio ambiente, a municipalidade de 
Porto Seguro possui um Plano Diretor Urbano para a área de infra-estrutura datado de 17 
anos atrás. É importante ressaltar, contudo, a existência da Lei No. 016/89, que altera o 
Código de Postura do Município. Nas disposições gerais desta Lei, estão previstas ações de 
fiscalização sanitária, pela Prefeitura, das vias públicas, habitações particulares, pousadas, 
hotéis, estabelecimentos comerciais e indústrias, de um modo geral, embora não estejam 
contempladas recomendações específicas neste instrumento legal sobre obras e 
manutenção de drenagem urbana, atividade sob a responsabilidade municipal. Na lei 016/89 
estão apenas contempladas multas para quem varrer lixo ou detritos sólidos para os 
logradouros públicos em quantidade suficiente para formar monturos, infestações de insetos, 
ou sujar vias e logradouros públicos na condução de materiais e produtos, entre outros.  

Segundo ainda o entrevistado, para a realização deste levantamento, a Prefeitura tem 
convênios com empresas públicas e privadas estaduais para prestação de serviços à 
coletividade local, embora estes instrumentos não tenham sido disponibilizados para análise 
sobre seu objeto, metas e recursos alocados. 

No que diz respeito à iluminação pública, não há instrumentos legais da municipalidade 
para tratar desta atividade, mesmo porque sua responsabilidade é estadual, cabendo aos 
municípios a manutenção desta iluminação através de suprimento de lâmpadas e outras 
ações afins.  

Em relação ao gerenciamento da coleta de resíduos sólidos e disposição apropriada, 
verificou-se que as normas técnicas para orientar a ação de coleta de resíduos sólidos e 
descarte encontram–se disponíveis no Plano Diretor de Limpeza Urbana, elaborado com a 
participação da Secretaria Estadual de Planejamento Ciência e Tecnologia - SEPLANTEC e 
CONDER - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. Segundo o 
entrevistado, este Plano ainda não foi totalmente implantado pelo município. Desta forma, 
permanecem problemas para o gerenciamento dos resíduos sólidos, particularmente em 
Arraial d'Ajuda e Trancoso. Contudo, é possível identificar na Lei 016/89 algumas 
orientações legais para regulamentar a limpeza urbana de uma maneira geral, incluindo-se 
aí a co-responsabilidade dos munícipes neste processo.  

Quanto à segurança pública, ainda que esta seja uma ação importante para a 
manutenção de um fluxo turístico, não existem, por parte da municipalidade, instrumentos 
legais que a regulamente, na medida em que a segurança pública nos municípios é da 
responsabilidade do Estado ou do governo federal, em casos extremos, segundo prevê a 
Constituição da Federação Brasileira. Assim, em relação à Política de Segurança Pública, 
orientada para a realidade local, o município de Porto Seguro, a exemplo dos outros 
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municípios brasileiros, não detém uma base normativa legal para o exercício desta atividade, 
no bojo dos programas de governo e no desenvolvimento da gestão municipal. Esta situação 
histórica agrava o despreparo, não só técnico como político, dos municípios, para a gestão 
da segurança pública no âmbito dos seus territórios. 

O município também não conta com uma base normativa, a exemplo de planos e 
programas institucionais específicos, orientadores das atividades de capacitação 
permanente da população para sua inserção no desenvolvimento do turismo sustentável. 
Atividades desta natureza são realizadas de forma assistemática, conforme pode ser 
observado no próximo item deste PDITS, que apresenta e analisa a base técnica e 
administrativa disponível no município para a gerência do fluxo turístico.  

 

Base Técnica e Administrativa 
A Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças concentra em Porto 

Seguro as competências relativas à intervenção no planejamento, administração e 
fiscalização do uso do solo, dentre um conjunto de outras atribuições de igual relevância e 
complexidade para o bom êxito do governo local.  

No total, esta Secretaria conta com 44 funcionários, em sua maioria de nível médio 
(63%). Ainda que não tenha sido possível acessar informações sobre o perfil completo dos 
recursos humanos envolvidos nas ações desta área de intervenção, pode-se supor, pela 
falta de especificidade da Secretaria, obstáculos para formar e manter um quadro 
especialmente treinado para planejar e executar ações no âmbito do gerenciamento e 
fiscalização da ocupação e uso do solo.  

O licenciamento de obras no município é da responsabilidade do Departamento de 
Obras, da Secretaria de Infra-estrutura, e o município conta com um Cadastro Técnico e 
Imobiliário - Tributário, informatizado, instrumento essencial para o gerenciamento do uso do 
solo e que está sob a responsabilidade da Secretaria de Finanças do Município. No entanto, 
a ausência de instrumentos normativos para a ação, como assinalado anteriormente; a 
deficiência de recursos humanos em número e com formação para agir a partir desse 
conjunto de informações; a falta de equipamentos para realizar uma fiscalização sistemática 
(a Prefeitura conta apenas com um veículo para a fiscalização e três veículos para atividades 
de manutenção), a falta de recursos orçamentários alocados para a intervenção e, 
principalmente, a própria ausência do tema fiscalização, na agenda da organização, 
comprometem a ação municipal neste domínio. Testemunhos desses problemas são 
encontrados em diversas avaliações consultadas, as quais revelam experimentar o município 
um alto número de edificações ilegais e ocupações irregulares do território.  

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente encontra-se instalada e funcionando em dois 
departamentos, um voltado para o meio ambiente, e outro para a pesca. O número de 
funcionários, assim como a qualificação do quadro para a ação permanecem, no entanto, 
deficitários. Conta-se com 2 (dois) funcionários no Departamento de Meio Ambiente e 1 (um) 
funcionário no Departamento de Pesca, todos de nível médio. A infra-estrutura, para a 
realização do trabalho, é mínima e reconhecidamente insuficiente, contemplando um único 
automóvel e uma lancha.  

É sabido que a ação de proteção e monitoramento ambiental exige, além de uma base 
normativa e legal para a intervenção, um sistema atualizado e confiável de informações 
sobre os problemas e riscos ambientais e esta parece ser a preocupação prioritária do 
momento do município de Porto Seguro, observada através das propostas de elaboração 
dos Planos e Leis, em andamento, já referidos no item anterior Base Normativa e Legal. 
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Presume-se, portanto, que um conjunto de informações relevantes deve estar subsidiando a 
formulação e apreciação dos instrumentos normativos referidos . 

Os documentos consultados acusam a realização do zoneamento da Lagoa do Rio da 
Barra, com o objetivo de ordenar o uso e ocupação do solo de uma área ambiental sensível, 
que integra o entorno da APA Caraíva - Trancoso, transformando-a num corredor ecológico. 

É importante registrar o desenvolvimento de alguns projetos importantes na área de 
proteção e educação ambiental, realizadas pela Secretaria do Meio Ambiente do município 
de Porto Seguro, tais como: os do Parque Marinho do Recife de Fora, o da Recuperação 
Ambiental do Manguezal da Margem Esquerda do Rio Buranhém, da Reserva da Jaqueira 
(comunidade indígena), o das trilhas guiadas, etc. Ressalta-se também a implantação do 1º 
Centro de Informações Ambientais da Costa do Descobrimento, dotado de TV, Vídeo, 
Internet e Biblioteca Ambiental, que serve como apoio às escolas, estudantes, 
ambientalistas, pesquisadores e à comunidade em geral. Nos documentos consultados 
identificou-se também a existência de um Projeto educativo, com o objetivo de preservar as 
tartarugas marinhas, através da educação ambiental e do monitoramento das áreas de 
desova. 

Em relação à limpeza urbana, dados extraídos do Plano Diretor de Limpeza Urbana 
revelam que este sistema, organizado pela prefeitura, vem atendendo precariamente à 
população e aos estabelecimentos. 1 O Sistema de Coleta é diário no centro da cidade e a 
freqüência é irregular nas demais áreas da cidade (dias alternados ou uma a duas vezes por 
semana). Não há um roteiro padronizado e regular de coleta. 

O Plano Diretor de Limpeza Urbana ainda propõe e considera viável a implantação, no 
município de Porto Seguro, de um sistema de limpeza urbana que contemple a 
compostagem e reciclagem de plásticos, latas de alumínio, papel e papelão, bem como a 
colaboração dos domicílios na triagem e disposição adequada do lixo, diminuindo, assim, 
custos operacionais do sistema. Segundo informações do representante da Prefeitura do 
Município de Porto Seguro, essas medidas foram implantadas parcialmente até o momento, 
mesmo porque não foram implementadas atividades voltadas para a conscientização da 
comunidade sobre o ganho social e ambiental que produz uma coleta de lixo adequada e 
racional. Outras fontes de informação sobre o município se referem à falta de pessoal e de 
treinamento para os funcionários envolvidos com o planejamento e execução da coleta de 
resíduos sólidos.  

Vale registrar a existência de uma cartilha sobre lixo, elaborada pela Secretaria de 
Meio Ambiente, e patrocinada pela Petrobrás, como parte do Projeto Educação Ambiental 
para os próximos 500 anos. Este material foi distribuído nas escolas da rede pública de 
ensino, durante um determinado período de tempo. 

Este projeto de educação ambiental contemplou ainda outras cinco cartilhas, versando 
sobre temas como a diversidade biológica e os problemas ambientais da Costa do 
Descobrimento. Assim, além do lixo, as cartilhas informam sobre o manguezal e suas 
características; sobre a água, mostrando a quantidade de água disponível no planeta e a 
necessidade de uso múltiplo da água e dos rios existentes; sobre a Mata Atlântica, 
preservada no município, e sua biodiversidade; sobre os corais que possui a Costa; e, por 
fim, uma cartilha sobre a Agenda 21, informando sobre a importância deste instrumento para 

                                                 
1 Segundo dados do Plano Diretor de Limpeza Urbana (CONDER E SEPLANTEC) a produção do lixo 
em Porto Seguro-BA é de aproximadamente 25 mil toneladas/ano, sendo que os estabelecimentos 
hoteleiros, bares e restaurantes são os responsáveis pela maior produção de lixo ( 5m3 por dia/ 
estabelecimento). 
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a prática de ações sustentáveis no município, atendendo ao documento de  recomendações 
da ECO 92, assinado por 170 países, incluindo o Brasil.  

Desta forma, pode-se reconhecer que o município vem trabalhando para disseminar 
informações ambientais relevantes para sua população fixa e flutuante, o que se constitui em 
importante base técnica para a conformação de uma consciência ambiental protetora, capaz 
de auxiliar a implementação de medidas que podem, em curto prazo, enfrentar interesses 
econômicos, mas que a médio e longo prazos somam para a viabilidade do turismo como 
alternativa sustentável.  

Sobre a manutenção geral da cidade, e considerando o problema dos resíduos sólidos, 
o município não dispõe de equipamentos adequados para a realização da coleta, que é 
realizada prioritariamente através de caçambas, embora não haja informação sobre 
quantitativo deste equipamento. As fontes consultadas referem que o município aluga 
caminhões compactadores para realização de coleta mecanizada.  

O aterro sanitário do município está localizado a 17 Km do centro da cidade, 
encontrando-se em condições bastante satisfatórias e adequadas, em relação às normas de 
segurança ambiental. Há lagoa de decantação apropriada, e o tratamento final está dentro 
das normas estabelecidas. 

Quanto aos recursos orçamentários e financeiros disponíveis, para apoiar a 
manutenção da limpeza urbana, documentos acusam a falta de recursos orçamentários e 
financeiros para esta atividade. No ano de 1996, esta área gastou R$ 55.400,00/ mês, o que 
representou 5,7 % da receita mensal do município. 

No que diz respeito à situação do abastecimento de água e do saneamento básico, 
deve ser registrado que estes são serviços prestados pela Empresa Baiana de Águas e 
Saneamento S/A – EMBASA. Desta forma, não há órgão municipal e/ou setor específico 
com responsabilidades neste domínio. Há, neste caso, uma baixa autonomia municipal no 
desenvolvimento dessas atividades, na medida em que na divisão de responsabilidades 
entre Estado e município, o primeiro ainda detém a titularidade destes serviços. Acresce a 
esta situação, o fato de a empresa estadual não informar ao município sobre o 
monitoramento destes serviços, gerando uma ausência ainda maior do município nesta área, 
conforme relato do entrevistado. Ainda assim, conforme pode ser observado na seção 
seguinte sobre capacidade fiscal, o município tem aumentado os investimentos neste 
território, de tal forma que a área de saúde/saneamento representou 18,3% das despesas 
orçamentárias em 1998 e 22,4%, em 1999. 

No que diz respeito à operação e manutenção de obras de drenagem, embora se 
constitua numa área de ação de responsabilidade municipal, os documentos consultados 
apontam para a ausência de instrumentos e de preocupações da municipalidade para com 
essas atividades específicas. 

Da mesma forma, não foram identificados projetos municipais orientados por um 
conceito de saneamento ambiental integrado, de forma a contemplar objetivos dirigidos à 
melhoria das condições de drenagem do município, à valorização dos bairros, ao incremento 
da oferta de serviços locais, à diminuição da erosão acelerada e do assoreamento de canais 
com pavimentação, à arborização e drenagem de ruas.  

Embora as atividades de pavimentação das ruas e drenagem tenham sido 
contempladas pelo PRODETUR I, segundo o secretário municipal entrevistado, a falta de 
fiscalização e de manutenção geral do município de Porto Seguro, por parte da Prefeitura, 
deve-se, principalmente, à falta de recursos financeiros disponíveis no município para serem 
alocados nessa área.  
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Documentos consultados apontam, no entanto, para a existência de um projeto da 
Secretaria de Meio Ambiente, em conjunto com a Caixa Econômica Federal, realizado 
durante o verão, no período de 1997-2000, denominado Projeto Praia Limpa, contemplando 
mutirões de limpeza das praias, distribuição de material e palestras de conscientização à 
população. Esta atividade, entretanto, não vem tendo continuidade. 

Em relação a Segurança Pública, mesmo sendo sabidamente uma atividade de 
responsabilidade, principalmente estadual, deve-se registrar a ausência de guardas 
municipais e de outras alternativas locais para o reforço da segurança dos cidadãos. Pelo 
fato do policiamento local encontrar-se sob responsabilidade da polícia estadual, o município 
não dispõe de informações sobre o contingente policial que cobre o seu território, sobre o 
grau médio de instrução dos policiais, bem como sobre a programação e/ou realização de 
cursos oferecidos a esses policiais, orientados, por exemplo, para a história local, etc. 

Na etapa de levantamento de dados, registrou-se a existência de uma Delegacia 
Especial do Turismo e do Programa de Polícia Comunitária, no município, mas não foi 
possível obter informações sobre a disponibilidade e condições dos suportes técnicos 
(postos policiais equipados, transporte, base de informações, etc.) e sobre espaços 
adequados ao atendimento comunitário.  

Segundo o representante do município, existe uma proposta de gestão da Cidade 
Histórica, que inclui gestão ambiental e segurança pública. Não há registros, até o momento, 
no entanto, de outro tipo de programa de segurança especial do patrimônio e do cidadão nos 
pontos turísticos e marcos históricos, situados no município de Porto Seguro-BA. Também 
se encontram ausentes, na área, serviços de atendimento 24 horas, de cunho informativo ao 
turista, ou para apoio em situações de emergência (tipo disque denúncia). 

Quanto às atividades voltadas para a capacitação da população, para atuar no 
desenvolvimento do turismo, elas estão disseminadas em vários departamentos das 
secretarias municipais. Contudo, não há ainda uma instituição encarregada da educação 
profissional, o que dificulta saber o número real de pessoas do município com capacitação 
em áreas como hotelaria, agenciamento de viagens, guias turísticos, etc., nem tampouco 
sobre o perfil temático e periodicidade de cursos ofertados à população (tipo de conteúdos 
temáticos, formato dos cursos, tipo de público-alvo, responsabilidade institucional, perfil dos 
professores, etc.). O projeto Escola Brasil Profissional, financiado pelo BID e submetido a 
uma proposta de gestão compartilhada, está em andamento, mas ainda não totalmente 
implantado. Quando totalmente instalada, a Escola Brasil Profissional deverá oferecer cursos 
de curta duração, nas seguintes áreas: turismo, hotelaria, lazer, alimentação, bebidas, 
informação turística e idiomas. 

Segundo o representante do município, existem ações esporádicas na área de 
educação, contemplando campanhas públicas sobre o significado histórico do município e as 
vantagens da indústria turística, bem como sobre o grau de adequação dos currículos 
escolares à história do lugar ou sobre a existência de uma política municipal de capacitação 
da mão-de-obra local. Não há, entretanto, um calendário permanente para realização destas 
atividades, e não existem também informações sobre o número de lideranças capacitadas 
como multiplicadores, e sobre a promoção de atividades técnicas e culturais de 
conscientização sobre a importância do turismo no desenvolvimento local.  

Documentos consultados identificam o desenvolvimento de convênios com órgãos de 
turismo, indústria e comércio, tais como o SEBRAE e o SENAC; organizações não 
governamentais, etc., para realização de cursos de curta duração. Com o SEBRAE foram 
realizados convênios para a realização de 60 % dos cursos já oferecidos no município, e 
com o SENAC, os convênios realizados foram responsáveis por 40% dos cursos oferecidos. 
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A informação sobre recursos orçamentários é uma das mais importantes para aferição 
da capacidade gerencial de qualquer gestor. Contudo, no âmbito da gestão pública, seja ela 
federal, estadual ou municipal, e mais ainda desta última, em função das dificuldades 
técnicas presentes e considerando a forma como são elaborados os orçamentos públicos, 
possivelmente o gestor municipal, bem como a população, têm poucas chances de saber o 
quanto de recursos tem sido orçado e efetivamente aplicado nas atividades.  

Assim, por exemplo, não foi possível identificar dados sobre os recursos orçamentários 
destinados às atividades de capacitação da população para trabalhar com o turismo, para a 
proteção e monitoramento das condições ambientais, ou para manutenção da cidade, só 
para citar aquelas diretamente relacionadas com a competência da municipalidade. 

 
Base Política e Social 

No que diz respeito à base política e social, concretizada através de ações conjuntas 
com outros setores da sociedade civil, observou-se, a partir das várias fontes consultadas, 
que este processo encontra-se ainda em construção. Isto, porque, não foi possível 
identificar, por exemplo, a existência de algum mecanismo formal ou informal de negociação 
entre o governo e a sociedade organizada quanto à formulação e implementação de ações 
no domínio do uso e ocupação do solo. Registra-se, ainda, um número expressivo de 
organizações civis e de ONG’s, no município; mas suas participações são avaliadas pelos 
gestores como esporádicas e de natureza eminentemente denunciatórias, com poucas e 
questionáveis contribuições técnicas. Um diagnóstico neste campo deve contemplar uma 
pesquisa mais ampla para captar a variedade de pontos de vista que o tema requer. 

Em relação, por exemplo, às atividades de zoneamento do uso do solo trata-se, 
reconhecidamente, de uma área de intervenção que envolve muitos interesses contrários a 
uma ordenação racional e bastante sensível ao poder econômico. Em alguns dos 
documentos consultados registra-se que, durante anos, o objetivo do desenvolvimento 
econômico do município, a partir de sua vocação natural para o turismo, pelas belezas 
múltiplas que ostenta, fez-se em detrimento de um plano para um futuro sustentável da 
atividade que envolvesse uma discussão mais ampla. Isto é, praias, manguezais, coqueirais 
e outros elementos que fazem a beleza do lugar foram sistematicamente comprometidos 
pela urgência em instalar unidades hoteleiras bem localizadas e oferecer serviços aos 
turistas. 

O observado acima, por um lado, coloca a gestão participativa como um imperativo 
para o alcance do objetivo de construir coletivamente um espaço urbano viável; por outro, 
transforma-a em um objetivo a ser também valorizado e conquistado por atores sociais e 
econômicos, que concentram graus diferentes de poder de pressão. Isto é, faz-se necessário 
criar um ambiente em que a participação em algum espaço criado, para pensar o uso e 
ocupação do município, se configure como uma oportunidade para todos os interessados.  

A área ambiental, nos últimos anos, vem sendo uma das canalizadoras de demandas 
da sociedade organizada, na direção de uma melhor qualidade de vida para o presente e 
para as gerações futuras. Por outro lado, o empenho em fazer da vocação turística do país 
uma vantagem competitiva real tem mobilizado os agentes econômicos da área para a 
organização e representação de seus interesses. Assim, conta-se em Porto Seguro com 10 
(dez) entidades organizadas pelos interesses do trade turístico e com 12 (doze) 
organizações não-governamentais, vocacionadas para defesa e proteção do meio-ambiente.  

Na área ambiental, a existência de canais de participação já é uma realidade em Porto 
Seguro. O Conselho Municipal de Meio Ambiente, o Conselho Regional de Turismo (voltado 
para a Costa do Descobrimento) e o Conselho Municipal de Turismo estão criados e, 
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segundo informações dos documentos consultados, em funcionamento, atuando 
particularmente na análise dos instrumentos normativos e legais, que estão sendo 
viabilizados para a gestão ambiental.  

Não foi possível, nem integra os objetivos desta análise, aprofundar avaliações sobre a 
adequação da composição e do funcionamento dessas instâncias participativas atualmente 
existentes, mas estudos anteriores revelam na experiência da construção da gestão 
participativa em Porto Seguro, na área ambiental, problemas equivalentes aos encontrados 
em outras áreas, referidos a: (i) baixo nível de informação da população sobre os propósitos 
da ação governamental na área, prejudicando o interesse pela participação; (ii) falta de 
repasse sistemático de informações dos representantes aos representados, contribuindo 
para o desconhecimento da realidade; (iii) jogo permanente de pressões e concessões que 
geraram tensões entre governos e lideranças ambientalistas; (iv) desconfiança por parte de 
setores da sociedade organizada, sobre os reais interesses do governo, a partir da 
participação; e (v) gestão participativa, vista por prefeitos como ameaça a seus governos.  

Em relação a outras questões, como a da violência, as fontes consultadas não 
acusam, por exemplo, se a presença deste tema faz parte da agenda dos conselhos e foros 
comunitários, existentes no município, para uma aferição sobre a dimensão que a questão 
da violência vem adquirindo para a comunidade.  

Do mesmo modo, segundo as fontes consultadas, o sistema de Limpeza Urbana, 
implantado até o momento, no município de Porto Seguro, não tem envolvido, de forma 
satisfatória, prefeitura e comunidade, no sentido de ampliar esses serviços. Observou-se, 
também, ser desejável instituir mecanismos de consulta, participação e fiscalização da 
comunidade na gestão dos serviços de coleta. Nesta perspectiva, a realização de 
campanhas informativas, de visitas domiciliares e treinamento de lideranças, são atividades 
que assumem importância capital no desenvolvimento sustentável dos municípios, e que 
ainda não vêm acontecendo de forma sistemática no município em foco. 

Quanto à possibilidade de uma base política e social para sustentar a gestão de ações 
voltadas para a manutenção geral do município, as fontes consultadas referem à falta de 
envolvimento efetivo dos grupos sociais no processo de elaboração dos projetos e de 
execução de obras desta natureza. A baixa adesão da população, por exemplo, ao programa 
de ligações intradomicilares de esgoto, embora possa ter como causa outras variáveis, vem 
sendo lembrada como um projeto que requer um maior envolvimento da população. Além 
disso, outras avaliações referem-se à marcante presença de hábitos culturais que 
comprometem a melhoria do meio ambiente, aliados à ausência de responsabilidade dos 
governos locais com obras de drenagem, gerando procedimentos inadequados, a exemplo 
de ligações diretas de esgoto no sistema de drenagem. Ações integradas dos setores social 
e de infra-estrutura são importantes para a melhoria do meio ambiente, para adequação da 
urbanização do município e para o resgate da cidadania. 

 
Considerações Finais sobre a Capacidade de Gestão Pública 

Os governos locais, no Brasil, durante longas décadas, foram prisioneiros de um 
federalismo extremamente centralizador, que limitou o aperfeiçoamento do aparelho de 
planejamento local. Assim, o recente processo de descentralização deparou-se com 
administrações municipais arcaicas, improdutivas, ainda que por vezes inchadas em número 
de funcionários, e contaminadas pela inércia e por práticas políticas não democráticas. Tudo 
isso se dá em um cenário também de pobreza material, da maioria dos municípios, o que 
reduz drasticamente a capacidade de investimento a partir de recursos locais. Por outro lado, 
é raro que os investimentos obtidos, por vezes dependentes de projetos, cuja elaboração 
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exige uma capacidade gerencial não existente no local, canalizem recursos para o 
aperfeiçoamento da máquina pública.  

Isto posto, observa-se que os investimentos até então realizados, para fazer de Porto 
Seguro um destino interessante, seguro e viável para o turista nacional e internacional, já 
mostram seus resultados em várias áreas. Ao considerar-se, no entanto, a capacidade de 
gestão do governo local para conduzir o processo, observa-se que investimentos de 
diferentes naturezas necessitam ser urgentemente efetivados, sob pena de não ser possível 
ao governo e sociedade local, de um lado, valorizar e preservar o patrimônio natural e 
histórico-cultural, que é sua vantagem competitiva, e, por outro lado, integrar a maioria na 
partilha dos resultados deste processo, o que é seu compromisso social. 

A avaliação acima se torna ainda mais relevante quando se tem em conta as projeções 
sobre o crescimento demográfico a ser experimentado pelo município, o qual, pelas 
estimativas oficiais, poderá somar mais de 140.000 habitantes na área urbana em um 
período de 15 anos.  

Por outro lado, embora a capacidade do governo municipal esteja condicionada a um 
conjunto de ações que se integram e se articulam para imprimir eficácia aos investimentos 
realizados, inclusive os de infra-estrutura, a expectativa maior se localiza na possibilidade do 
cidadão, através das suas entidades associativas, vir a compartilhar das decisões sobre o 
desenvolvimento sustentável do seu município.  

Assim, a gestão do processo de capacitação da população, voltado para o 
desenvolvimento do turismo, mais do que qualquer uma das áreas analisadas neste item, 
requer mobilização dos cidadãos e mudança nos seus comportamentos, no sentido de 
reforçar o perfil associativo e comunitário do município. Assim, para a elevação da 
capacidade do gestor municipal e para uma gestão eficiente são necessárias informações, 
através de pesquisas de opinião, sobre o grau de informação da população e de lideranças 
acerca do turismo na sua cidade, sobre as condições ambientais locais e sobre o impacto do 
turismo sob essas condições. Essas informações devem estar contempladas nas 
formulações de projetos de capacitação da população para atuar no desenvolvimento de um 
turismo sustentável, no município de Porto Seguro. 

Nesta perspectiva, e considerando o referencial analítico adotado, pode-se afirmar que 
o PRODETUR, em sua primeira etapa, colaborou para que o município de Porto Seguro 
construísse seu projeto de turismo, enquanto um projeto de governo municipal, fortemente 
ancorado em um projeto estadual de governo. No entanto, a capacidade de gestão deste 
projeto, no local, encontra-se ainda fragilizada, demandando ações e recursos em múltiplas 
áreas, principalmente para a implantação de um sistema de informações que possibilite a 
construção de indicadores de acompanhamento e avaliação dos resultados da gestão 
pública municipal. Se esta fragilidade não se constitui em novidade, superá-la configura um 
efetivo desafio que interessa às forças políticas e sociais locais, regionais e nacionais, assim 
como aos que vêm investindo no turismo como oportunidade econômica de grande impacto 
social.  

Assim, os argumentos supracitados embasam a importância de fortalecimento 
institucional do município e a capacitação – mobilização da comunidade. 
 

3.6.4. Avaliação da Capacidade Fiscal de Porto Seguro 
Considerou-se, para fins desta analise, tão-somente os dados referentes ao balanço 

orçamentário de Porto Seguro, posto que a elevada participação relativa deste município nas 
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contas públicas contabilizadas na Costa do Descobrimento torna-o representativo do 
conjunto regional. 

 
Fontes de Receitas 

As principais fontes de Receitas Orçamentárias do município têm sido as 
Transferências Correntes e as Receitas Tributárias, conforme se pode observar no quadro 
3.36. 

As Receitas Correntes de Transferências são as fontes mais importantes de recursos 
adquiridos pela Prefeitura de Porto Seguro, como ocorre na maioria dos municípios 
brasileiros. Entre 1998/99 observou-se o incremento de 61,3% nesta fonte de Receitas. 

 

Quadro 3.34. Evolução das Receitas Tributárias, em Valores Constantes, do Município 
de Porto Seguro – 1998/99 (R$ 1.000,00)  

Receitas 1998 % 1999 % 99/98 (%) 
Orçamentária 19.070 100  24.982 100 31,0 
Receitas Correntes   18.770 98,4 24.835 99,4 32,3 
       Tributárias 4.131 23,9 4.980 20,1 20,6 
        Patrimoniais 150 0,8 189 0,7 26,0 
        Serviços 42 0,2 2 - (-95,2) 
       Transferências  11.528 61,4 18.595 74,9 61,3 
        Outras 2.919 15,5 1.069 4,3 (-63,4)  
Receitas de Capital 300 1,6 147 0,6 (-51,0) 
(Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Seguro, 2001). 

Os recursos destinados ao município, pelo Fundo de Participação dos Municípios - 
FPM, pelo ICMS e pelo FUNDEF, que somados representaram 76,2% do total transferido em 
1999, têm sido de fundamental importância para a administração municipal. Os dados 
referentes ao aumento do número de escolas e de professores, no ensino fundamental, em 
1999, atestam o resultado positivo da atuação dos gestores públicos na distribuição dos 
recursos do FUNDEF. O quadro 3.37, a seguir, discrimina os recursos destinados a Porto 
Seguro pelas Principais Transferências. 

 

Quadro 3.35. Principais Transferências Contabilizadas, em Valores Constantes, do 
Município de Porto Seguro – 1998/99 (Em R$ 1000,00) 

Recursos 1998 1999 99/98 (%) 
FPM 4.286 4.952 15,5 
ICMS 2.233 3.114 39,5 

ICMS – Exp. 183 156 -17,3 
IPI 60 75 29,0 

IPVA 262 277 5,7 
ITR 53 30 -43,4 

FUNDEF 3.869 6.108 58,0 
Outros 582 3.883 567,2 
Total 11.528 18.595 61,3 

(Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Seguro, 2001). 

No que tange às Receitas Tributárias Municipais, portanto, às receitas próprias de 
Porto Seguro, merecem destaque as arrecadações referentes ao ISS e ao IPTU, que, juntos, 
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representaram, em 1998 e 1999, respectivamente, 78,6% e 67,2% do total recebido. A 
importância do setor de serviços relacionada à atividade turística e à expansão de 
empreendimentos privados, de elevado padrão de construção - equipamentos de lazer e 
casas residenciais - que estão sendo praticados em Porto Seguro, indicam a existência de 
um potencial de arrecadação que está sendo subestimado. Os dados referentes ao aumento 
do consumo de energia elétrica, residencial e comercial, nos últimos anos, decorrente dos 
investimentos realizados pelo PRODETUR I, comprovam tal hipótese. As metas 
administrativas propostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em curto prazo, certamente, 
irão contribuir para incentivar o planejamento adequado das contas municipais. 

 
Quadro 3.36. Receitas Tributárias Municipais, em Valores Constantes,  
do Município de Porto Seguro – 1998/99 (Em R$ 1000,00)  

Impostos 1998 1999 
IPTU 1.392 971 
ISS 1.855 2.377 

Total 3.247 3.348 
(Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Seguro, 2001). 

 
Despesas 

O período de 1998/99 registrou um acréscimo de 25,5% nas Despesas Orçamentárias 
do município de Porto Seguro, situação que foi favorecida pelo crescimento de 31% nas 
Receitas Orçamentárias. O aumento significativo de recursos alocados em Educação/Cultura 
e Saúde/Saneamento indica que tais setores foram prioritariamente beneficiados na 
distribuição dos recursos públicos. Em 1999, por exemplo, quando foi registrado um 
crescimento de 58%, em relação ao ano anterior, nas Transferências provenientes do 
FUNDEF, constatamos que os recursos destinados à Educação/Cultura representaram, 
aproximadamente, 33% das despesas totais. Também merecem destaque os incrementos 
referidos à transferência de ICMS (39,5%) e do FPM (15,5%), recursos que foram aplicados 
em Saúde/Saneamento (22,5%), assim como, em Habitação/Urbanismo (16,6%). Os 
resultados efetivos decorrentes de tais aplicações poderão ser mensurados ao longo deste 
relatório. 
 

Quadro 3.37. Evolução das Despesas Orçamentárias, em Valores Constantes,  
do Município de Porto Seguro – 1998/99 (Em R$ 1000,00) 

Despesas Orçamentárias 1998 1999 
Educação/Cultura 6.459 8.970 

Saúde/Saneamento 3.978 6.139 
Admin./Planejamento 4.664 5.104 
Habitação/Urbanismo 3.373 4.536 

Legislativo 1.193 1.344 
Ind./Com./Serviços 371 768 

Outras* 2.117 541 
Total 21.778 27.337 

(Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Seguro, 2001). 
*Tais despesas correspondem aos gastos com Judiciário, Agricultura, Defesa e Segurança Pública,  
Assistência e Previdência e Transportes. 
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          As informações disponibilizadas no quadro anterior indicam, também, a necessidade 
de correções visando otimizar a aplicação dos recursos disponibilizados pela Prefeitura 
Municipal de Porto Seguro, principalmente no sentido de melhorar os Indicadores Sociais.            
É grande a desproporção dos recursos destinados às despesas efetuadas com 
Administração/Planejamento (18,7% em 1999) e a outras atividades, tais como, 
Ind./Com./Serviços (tão-somente 2,8% dos recursos). A mudança de opções na gestão das 
despesas poderá favorecer o aumento de postos de trabalho e a melhoria na distribuição da 
renda regional.  
 

Porcentagem das Despesas com Pessoal 
          Conforme registrado no relatório da Prefeitura Municipal de Porto Seguro, os gastos 
com pessoal, em 1998/99, foram, respectivamente, 45,6% e 43,9% em relação às Receitas 
Correntes. Estando assim a mesma enquadrada no limite das despesas, prescrito pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal.  
 

Balanço Orçamentário de Porto Seguro 
          A despeito do resultado negativo, registrado no Balanço Orçamentário de Porto 
Seguro, nos dois anos em análise, pode-se identificar fatores positivos no exercício de 1999, 
a exemplo do aumento nas Receitas Orçamentárias, da redução no Déficit Total e do 
aumento significativo no Saldo Financeiro para o Exercício Anterior. Entretanto, cabe indicar, 
neste Plano, ações que poderão promover melhorias no resultado do balanço municipal, a 
exemplo da organização de um planejamento estratégico orçamentário, visando equilibrar as 
contas públicas, assim como, do implemento de programas de incentivo e de controle da 
arrecadação tributária municipal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, certamente, será um 
importante fator de pressão e aceleração deste processo, que é inevitável. 

 
Quadro 3.38. Balanço Orçamentário, em Valores Constantes, do Município de  
Porto Seguro – 1998/99 (Em R$ 1000,00) 

Receitas/Despesas 1998 1999 
Receitas Orçamentárias 19.091 24.982 

Despesas Orçamentárias 21.778 27.337 
Saldo Financeiro para o 

Exercício Anterior 710 2.104 

Saldo Orçamentário (-2.688) (-2.359) 
(Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Seguro, 2001). 
  
 
Potencial de Contribuição do Turismo para a Geração de Renda Fiscal no Município  
de Porto Seguro 

O cálculo da renda gerada por turismo é efetuado a partir da receita turística, 
considerando-se a ação do efeito multiplicador, que é iniciada com a introdução no circuito 
econômico dos gastos primários realizados pelos turistas e materializada por um 
encadeamento de transações e consumos sucessivos, originando-se daí, uma adição líquida 
à procura local. 
  

Dado que o turista é um consumidor adicional à demanda da economia receptora, a 
cadeia de consumos sucessivos por ele ativada irá contribuir para o aumento do nível de 

 



Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável na Costa do Descobrimento  110  

arrecadação tributária dessa economia, segundo a seguinte lógica: realização de gastos 
(adicionais) na aquisição de bens e serviços (pelos turistas) => aumento no volume de bens 
e serviços consumidos => elevação da receita bruta dos fornecedores diretos desses bens e 
serviços (e dos fornecedores das respectivas cadeias produtivas) => incremento da renda 
fiscal dos governos municipal e estadual pela maior arrecadação de impostos sobre serviços 
e mercadorias. 
 

De acordo com estudo da EMBRATUR, decorrente de consultoria da OMT contratada 
para dimensionar a importância do turismo para a economia brasileira, em 1988, o total da 
renda turística do Brasil distribuiu-se em 36,1% para salários, 57,3% para os lucros em geral 
e 6,6% para impostos e subsídios. 
 

À falta de indicadores mais atualizados e de estudos específicos para a Bahia, nesta 
direção, pode-se, a grosso modo, aplicar-se o percentual de 6,6% à renda gerada por 
turismo, em Porto Seguro, para se ter uma aproximação quantitativa da contribuição da 
atividade turística para a economia de Porto Seguro e, particularmente, para a sua 
arrecadação fiscal.  
 

Ressalta-se que o conceito receita turística corresponde ao total dos gastos 
realizados pelos turistas na localidade receptora, que é calculado através da multiplicação do 
fluxo global de turistas pela permanência média e pelo gasto médio diário verificados nessa 
localidade. Com a circulação do montante dessa receita na economia local e a ação do efeito 
multiplicador, chega-se ao conceito renda. 
 

O Quadro 3.39 apresenta uma comparação, para o período 1997/2000, da estimativa 
da renda gerada por turismo e da renda fiscal dela derivada, de Porto Seguro, com a renda 
gerada por turismo e o PIB da Bahia, buscando verificar qual a participação aproximada da 
atividade turística na economia local e estadual, e, em especial, a contribuição potencial do 
turismo na geração de renda fiscal em Porto Seguro, ressalvadas as limitações da 
metodologia adotada. Pelos dados indicados, a arrecadação tributária potencial decorrente 
do consumo “turístico” em Porto Seguro, situou-se, em média, no período 1997/2000, na 
casa dos US$ 30 milhões.  
 
Quadro 3.39. Renda Turística e Renda Fiscal Derivada do Turismo, do Município  
de Porto Seguro - Participação no PIB da Bahia – 1997/2000. (Em US$ milhões) 

ANO 1997 1998 1999 2000 * 
PIB BAHIA   (a) 34.190 33.930 24.490 26.700 
RENDA POR TURISMO 
DA BAHIA   (b) 

1.830 1.660 1.660 

RENDA POR TURISMO  
DE PORTO SEGURO   (c) 

460 480 420 460 

RENDA FISCAL DERIVADA DO 
TURISMO DE PORTO SEGURO 

30 32 28 30 

PARTICIPAÇÃO %   (b/a) 5,85 5,39 6,78 6,22 
PARTICIPAÇÃO %   (c/a) 1,34 1,41 1,71 1,72 
PARTICIPAÇÃO %  (c/b) 23,00 26,22 25,30 27,71 

2.000 

Fonte: Bacen/IBGE/SEI/Centro de Informações GZMBahia (PIB Bahia); BAHIATURSA/GECON  (Renda por Turismo.) 
*Dados estimados. 
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3.6.5. Análise dos investimentos realizados no PRODETUR I para capacitação dos 
órgãos estaduais e situação atual. 
  

O Desenvolvimento Institucional – DI do PRODETUR I, no período de 1996 a 2001, 
incorporou ações de planejamento local e de capacitação, como parte da estratégia proposta 
pelo Estado da Bahia, para reforçar a capacidade dos governos, municipal e estadual, bem 
como das comunidades, para conduzir eficazmente o processo de desenvolvimento de um 
turismo sustentável na região, que atenda, inclusive, às necessidades de geração de 
trabalho e renda.  
Com este propósito, a UEE/BA, direcionou as ações dos sub componentes de capacitação e 
de planejamento através das seguintes vertentes:   

• qualificação da equipe técnica da UEE, BAHIATURSA e dos órgãos executores 
• sensibilização e mobilização do grupo acima referido para uma atitude pro-ativa e de 

ações articuladas; 
• mobilização dos parceiros envolvidos localmente (Prefeituras, empresários, ONGS e 

sociedade civil) para a construção de um modelo de gestão participativa; 
• fomento e articulação de ações das entidades de educação para o turismo, através 

do Fórum de Estudos Avançados para o Turismo – FEAT 
Com relação à qualificação da equipe da UEE, SCT e da BAHIATURSA, optou-se 

pela ênfase a participação dos técnicos NU nos cursos de pós-graduação e mestrado, tendo  
como resultado monografias e dissertações, focadas na atividade turística, tais como: 
Gestão Participativa em Turismo Sustentável: o Caso da Costa do Descobrimento, Turismo e 
Desenvolvimento Sócio Econômico: O caso da Costa do Descobrimento, Formación de 
Recursos Humanos en Turismo: Capacitación de mano de obra local como elemento de 
diferenciación de um producto turístico – Porto Seguro/Bahia, Modelos Multiorganizacionais 
no Turismo: Cadeias, Clusters e Redes,  e Ecoturismo, Sustentabilidade  
e Comunicação: O Jornal da APA e a Educação Ambiental na região de Itacaré – Serra 
Grande/Bahia. 

Estes trabalhos têm contribuído para a sistematização das informações e para uma 
visão crítica da equipe sobre assuntos  relevantes da atividade turística.  

No que se refere a sensibilização e mobilização do quadro técnico estadual para uma 
atitude pro-ativa, foram realizados os cursos de Administração Articulada nas Organizações 
e Treinamento em Gestão Empresarial e Comportamento Humano, dos quais também 
participaram técnicos dos órgãos executores envolvidos no programa, buscando desenvolver 
habilidades específicas, que contribuam para uma visão sistêmica dos diversos trabalhos 
desenvolvidos.  

Outra vertente relevante foi a mobilização junto a comunidade local da Costa do 
Descobrimento, objetivando implantar um modelo de gestão participativa naquela área 
turística que estava sendo alvo de maciços investimentos direcionados para obras múltiplas 
por parte do PRODETUR I. Durante este trabalho a SUDETUR estimulou o surgimento de  
um Núcleo de Gestão Participativa, envolvendo Porto Seguro, Belmonte e Santa Cruz 
Cabrália, cuja função principal foi fomentar o aparecimento das condições sócio-político-
institucionais, que permitissem a instalação de um Órgão mais definitivo de representação 
colegiada. 

Depois de quase um ano e meio de trabalho deste Núcleo, conseguiu-se criar 
institucionalmente o Conselho Regional de Turismo da Costa do Descobrimento (CRT-CD), 
que teve como resultados iniciais a elaboração compartilhada do Plano Estratégico de 
Turismo para a região da Costa do Descobrimento e o Calendário Oficial de Eventos da 
Costa do Descobrimento para 1998, que mereceu da BAHIATURSA um lançamento oficial 
em São Paulo. 
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Esta experiência foi alvo do estudo de caso Gestão Participativa em Turismo 
Sustentável: O Caso da Costa do Descobrimento, já citado anteriormente, que focaliza o 
modelo experimental de gestão participativa, com o propósito de criar uma base de reflexão 
para uma ação mais abrangente do PRODETUR nas áreas turísticas do Estado. 

Vale salientar ainda que o Conselho Regional de Turismo  da Costa do 
Descobrimento – CRT-CD, participa como membro atuante do Conselho do Pólo de Turismo 
da CD, presidido pelo Banco do Nordeste.   

Com o objetivo de facilitar o planejamento e a definição de metas mais articuladas 
entre a oferta e a demanda por educação para o turismo na Bahia, foi criado um Fórum de 
Estudos Avançados para o Turismo – FEAT, sob a presidência do Secretário de Cultura e 
Turismo do Estado, que congrega as instituições educacionais, trade turístico, entidades 
governamentais e ONGS,  

Este Fórum vem buscando desenvolver ações coordenadas que contribuam para o 
incremento continuado da qualidade dos serviços turísticos do Estado, considerando as 
perspectivas atuais e as estratégias de desenvolvimento do turismo. 
Quanto às ações relativas ao DI dos órgãos executores do PRODETUR I - CRA e EMBASA, 
foram voltadas para a aquisição de equipamentos de modernização e organização, tendo em 
vista que a capacitação da equipe alocada no Programa está sendo realizada com  recursos 
provenientes de outras fontes. 
 
Conclusões: 
 

A adoção de uma visão sistêmica e de ações compartilhadas para obter os resultados 
desejáveis em um Programa de Desenvolvimento Sustentável é um ideal que ainda está em 
processo de construção por parte da nossa sociedade, seja no setor público, no privado ou 
na comunidade organizada. 

No caso específico do PRODETUR- BA,foram implementados as ações iniciais. 
Entretanto, é importante salientar alguns pontos da situação atual dos sub-componentes de 
planejamento e capacitação interna (UEE), que merecem uma reflexão, visando a sua 
adequação à estratégia de execução do PRODETUR II: 

 As mudanças na gestão pública, preconizadas para a implementação de projetos de 
desenvolvimento sustentável requerem um contínuo aprimoramento do quadro 
técnico envolvido na sua execução. Portanto é necessário dar continuidade ao 
projeto de fortalecimento institucional, através dos programas de capacitação técnico 
e gerencial dos agentes envolvidos. 

 É importante, portanto, fortalecer os mecanismos de participação social e de 
comunicação, no nível local/regional, tendo em vista que as ações desenvolvidas no 
PRODETUR I voltadas para a mobilização comunitária, não foram suficientes, para 
atingir um patamar desejável nesse tipo de projeto. 
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3.7 ATRAÇÕES E PRODUTOS TURÍSTICOS / INTENSIDADE DA VISITAÇÃO 
Atualmente, as informações disponíveis sobre as atrações e produtos turísticos 

da Costa do Descobrimento se ressentem das limitações originadas pela falta de 
sistematização e também por não serem exaustivas. Indica-se a necessidade de se 
construir inventário e diagnóstico das atrações e produtos, para poder haver uma 
utilização mais racional baseada na hierarquização prévia. 

 
3.7.1. Atrativos e Potenciais 

Os atrativos turísticos constituem a base sobre a qual se fundamenta qualquer 
destino turístico, sendo considerados como “todo elemento material que tem capacidade 
própria, ou em combinação com outros, para atrair visitantes de uma determinada 
localidade ou zona”1 (Cerro apud Ruschmann: 1997, 143). Neste sentido, são 
identificados como produtos turísticos os atrativos que são vendidos atualmente na 
Costa do Descobrimento. Como potencialidades, entende-se “o conjunto dos atributos 
de um destino turístico, num determinado contexto, que possam promover a destinação 
a um outro patamar de competitividade, desde que trabalhados para se tornarem 
efetivos”2 (BAHIATURSA, 2001). Ou seja, são os produtos turísticos que serão vendidos 
no futuro. Assim, os atrativos são os elementos diferenciais já utilizados para o turismo, 
e o potencial são os recursos a serem desenvolvidos para atrair uma nova demanda. 
São, portanto, a oferta diferencial para qualquer destinação que se pretenda tornar 
competitiva. 

Para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 
Sustentável da Costa do Descobrimento consideraram-se todos os elementos 
relacionados com as condições naturais e os aspectos sócio-culturais das localidades 
que estão inseridas na área de estudo. Para Ruschmann3 (1997: 143), o conhecimento 
prévio e a avaliação das atrações são fundamentais para a determinação das medidas a 
serem implantadas para o desenvolvimento turístico, adequando equipamentos, 
atividades e dimensões da demanda às características do local em que se situam ou 
ocorrem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 RUSCHMANN, Doris. Turismo e Desenvolvimento Sustentável – A Proteção do Meio Ambiente. 
2 BAHIATURSA. Desempenho do Turismo Baiano 1991 – 2000. Salvador: 2001 
3 RUSCHMANN, Doris. Turismo e Desenvolvimento Sustentável – A Proteção do Meio Ambiente. 
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3.7.2. Atrativos Naturais 
Quadro 3.40. Atrativos e Potencialidades Naturais de Belmonte 

Intensidade da 
Visitação (%) Local Atrativo Potencial Características 

Pacote Particular 
Banco Royal 

Charllote - X Pesca do Marlim - - 

Barra do Peso - X Águas agitadas e coqueiral - 20 
Praia da Barra 

do Peso - X Águas calmas, coqueiral e 
pesca 

- 20 

Canal do Peso - X Águas agitadas e coqueiral - 20 

Praia do Norte - X Águas calmas, coqueiral e 
pesca 

- - 

Rio Paçuí - X Mata Atlântica - - 
Praia de Barra 

Nova - X Águas agitadas, coqueiral e 
pesca 

- - 

Praia do Meio - X Águas agitadas, coqueiral e 
pesca 

- - 

Ilha da Praia do 
Meio - X Águas agitadas e coqueiral - - 

Rio 
Jequitinhonha X - Paisagem - 20 

Ilha de Coroa 
Grande e Ilha 

Inguaíra 
- X Águas agitadas e coqueiral 

- - 

Praia da Barra X - Águas calmas, coqueiral e 
barracas de praia e pesca 

- 40 

Praia do Mar 
Moreno X - Águas agitadas, coqueiral, 

barracas de praia 
- 100 

Praia do Mangue 
Alto  X Águas agitadas, coqueiral e 

pesca 
- - 

Lagoa da 
Sorte/Comprida - X Lagoa boa para banho - - 

Lagoa das 
Cobras/Cocos - X Lagoa boa para banho - - 

Lagoa da 
Conceição - X Lagoa boa para banho - - 

Rio Preto - X Mata Atlântica - - 
Praia de 

Mogiquiçaba - X Águas calmas, coqueiral e 
pesca 

- 5 

Mirante de 
Mogiquiçaba - X Paisagem - - 

Praia do Rio 
Preto - X Águas agitadas e coqueiral - - 

Praia de Pontal 
do Sul X - Águas agitadas, coqueiral e 

pesca 
- - 

TOTAL 22 4 18 Praias, Mata Atlântica e Pesca 
(Fonte: Ruschmann Consultores de Turismo, 2001). 
 

No município de Belmonte identificaram-se 22 atrativos atuais e potenciais, 
relacionados ao meio natural. Destes, 18% já estão sendo utilizados para o uso de 
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atividades turísticas, como a praia do Mar Moreno e, de certo modo, o rio Jequitinhonha. 
Há, portanto, um elevado percentual (82%) de recursos naturais que não estão sendo 
utilizados para o turismo e que possuem potencial significativo para serem 
desenvolvidos como produto. Tal fato possibilita à região da Costa do Descobrimento 
uma diversificação do seu produto turístico, atuando em novos nichos de mercado 
como, por exemplo, o do ecoturismo – com os rios e matas preservadas, e o turismo de 
pesca – com o Banco Royal Charllote. 

 
Quadro 3.41. Atrativos e Potencialidades Naturais de Porto Seguro 

Intensidade da 
Visitação (%) Local Atrativo Potencial Características 

Pacote Particular 
Praia da 
Ponta do 

Mutá 
X - Enseada com coqueiral e ondas 

fracas, passeio de ultraleve 

- 5 

Praia de 
Mutá X - Enseada, ondas fracas, coqueiral 

e caminhadas 
5 20 

Praia da 
Ponta 

Grande 
X - Recifes, piscinas naturais e 

coqueiral 

- 5 

Praia Rio 
dos 

Mangues 
X - Rio, manguezais, coqueiral e 

barracas 

- - 

Praia de 
Taperapuã X - 

Mais agitado, águas calmas, 
coqueiral, barracas de praia, 

caminhadas, pesca e passeios de 
helicóptero. 

100 100 

Praia de 
Mundaí X - Enseada, ondas fracas, coqueiral 

e caminhadas 
- 10 

Praia de 
Itacimirim X - Inclinada, coqueiral e caminhadas - 10 

Praia de 
Curuípe X - Enseada, recifes, rio e piscinas 

naturais 
- 10 

Praia do 
Cruzeiro X - Urbana, foz do rio Buranhém, 

pesca 
- - 

Estação 
Ecológica 
Pau Brasil 

- X Mata Atlântica 
15 5 

RPPN Vera 
Cruz X - 

Trilhas na Mata Atlântica, centro 
de recuperação de animais 

silvestres 

- - 

R. I. Jaqueira X - Trilha e Mata Atlântica 10 5 
RPPN 

Fazenda 
Manona 

- X Trilhas na Mata Atlântica 
- - 

Parque 
Municipal 
Marinho 

Recife de 
Fora 

X - Piscinas naturais em alto mar, 
esportes náuticos 

100 60 
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Continuação do Quadro 3.41. Atrativos e Potencialidades Naturais de Porto Seguro 
Intensidade da 
Visitação (%) Local Atrativo Potencial Características 

Pacote Particular 
Rio 

Buranhém X - Manguezal e passeio pelo rio - - 

Praia do 
Apaga Fogo X - Ondas fracas, recifes, piscinas 

naturais e esportes náuticos 
5 5 

Praia de 
Araçaípe X - Ondas fracas, recifes e coqueiral - 5 

Praia da 
Ajuda X - Ondas fracas, recifes e coqueiral 100 100 

Praia de 
Mucugê X - Ondas fracas, recifes, piscinas 

naturais e barracas 
40 95 

Praia do 
Parracho X - Barracas e esportes náuticos 20 60 

Praia de 
Pitinga X - Ondas fracas, recifes, coqueiral, 

barracas, nudismo 
100 70 

Lagoa Azul X - Cercada por falésias - - 
Praia de 

Taípe X - Ondas fracas, rio, cercada por 
falésias 

100 60 

Praia do Rio 
da Barra X - 

Mar aberto, foz do rio da Barra, 
coqueiral, falésias, lagoa para 

banho 

- 20 

Parque 
Nacional Pau 

Brasil 
- X Mata Atlântica 

- - 

Praia de 
Nativos X - Ondas calmas, recifes, barracas e 

aluguel de cavalos 
100 60 

Praia dos 
Coqueiral X - Ondas calmas, recifes, barcos de 

pesca, coqueiral e barracas 
100 75 

Praia do Rio 
Verde X - Rio, coqueiral e barracas - - 

Praia da 
Pedra 

Grande 
X - Ondas fracas, recifes, faixas de 

areia inclinada, nudismo 

- 10 

Praia Ponta 
de 

Itapororoca 
X - 

Ondas fracas, recifes, piscinas 
naturais, nudismo ocasional, 

pesca 

- - 

Praia Ponta 
de Itaquena X - Ondas fracas, recifes e piscinas 

naturais 
- 5 

Praia de 
Jacumã X - 

Ondas fracas, recifes, rio, faixa de 
areia inclinada, manguezal e 

coqueiral 

- 10 

Rio dos 
Frades - X Manguezal - - 

Praia da 
Ponta 

Grossa 
- X Ondas fracas, falésias e mata 

atlântica 

- - 

Praia do 
Outeiro  X - Ondas calmas, barraca, esportes 

náuticos e caminhadas 
- 10 
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Continuação do Quadro 3.41. Atrativos e Potencialidades Naturais de Porto Seguro 
Intensidade da 
Visitação (%) Local Atrativo Potencial Características 

Pacote Particular 
Praia de 

Setiquara - X Ondas fracas, recifes e coqueiral - - 

Praia do 
Espelho - X Ondas fracas, recifes e coqueiral - 15 

Praia da 
Ponta do 
Toque – 

toque 

- X Ondas fracas, recifes, cercada por 
falésias 

- - 

Praia da 
Ponta do 
Camarão 

- X Ondas fracas, faixas de areia, 
coqueiral 

- - 

Barreiras de 
Juricuara e 

Juacena 
- X Falésias 

- - 

Praia da 
Juacena - X Ondas fracas, cercada por 

falésias, com areias ilmeníticas 
- - 

Praia do 
Satú - X 

Ondas fracas, cercada por 
falésias, mata atlântica e com 

areias ilmeníticas 

- - 

Rio Caraíva - X Mata Atlântica - - 
Praia de 
Caraíva X - Ondas fracas, faixas de areia, 

coqueiral 
- 15 

Praia da 
Barra Velha - X Ondas fracas e recifes - 15 

Parque 
Nacional 

Monte 
Pascoal 

- X Mata Atlântica e Aldeia Indígena 

5 15 

Rio 
Corumbáu - X Mata Atlântica - - 

TOTAL 47 31 16 Praias, Falésias, Recifes e Mata Atlântica 
(Fonte: Guia Quatro Rodas, 2001 e CBPM, 2000) 

No município de Porto Seguro, foram identificados 47 atrativos atuais e 
potenciais, relacionados ao meio natural. Destes, 65% estão sendo utilizados para o uso 
de atividades turísticas, como as praias situadas na Orla Norte – Ponta do Mutá e 
Taperapuã, e as situadas em Arraial D’Ajuda. Salienta-se que é nesta região da Costa 
do Descobrimento – da Ponta do Mutá até Arraial, que se localiza a maior quantidade de 
equipamentos receptivos e de visitantes. Mesmo assim, ainda há um percentual de 35% 
de recursos naturais que não estão sendo desenvolvidos e que possuem elevado 
potencial para o turismo, dentre os quais as praias de Caraíva e os Parques Nacionais 
do Monte Pascoal e Pau Brasil. 

 



Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável da Costa do Descobrimento_______ 
 
 

118 

 Quadro 3.42. Atrativos e Potencialidades Naturais de Santa Cruz Cabrália 
Intensidade da 
Visitação (%) Local Atrativo Potencial Características 

Pacote Particular 

Praia de Guaiú X - Ondas fracas, coqueiral e 
barracas 

- 5 

Rio Guaiú - X Paisagem e mangue - - 
Mirante de Guaiú - X Paisagem - - 

Praia dos 
Golfinhos  X - Ondas fracas, coqueiral e 

barracas 
- - 

Recifes Araripe - X Corais e peixes - - 
Trilha da Mata 

Medonha - X Mata Atlântica - - 

Praia de Santo 
Antônio X - Ondas fracas, coqueiral e 

barracas 
- 5 

Rio Santo Antônio - X Mata Atlântica - - 
Parque Municipal 
Marinho de Coroa 

Alta 
X - Piscinas naturais em alto 

mar, esportes náuticos 

100 40 

Praia das 
Tartarugas  X - Ondas fracas, coqueiral e 

barracas 
10 10 

Praia de Jacumã X - Ondas fracas, coqueiral e 
barracas 

- - 

Praia de Santo 
André X - Ondas fracas, coqueiral e 

esportes náuticos 
20 20 

Ilha Paraíso X - Ondas fracas, pesca e 
doces 

100 60 

Recifes de 
Boqueirão - X Corais e peixes - - 

Rio João de Tiba X - Mangue 20 - 
Mirante “Uai que 

Lindo” - X Paisagem - - 

Mirante 
Loteamento Coroa 

Vermelha 
- X Paisagem 

- - 

Parque das 
Preguiças - X Mata Atlântica - - 

Parque do Bicho 
Preguiça - X Mata Atlântica - - 

Praias de Apuã e 
Arakakaí X - Ondas fracas, coqueiral e 

barracas 
5 20 

Praia de Lençóis X - Ondas fracas, coqueiral e 
barracas 

- - 

Praia de Mutari X - Ondas fracas, coqueiral e 
barracas 

- 5 

Praia de Coroa 
Vermelha X - 

Ondas fracas, recifes, 
piscinas naturais, 

coqueiral e barracas 

100 100 

Praia da Ponta de 
Mutá X - Ondas fracas, coqueiral e 

barracas 
100 5 

TOTAL 24 14 10 Praias, Recifes, Mata Atlântica e Mangue 
(Fonte: Ruschmann Consultores de Turismo, 2001) 
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No município de Santa Cruz Cabrália identificaram-se 24 atrativos e potenciais, 
relacionados ao meio natural. Destes, 58% já estão sendo utilizados para atividades 
turísticas, como a Ilha Paraíso e a praia de Santo André. Assim, existe um percentual de 
42% de recursos naturais que não estão sendo desenvolvidos e que possuem elevado 
potencial para o turismo.  
 
Quadro 3.43. Atrativos e Potencialidades Naturais da Costa do Descobrimento 

Município Atrativo Potencial Características 

Belmonte 4 18 Praias, Mata Atlântica, Pesca, Manguezal 
e Rios 

Porto Seguro 31 16 Praias, Recifes e Mata Atlântica 

Santa Cruz Cabrália 14 10 Praias, Recifes, Mata Atlântica, Rios e 
Manguezal 

TOTAL 93 49 44 Praias, Recifes, Mata Atlântica, Pesca, 
Manguezal e Rios 

(Fonte: Ruschmann Consultores de Turismo, 2001) 

 
No Pólo Turístico da Costa do Descobrimento identificaram-se 93 atrativos 

turísticos relacionados com o meio ambiente natural, dos quais apenas 53% vêm sendo 
utilizados para atividades turísticas. Uma parte significativa do total levantado situa-se 
na área litorânea, constituindo-se de praias, barras e bancadas de recifes, dentre outros, 
que possibilitam diversos tipos de atividades, como as caminhadas, as cavalgadas, etc. 
Há, entretanto, diversos recursos potenciais na região interiorana, como os rios, os 
mirantes e as áreas de proteção, dentre os quais destacam-se o Parque Nacional do 
Monte Pascoal e a RPPN da Estação Veracruz. As atividades mais desenvolvidas na 
região são: o banho de mar e de sol, a pesca, caminhadas, observação da fauna e da 
flora, passeios de barco e mergulho.  

 

3.7.3. Atrativos Histórico-Culturais 
Os atrativos sócio-culturais são aqueles relacionados com o meio ambiente 

cultural - a história e a evolução social do local em estudo, abrangendo tanto os bens 
materiais, como edifícios históricos, monumentos, etc.; como os imateriais, compostos 
de festas folclóricas e lendas, dentre outros. Podem ser considerados individualmente 
ou em conjunto, desde que portadores da referência à identidade, à ação e à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: (i) as 
formas de expressão; (ii) os modos de criar, fazer e viver; (iii) as criações científicas, 
artísticas e tecnológicas; (iv) as obras, objetos, documentos, edificações e demais 
espaços destinados às manifestações artísticas e culturais; e (v) os conjuntos urbanos e 
sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 
científico. (Art. 216 da Constituição Nacional de 1988).  

Portanto, os bens sócio-culturais de uma destinação voltada para o 
desenvolvimento do turismo sustentável, são fatores determinantes para a tomada de 
decisão do consumidor deste tipo de viagem. 
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Quadro 3.44. Atrativos e Potencialidades Histórico – Culturais de Belmonte 
Intensidade da 
Visitação (%) Local Atrativo Potencial Características 

Pacote Particular 
Casa Fazenda Boa 

Vista - X Ciclo do cacau - - 

Casa da Fazenda 
Brasil - X Ciclo do cacau - - 

Casa da Fazenda 
Mirante - X Ciclo do cacau - - 

Chafariz X - Ciclo do cacau / Centro 
Urbano 

- 100 

Farol de Belmonte - X Estilo singular e 
localização 

- 50 

Fazenda Conjunto 
Estrela do Sul - X Ciclo do cacau - - 

Igreja Nossa 
Senhora do Carmo X  Ciclo do cacau / Centro 

Urbano 
- 100 

Igreja de São 
Sebastião - X Utilizada somente para 

cultos locais 
- - 

Prédio do Hotel 
São Jorge - X Ciclo do cacau / Centro 

Urbano 
- - 

Prédio da 
Prefeitura 
Municipal 

- X Ciclo do cacau / Centro 
Urbano 

- - 

Prédio do 
Sindicato Rural de 

Belmonte 
- X Ciclo do cacau / Centro 

Urbano 

- - 

Vila de 
Mogiquiçaba - X Estilo singular - - 

TOTAL 12 2 10 Ciclo do Cacau 
(Fonte: Ruschmann Consultores de Turismo, 2001) 

Em Belmonte, foram identificados 12 atrativos e potencialidades históricas e 
culturais, dos quais 75% têm ênfase na arquitetura histórica relacionada com o Ciclo do 
Cacau. Os 25% restantes dos atrativos são enquadrados no conceito de arquitetura 
religiosa ou de estilo singular, como o Farol. Salienta-se que 83% dos atrativos e das 
potencialidades histórico – culturais encontram-se fechados e, em alguns casos, em 
estágio avançado de deterioração - caso do Hotel São Jorge. Assim, a falta de estrutura 
e de preparo para a recepção de visitantes torna-se a maior dificuldade encontrada para 
o desenvolvimento de atividades turísticas.  

 
Quadro 3.45. Atrativos e Potencialidades Histórico – Culturais de Porto Seguro 

Intensidade da 
Visitação (%) Local Atrativo Potencial Características 

Pacote Particular 
Igreja da Glória - X Ruínas 100 100 
Aldeia Indígena 

Barra Velha - X Cultura indígena - - 

Igreja da 
Misericórdia X - Mais antiga do Brasil, 

construída no século XVI 
100 100 

Igreja de Nossa 
Senhora da Ajuda X - Construída no século 

XVI, grande tradição 
100 100 
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Continuação do Quadro 3.45. Atrativos e Potencialidades Histórico – Culturais de Porto Seguro 
Intensidade da 
Visitação (%) Local Atrativo Potencial Características 

Pacote Particular 

Igreja de Nossa 
Senhora da Pena X - 

Construída no século 
XVI, reconstruída no 

século XVIII, padroeira da 
cidade 

100 100 

Igreja de Nossa 
Senhora do 

Rosário 
X - Construída no século XVI 

100 100 

Igreja de São 
João X - Construída no século XVI 100 100 

Igreja de São 
Miguel - X Construída no século XVI - - 

Marco do 
Descobrimento X - 

Importância histórica 
relacionada à época do 

Descobrimento 

100 100 

Monte Pascoal - X Relacionado à época do 
Descobrimento 

15 - 

Monumento à 
Cabral X - Relacionado à época do 

Descobrimento 
- - 

Paço Municipal X - Construção do século 
XVIII 

100 100 

TOTAL 12 8 4 Época do Descobrimento e Período Colonial 
(Fonte: Ruschmann Consultores de Turismo, 2001) 

No município de Porto Seguro identificaram-se 12 atrativos e potencialidades 
histórico – culturais, relacionados, sobretudo, ao período do Descobrimento do Brasil e 
aos primeiros séculos da colonização portuguesa no país. Nota-se que 69% dos 
atrativos levantados são utilizados para o desenvolvimento de atividades turísticas. 
Neste sentido, ressalta-se que Porto Seguro foi declarada Cidade Monumento Nacional, 
por decreto presidencial de 1973, tendo em seu território um belo sítio histórico, a 
chamada Cidade Alta, onde estão concentrados alguns dos mais antigos patrimônios 
históricos do Brasil, como a Igreja da Misericórdia e o Marco do Descobrimento.  

Vale destacar que o Monte Pascoal, apesar de sua importância histórica, é muito 
pouco valorizado como um atrativo turístico, apresentando um grande potencial para o 
desenvolvimento de visitação à área. 

 
Quadro 3.46. Atrativos e Potencialidades Histórico – Culturais de Santa Cruz Cabrália 

Intensidade da 
Visitação (%) Local Atrativo Potencial Características 

Pacote Particular 
Aldeia Indígena  
Mata Medonha - X Cultura indígena - - 

Casa da Câmara e 
Cadeia X - Construção do século 

XVII 
100 100 

Cruz Latina de 
Coroa Vermelha X - Relacionado à época 

do Descobrimento 
100 100 
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Continuação do Quadro 3.46. Atrativos e Potencialidades Histórico – Culturais  
de Santa Cruz Cabrália 

Intensidade da 
Visitação (%) Local Atrativo Potencial Características 

Pacote Particular 
Igreja Nossa 
Senhora da 
Conceição 

X - Construída no século 
XVII 

100 100 

Ilhéu de Coroa 
Vermelha X - Relacionado à época 

do Descobrimento 
100 100 

1º Cemitério da 
Cidade X - Construído no século 

XVII 
30 50 

Ruínas do Colégio 
dos Jesuítas X - Construído no século 

XVII 
100 100 

Povoados de 
Santo Antônio e 

Guaiú 
- X Vila praiana 

- - 

TOTAL 8 6 2 Época do Descobrimento e Período Colonial 
(Fonte: Ruschmann Consultores de Turismo, 2001) 

Santa Cruz Cabrália, da mesma forma que Porto Seguro, apresenta diversos bens 
históricos relacionados ao Descobrimento do Brasil e aos primeiros séculos de 
ocupação de nosso território. Dentre eles, destaca-se a Igreja Nossa Senhora da 
Conceição, que é a padroeira da cidade. Esta igreja, como todas as construções antigas 
da região, foi construída com óleo de baleia, cal, pedra marinha e areia, uma vez que, 
no século XVI, quando foi construída e reconstruída, ainda não existia o cimento.  

 
Quadro 3.47. Atrativos e Potencialidades Histórico – Culturais da Costa do Descobrimento 

Município Atrativo Potencial Características 
Belmonte 2 10 Ciclo do Cacau 

Porto Seguro 8 4 Época do Descobrimento e Período 
Colonial 

Santa Cruz Cabrália 6 2 Época do Descobrimento e Período 
Colonial 

TOTAL 32 16 16 Ciclo do Cacau, Época do 
Descobrimento e Período Colonial 

(Fonte: Ruschmann Consultores de Turismo, 2001) 

 
Assim, na Costa do Descobrimento, identificaram-se 32 atrativos relacionados aos 

atrativos e potencialidades histórico – culturais da região. Destes, 50% apresentam uma 
visitação turística estruturada, ou seja, oferecem guias, sanitários, etc., já recebendo 
uma demanda turística constante, principalmente em Porto Seguro e Santa Cruz 
Cabrália. Belmonte diferencia-se dos demais pelo seu enorme potencial turístico ainda 
sem utilização, destacando-se que diversos recursos encontram-se fechados para 
visitantes. 

Com esses atrativos e potencialidades, pode-se afirmar que o Pólo Turístico Costa 
do Descobrimento possui um alto nível de atratividade devido ao conjunto formado pelo 
seu patrimônio natural, suas características culturais, dentre elas o artesanato. Junta-se 
a isto a implementação de programas que visam a otimização dos recursos existentes 
na região, como o PRODETUR, com melhor uso dos recursos naturais e culturais, 
destacando-se o já citado Projeto de Artesanato, com participação de diversas 
organizações parceiras.  
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Dentro da visão de complementaridade do Pólo da Costa do Descobrimento, 
identifica-se a necessidade de entender o conjunto desses municípios de forma 
integrada, ao invés de se investir em um desenvolvimento seqüencial dos mesmos. O 
objetivo maior deste Plano é promover o desenvolvimento sustentável, integrando a 
atividade turística às necessidades das comunidades e às do meio ambiente. 

Ressalta-se que o turismo, como uma atividade econômica é, de certa forma, 
semelhante a qualquer atividade desenvolvida pelo homem, que causa também efeitos, 
positivos ou negativos. Salienta-se, portanto, que a capacidade de gerar impactos não é 
exclusiva da atividade turística, ao contrário, está relacionada à quase todas as 
atividades humanas. No turismo, esses impactos são identificados como econômicos, 
sócio-culturais e ambientais.  

Assim, com a implantação das ações propostas neste Plano, pretende-se 
minimizar o potencial de impactos negativos e otimizar os positivos. Uma das muitas 
formas para se atingir tal intuito é espacializar a demanda, ou seja, oferecer aos 
diferentes nichos de mercado atrativos que estejam distribuídos por diversos locais, 
evitando assim a concentração em poucos pontos. Por exemplo, no núcleo central de 
Porto Seguro pretende-se focar no turismo com densidade mais elevada, introduzindo a 
melhoria da qualidade e a diversificação; em Arraial D’Ajuda e Trancoso, a visão é do 
turismo de média densidade; na região das APA’s destaca-se a de Caraíva, definindo 
como cliente ideal o ecoturista; em Belmonte, segmentar o turismo rural nas fazendas de 
cacau e, no futuro, pode-se também alcançar o segmento do turismo cultural, a partir de 
ações de recuperação do seu patrimônio histórico, além do turismo fluvial no Rio 
Jequitinhonha. Neste sentido, explica-se a complementaridade das atrações e dos 
produtos turísticos intra e entre os municípios do Pólo da Costa do Descobrimento. 

Da análise da visitação, aos atrativos atuais na CD, percebe-se a concentração da 
visitação turística aos atrativos naturais e histórico-culturais de Porto Seguro situação 
motivada, principalmente, no fato deste município apresentar a maior concentração dos 
meios de hospedagem e outros serviços aos turistas. 

 
3.7.4. Capacidade de Suporte  

A Capacidade de Suporte, entendida como “o número máximo de visitantes 
(dia/mês/ano) que uma área pode suportar, antes que ocorram alterações no meio físico 
e sócio-cultural”, originou-se, segundo Bosselman et al (1999: 111), da necessidade de 
se relacionar o número máximo de animais que poderiam pastar em uma determinada 
área de terra, sem destruir a oferta de comida existente, ou da habilidade do solo de 
gerar uma nova safra. Foi adaptado ao setor do turismo, na década de 60, e aplicado no 
gerenciamento de recreação ao ar livre. Na década seguinte, transformou-se num dos 
principais itens dos projetos de planejamento turístico que tinham na qualidade vivencial 
do turista, o seu principal atrativo. Destaca-se que, se for excedida, a deterioração dos 
recursos da área diminui a satisfação dos visitantes, e os impactos negativos no meio 
físico se refletem na sociedade, na economia e na cultura do local. 

Desta forma, a capacidade de suporte da Costa do Descobrimento relaciona-se 
com os fatores que deverão ser considerados para garantir a integridade física, 
ecológica, econômica e social da região, a partir da quantificação do uso das áreas 
disponíveis à visitação. 

Estudos realizados em diversos pontos da área objeto de estudo apresentam 
resultados quantitativos, a partir de modelos de simulação e de metodologia que 
caracteriza fisicamente a área, determinando o número possível de visitantes que se 
orienta pelas estruturas de apoio oferecidas na região - viabilizando ou inviabilizando a 
sua visitação. 
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Numa abordagem preliminar, têm-se os seguintes resultados para a CCR - 
Capacidade de Suporte Real, dos atrativos naturais das diversas localidades da Costa 
do Descobrimento, considerando-se: 

• o espaço físico disponível para cada visitante (m2), que varia conforme o tipo de 
turismo desejado. Por exemplo, em Caraíva almeja-se o ecoturismo; assim, definiu-
se 35 m2 de praia por pessoa. Já na Orla Norte de Porto Seguro (Praia até Ponta do 
Mutá) ocorre o turismo de massa; portanto, estabeleceu-se 6 m2 por pessoa; 

• as características da praia, se plana ou com declividade; 

• a fragilidade do solo; 

• a maré média, alguns pontos apresentam uma grande variação de área conforme a 
maré; e 

• o tempo de permanência do visitante, considerando-se um dia de 12 horas de 
luminosidade média - no verão a luminosidade é de cerca de 14 hs/dia e, no inverno, 
de 10 hs/dia; com uma rotatividade de 2,5 visitantes / dia, ou seja, supondo-se que 
cada visitante permaneça cerca de 4:50 hs por dia na praia. 

 

Quadro 3.48. Capacidade de Suporte / Dia nos Atrativos Naturais 

Localidade – Praia Capacidade Física de Suporte / 
dia (em no. de pessoas) m2 por Pessoa 

Município de Belmonte 
Barra do Rio Preto até Praia do 

Mar Moreno 64.722 20m2 

Praia do Mar Moreno até Foz do 
Rio Jequitinhonha 24.292 6m2 

Foz do Rio Jequitinhonha até 
Divisa Caravelas 38.712 20m2 

Total do Município 127.726 15,33m2 (médio) 
Município de Porto Seguro 

Praia até Ponta do Mutá 37.500 6m2 
Arraial D’Ajuda 12.000 10m2 

Vila de Trancoso 9.000 14m2 
Caraíva 1.250 35m2 

Total do Município 59.750 16,25m2 (médio) 
Município de Santa Cruz Cabrália 

Praia até Ponta do Mutá 15.250 8,5m2 
Ponta de Santo André 562 20m2 

Ponta de Santo André até 
Fazenda Amendoeira 4.745 20m2 

(Fonte: Secretaria da Cultura e Turismo, 2001). 
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Continuação do Quadro 3.48. Capacidade de Suporte / Dia nos Atrativos Naturais 

Localidade – Praia Capacidade Física de Suporte / 
dia (em no. de pessoas) m2 por Pessoa 

Município de Santa Cruz Cabrália 
Fazenda Amendoeira até Barra 

do Santo Antônio 11.440 20m2 

Barra do Santo Antônio até Rio 
Guaiú 19.500 20m2 

Rio Guaiú até Barra do Rio Preto 7.345 20m2 
Total do Município 58.842 18,08m2 (médio) 

(Fonte: URPLAN, 1997 / Ruschmann Consultores de Turismo, 2001) 

 
Quadro 3.49. Capacidade de Suporte / Dia nos Atrativos Culturais (em no. de pessoas) 

Localidade Capacidade Física de Suporte / dia 
Município de Porto Seguro 

Centro Histórico 2.540 
Centro de Arraial D’Ajuda 1.680 

Centro de Trancoso 2.180 
Total do Município 6.400 
Município de Santa Cruz Cabrália 

Cidade Alta 1.632 
Coroa Vermelha 8.333 

Total do Município 9.965 
(Fonte: URPLAN, 1997) 

Apesar de ser amplamente utilizado e adotado, o conceito de capacidade de 
suporte encontra diversas críticas relacionadas, sobretudo, à definição de um “número 
mágico” que, por si só, se respeitado, garantirá a preservação da área visitada. Neste 
sentido, entende-se que dificilmente uma estratégia baseada somente na restrição do 
número de pessoas obtém sucesso e que o problema torna-se ainda maior pelo fato de 
que, mesmo nos casos onde os níveis de uso são extremamente altos, com impactos 
nos recursos, as pessoas continuam a utilizar o local.  

No entanto, o processo de planejamento turístico pode beneficiar-se da definição 
da capacidade de suporte para um local específico, desde que esta ofereça uma 
indicação das limitações do desenvolvimento do turismo, ou seja, considere os 
componentes biofísicos, sócio-culturais e psicológicos da visitação à uma determinada 
área. 

Assim, mantidas as condições atuais, pode-se identificar que Belmonte conta com 
a maior área de recepção de pessoas devido, sobretudo, às características de sua zona 
costeira. Como as praias deste município apresentam pouca declividade, a maré baixa 
acaba ocasionando uma grande área adjacente de praia, que aumenta 
significativamente sua capacidade receptiva. Porém, a influência do Rio Jequitinhonha 
na cor da água do mar, compromete mercadologicamente o seu potencial de visitação. 
Já em Porto Seguro, que apresenta águas cristalinas, apesar da longa extensão do seu 
litoral, tem suas praias cercadas por falésias que restringem sensivelmente a visitação 
durante os períodos de maré alta. 

Para a determinação da capacidade física de suporte deve-se considerar, ainda, 
os atrativos culturais que existem na região e que são, em última análise, um dos 
principais diferenciais da Costa do Descobrimento. Neste item, considerou-se a 
capacidade de recepção daqueles atrativos estruturados somente para este fim, como 
os museus e monumentos em Porto Seguro e o terminal turístico de Coroa Vermelha, 
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em Santa Cruz Cabrália. Desta forma, desconsiderou-se a zona central de Caraíva, o 
centro histórico de Belmonte e as fazendas de cacau existentes na região, pois não 
apresentam estrutura receptiva para o visitante. Neste sentido, vale ressaltar que, após 
algumas intervenções, tanto públicas – como a restauração do casario de Belmonte - 
quanto privadas – com a preparação das fazendas para a recepção de turistas - a 
capacidade de suporte deve apresentar um significativo aumento, pois acompanha 
linearmente o desenvolvimento de novos equipamentos receptivos. Não se considerou, 
ainda, o centro comercial de Porto Seguro, pois se entendeu que tal área atende 
majoritariamente à população fixa da região tendo, portanto, outros fatores, como 
pavimentação e drenagem, como limitadores de seu uso. 

Preliminarmente, têm-se os seguintes resultados para a CCR - Capacidade de 
Carga Real dos atrativos culturais das localidades da Costa do Descobrimento, 
considerando-se: 

• o espaço físico disponível para cada visitante (m2), entendendo como ideal 6 m2 de 
área por pessoa;  

• as características do atrativo e da localidade em que se insere; e 

• o tempo de permanência do visitante, considerando-se que permanecem abertos 
durante um período de 8 horas por dia, com uma rotatividade de 4 visitantes / dia, ou 
seja, supondo-se que cada visitante permaneça cerca de 2 hs por dia visitando os 
atrativos culturais. 

Nas condições atuais, pode-se determinar que, tanto Porto Seguro como Santa 
Cruz Cabrália, possuem uma estrutura significativa para a recepção de pessoas em 
seus atrativos culturais. Neste sentido, destaca-se o Centro Histórico de Porto Seguro 
como um conjunto de bens históricos (igrejas, paço municipal, etc.) que, por terem sido 
restaurados recentemente, aumentaram a capacidade receptiva da região, além de 
atuar na cadeia de valores do produto turístico Costa do Descobrimento. 

Ressalta-se, ainda, o recente projeto de recuperação urbanística de Coroa 
Vermelha, realizado pelo Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura Municipal e 
o Governo Federal, para a comemoração dos 500 anos do Brasil, com seu destaque 
histórico-cultural, enfocando, principalmente, a cultura indígena. 
É necessário destacar-se que a capacidade de suporte de uma região varia sobre três 
fatores básicos: a capacidade física (área disponível), a capacidade real (fragilidades 
existentes no meio) e a efetiva (estrutura receptiva e recursos humanos), sendo esta 
última a mais restritiva. A partir daí, para que sejam atingidas as metas a longo prazo de 
desenvolvimento sustentável da região da Costa do Descobrimento, a definição de um 
número que, após determinado tempo, ficará estático e definido sob uma realidade 
dinâmica, mas não deverá ser o único meio utilizado. Neste sentido, além da 
determinação de um número, torna-se essencial o gerenciamento e o manejo, duas 
ações indispensáveis a qualquer plano que se pretenda eficaz. 
 

3.7.5. Aspectos de Competitividade 
Os três municípios que formam a Costa do Descobrimento, apesar de muito 

próximos geograficamente e semelhantes no que se refere à potencialidade do turismo 
de “sol e praia” e de lazer, apresentam inúmeras diferenças em termos mercadológicos. 
Porto Seguro é um produto já consolidado em nível nacional; Santa Cruz Cabrália, 
entretanto, está vivenciando o processo de crescimento e de estruturação para a 
recepção de turistas, enquanto Belmonte ainda está na fase inicial deste processo (para 
maiores detalhes, ver item 3.2.1. Perfil Socioeconômico da População Fixa).  

 



Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável da Costa do Descobrimento_______ 
 
 

127 

Deve-se notar também que, internacionalmente, os três municípios têm grandes 
oportunidades de projeção, pois, além do turismo de “sol e praia”, o patrimônio histórico-
cultural, oriundo do fato de a região ter sido palco do descobrimento do Brasil, 
apresenta-se como fator de grande atratividade e diferencial na região. Em Porto 
Seguro, destaca-se o Centro Histórico, onde se encontra o Marco do Descobrimento, 
trazido de Portugal nos primeiros anos de colonização; em Santa Cruz Cabrália está o 
local onde foi rezada a primeira missa do Brasil e  as reservas indígenas de Mata 
Medonha e Coroa Vermelha, esta ultima parcialmente em Porto Seguro; as reservas 
indígenas de Barra Velha, Monte Pascoal, Ibiriba e Aldeia Velha estão em Porto Seguro; 
e em Belmonte, o casario do ciclo do cacau e a beleza singular da foz do Jequitinhonha.  

No entanto, esse diferencial competitivo precisa ser melhor aproveitado, criando-
se novos programas de restauração do casario colonial, abertura de mais espaços 
culturais para shows e apresentações típicas, definição de horários de visitação dos 
atrativos histórico-culturais, mais flexíveis e compatíveis aos do turista, e implantação de 
projetos de visitação às reservas indígenas, a exemplo do que já ocorre na reserva da 
Jaqueira, localizada no município de Porto Seguro. 

Já os recursos naturais são caracterizados pela diversidade de aspectos, em que 
se combinam praias, falésias, tabuleiros, lagoas de águas doces, rios navegáveis, 
mangues, recifes de corais e áreas de preservação da Mata Atlântica, destacando-se 
também os Parques Nacionais do Monte Pascoal e Pau Brasil, que se aliam ao clima 
quente sem excesso, à brisa marítima e à umidade do ar para garantir aos visitantes o 
perfeito clima de “paraíso”. E é exatamente este clima de paraíso que mais atrai os 
turistas internacionais, encantados com a autenticidade e a magnitude que a Costa do 
Descobrimento e a Bahia, como um todo, oferecem.  

Somente em Porto Seguro, o número de turistas atingiu, em 2001, 1.037,45 mil, 
um crescimento de 42% em relação ao ano de 1996. Destes, aproximadamente, 5% 
eram de origem internacional, destacando-se os argentinos, europeus e americanos. No 
Estado da Bahia, o número de turistas, em 2000, foi de 4.149,8 mil, e para 2001 prevê-
se 4.315,8 mil (+ 4% / hipótese média). 

Segundo pesquisa realizada em 19921 com o trade turístico internacional, a 
respeito da Bahia como produto, os clientes das operadoras desejam encontrar praias, 
sol e calor, manifestações folclóricas e cultura popular, história, gastronomia e eventos, 
como o carnaval, por exemplo. Esse quadro não difere dos desejos atuais dos clientes, 
visto que as pesquisas da BAHIATURSA, de janeiro e julho de 2000, e de janeiro de 
2001, revelam que o que mais agradaram ao turista internacional foram as praias (40%), 
a hospitalidade (19%), os atrativos naturais (16%), e o patrimônio histórico-cultural e 
manifestações populares (5,2%).  

Um dos grandes aspectos diferenciais utilizados pelos destinos concorrentes de 
“sol e praia” da Bahia, ou seja, Caribe e México (Américas), Marrocos e Tunísia (África) 
e Sudeste Asiático e Oceania, reside na complementação da oferta, explorando atrativos 
diversos, no intuito de oferecer ao visitante uma experiência mais completa e singular. O 
Caribe e o México procuram ressaltar as ruínas dos povos pré-colombianos, anteriores à 
descoberta da América, e também alguns atrativos naturais, como rios que passam 
dentro de grutas. Já Marrocos e Tunísia têm a seu favor a cultura milenar dos povos 
árabes e mulçumanos, onde se destaca tanto a produção artesanal de tapetes e 
artefatos de decoração, como mesquitas e locais histórico-religiosos. De maneira 
semelhante, na Ásia também são ressaltados os aspectos histórico-religiosos, ligados 
ao hinduismo e ao budismo, bem como aos atrativos naturais. 

                                                 
1 Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia. 1992. 
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Por isso, além das possibilidades de se utilizar o potencial histórico-cultural da 
Costa do Descobrimento, existem outros tipos de turismo, pouco ou nada explorados, 
como o ecoturismo ou o turismo ecológico, que pode ser desenvolvido nas unidades de 
conservação e nas reservas indígenas, bem como a prática de esportes, a exemplo do 
trekking, cavalgadas, observação da fauna e flora, mergulho, pesca esportiva (Marlin 
Azul), dentre outros.  

É necessário acrescentar que os produtos turísticos com maior potencial de 
procura pelo mercado mundial1, em 1992, eram aqueles países exóticos e com culturas 
diferentes, em primeiro lugar, seguido pelos destinos ecológicos em moda e destinos de 
sol e praia; em quarto lugar, resorts de luxo em praias; e, em quinto, lugares 
paradisíacos.  

Alguns anos mais tarde, a AIT2 realizou uma pesquisa junto a especialistas de 
todo o mundo sobre as principais tendências para os próximos cinco anos em termos de 
produtos turísticos. Segundo a mesma, o turismo de sol e praia foi apontado por 50% 
dos entrevistados como um produto de crescimento global, ao lado do turismo ecológico 
/ sustentável (61%), ecoturismo (55%), turismo educacional / cultural / histórico (63%), 
turismo de aventura (50%) e turismo de negócios / eventos (64%). 

Como se pode notar, a Costa do Descobrimento encontra-se em posição 
privilegiada, dentro dos produtos mais procurados, podendo atrair inúmeros nichos de 
mercado. Entretanto, todos esses recursos e atrativos turísticos devem vir apoiados por 
equipamentos de infra-estrutura receptiva, assim como de serviços básicos de 
atendimento aos turistas e à população. 

Na oferta técnica do turismo, os investimentos respondem ao elevado crescimento 
do fluxo de visitantes e da população nos núcleos receptivos, especialmente nos 
municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália.  

Segundo levantamento realizado pela BAHIATURSA, em 2000, a Costa do 
Descobrimento contava com 581 hotéis e 35.609 leitos, dos quais 54 estabelecimentos 
eram classificados como do tipo A. Esse número, aliado ao fato de que, enquanto o 
número de leitos cresceu 114% em relação a 1992 e somente 40% em relação ao 
número total de estabelecimentos, indica que houve um aumento da dimensão média 
das instalações, o que melhora seu nível de competitividade. A maior parte dos 
equipamentos turísticos concentra-se em Porto Seguro, com 87%, Santa Cruz Cabrália, 
com 11% e Belmonte, com 2%. 

Entretanto, deve-se atentar para o fato da necessidade de se evitar o desequilíbrio 
entre oferta (maior) e demanda (menor), gerando conseqüências mais sérias na 
competitividade do produto: baixa taxa de ocupação, principalmente fora do período de 
alta temporada, e a queda no preço dos produtos. Destaca-se que o crescimento do 
turismo, em regiões menos exploradas na Costa do Descobrimento, como os distritos de 
Trancoso, Caraíva e Arraial D’Ajuda, no município de Porto Seguro e nas vilas de 
Mogiquiçaba, em Belmonte e em Santo André, Santo Antônio e Guaiú, em Santa Cruz 
Cabrália, tende a atrair novos investimentos que antes ficavam muito concentrados da 
cidade de Porto Seguro, o que tornou este núcleo intensamente concorrido. 

Tão importante quanto a estruturação e aperfeiçoamento do produto, é a relação 
entre a qualidade do produto e o preço praticado pelas operadoras turísticas, agências 
de viagens e companhias aéreas, que atuam para um determinado destino, bem como o 
custo que terá o visitante com os bens e serviços adquiridos no local.  

                                                 
1 Programa de Desenvolvimento Turístico... op cit. 1992. 
2 OBERMAIR, Karl. AIT Delphi Study: Future Trends in Tourism. Vienna: 1998. 
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A variável preço, neste caso, engloba muito mais do que o simples “pacote 
turístico” comprado no centro emissor, mas também o preço cobrado de passeios, 
souvenirs e até aquele praticado no comércio em geral. Neste sentido, não é apenas o 
visitante que deseja pagar um preço justo pelo que está adquirindo, mas também as 
populações locais, que vêem seu custo de vida aumentar intensamente nos períodos de 
alta estação.  

Segundo as pesquisas realizadas pela BAHIATURSA, em Porto Seguro, no ano de 
2000 e Santa Cruz Cabrália, em 1999, os preços não foram citados entre os fatores que 
mais desagradaram aos turistas internacionais que visitaram as cidades em julho mas 
foram lembrados por aqueles que foram a Porto Seguro em janeiro/2001 (alta 
temporada): o fator preço e o custo de vida desagradou a 16,7% dos turistas. No 
entanto, os preços praticados não parecem ser inibidores da atratividade exercida pela 
Costa do Descobrimento, visto que, em média, o índice de intenção de retorno chega a 
91%, na alta temporada, época em que os preços são mais altos. 

A análise do valor dos “pacotes turísticos” nacionais e internacionais para Porto 
Seguro e para seus destinos competidores é importante também, pois, a partir dela, é 
possível identificar os fatores que explicam a formação da demanda atual à Costa do 
Descobrimento e traçar estratégias para captar determinados tipos de segmentos 
diferenciados.  
        O componente mais caro, dentro do custo de um “pacote” turístico de longa 
distância, geralmente é o preço da passagem aérea. Com relação ao turismo interno, a 
Costa do Descobrimento apresenta uma vantagem competitiva muito forte em relação 
aos seus concorrentes nordestinos: encontra-se mais próxima dos principais pólos 
emissores - Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Essa condição lhe 
confere uma enorme vantagem no momento de escolha da viagem de um típico turista 
brasileiro, que costuma aliar o fator preço a um produto bem estruturado e a um destino 
que esteja em evidência. 

Ao mesmo tempo, confrontando-se a relação qualidade/preço do produto turístico 
Costa do Descobrimento com a de outros destinos concorrentes, percebe-se que, se 
colocadas as mesmas condicionantes de transporte, número de dias e hospedagem, o 
destino Porto Seguro apresenta o melhor preço, com uma oferta similar, como pode ser 
visto no quadro 3.50, que segue. 

 
Quadro 3.50. Relação Qualidade/Preço entre a CD e Destinos Concorrentes* 

Destino Características 
Gerais 

Preço do 
Pacote  

(em Reais)* 
Passeios 
Incluídos 

Outros Passeios 
não Incluídos 

Aracaju 

Possui dezenas de 
praias pouco 

movimentadas e 
mantém, em seu 

centro histórico, uma 
bela imagem da 

arquitetura do século 
XIX 

R$ 868,00 

Praia do Atalaia 
e Colina de 

Santo Antônio; 
centro histórico 

de Aracaju 

2. Passeio de 
escuna até a 
foz do rio São 
Francisco, na 

divisa com 
Alagoas. 

2. Excursão pelos 
cânions de �ingo, no 

rio São Francisco. 
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Continuação do Quadro 3.50. Relação Qualidade/Preço entre a CD e Destinos  
Concorrentes* 

Destino Características 
Gerais 

Preço do 
Pacote  

(em Reais)* 
Passeios 
Incluídos 

Outros Passeios 
não Incluídos 

Fortaleza 

Considerada a mais 
descontraída das 

capitais nordestinas. 
Além de belas praias 

tem uma animada 
programação noturna 

de domingo a 
domingo. 

R$ 738,00 

City-tour e 
praias urbanas, 
visita ao Beach 

Park 

2. Jericoacoara. 
2. Canoa Quebrada. 

João 
Pessoa 

Tem como cenário 
principal a Praia de 
Tambaú, de águas 

claras e tranqüilas. O 
centro histórico 

guarda relíquias da 
terceira cidade mais 

antiga do país. 

R$ 840,00 

Centro 
Histórico – 

passeios pelas 
praias de 
Manaíra e 

Cabo Branco, 
onde fica a 
Ponta do 

Seixas, ponto 
mais oriental do 

país. 

2. Visita às 
piscinas 

naturais de 
Picãozinho 
através de 

um catamarã. 
2. Passeio à Ilha de 
Areia Vermelha, que 

emerge na maré 
baixa e tem piscinas 

naturais. 

Maceió 

Entre os atrativos da 
capital alagoana 

estão a bela Praia de 
Pajuçara, com 

piscinas naturais, as 
lagoas que 

entrecortam a cidade 
e a agitada vida 
noturna na orla. 

R$ 658,00 

Praias do 
Francês e 

Barra de São 
Miguel. 

2. Passeio de 
jangada nas 

piscinas 
naturais da 

Praia de 
Pajuçara. 

2. Mergulho nas 
piscinas naturais de 

Maragogi. 

Natal 

A paisagem é 
pródiga em belezas 

naturais, com 
destaque para as 

dunas e lagoas. Em 
Natal, o mar forma 

um espelho de água 
cristalina. 

R$ 718,00 

Passeio de 
bugre pelas 

famosas dunas 
de Genipabu e 

Praia de 
Jacumã. 

2. Praia da Pipa, 
inclusive com 
vida noturna 

agitada. 
2. Praias de Ponta 

Negra e dos Artistas 
concentram os 

melhores bares e 
restaurantes de Natal. 
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Continuação do Quadro 3.50. Relação Qualidade/Preço entre a CD e Destinos  
Concorrentes* 

Destino Características 
Gerais 

Preço do 
Pacote  

(em Reais)* 
Passeios 
Incluídos 

Outros Passeios 
não Incluídos 

Porto de 
Galinhas 

É a praia mais 
famosa do litoral sul 

de Pernambuco. 
Tem águas mornas e 

cristalinas que 
formam piscinas 

naturais propícias 
para mergulho. 

R$ 728,00 __ 

2. Mergulho nas 
piscinas 

naturais à 
frente da Vila. 

Acesso por 
jangadas. 

2. Passeio de bugre. 
Praia de Muro Alto 

até o Pontal de 
Maracaípe, onde 
manguezais se 

encontram com o 
mar. 

Porto 
Seguro 

É um dos destinos 
turísticos mais 
concorridos e 

baratos da região. A 
cidade está cercada 

de belas praias, onde 
sempre há festa e 
muita animação. 

R$ 520,00 

Pelas praias de 
Lençóis, Mutá e 

Coroa 
Vermelha, com 

visita às 
atrações 

históricas, 
como o Marco 

do 
Descobrimento 
do Brasil, por 

exemplo. 

2. Visita a 
Arraial 
D’Ajuda e 
Trancoso, a 
25km de 
Porto Seguro. 

2. Passeio ao Parque 
Marinho de Recife de 
Fora, uma imensa 
barreira de corais no 
meio do oceano. 
Acesso por escunas 
ou lanchas. 

Recife 

A Praia de Boa 
Viagem é um dos 

cenários mais 
bonitos da costa 

nordestina. Ali perto 
em Olinda, o casario 
antigo é uma viagem 
de volta aos tempos 

da colonização. 

R$ 728,00 

Centros 
históricos de 

Recife e Olinda 
e Praia de Boa 

Viagem. 

2. Opção de um 
pacote um 
pouco mais 
caro, 
incluindo-se a 
Ilha de 
Fernando de 
Noronha. 

2. Passeio à Ilha de 
Itamaracá, uma 
reserva natural do 
Estado, a 49km de 
Recife. 
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Continuação do Quadro 3.50. Relação Qualidade/Preço entre a CD e Destinos 
Concorrentes* 

Destino Características 
Gerais 

Preço do 
Pacote  

(em Reais)* 
Passeios 
Incluídos 

Outros Passeios não 
Incluídos 

Salvador 

Além das belas 
praias que circundam 

a cidade, há os 
atrativos do 

Pelourinho e o 
permanente clima de 

festa – marca 
registrada dos 

baianos. 

R$ 748,00 Passeio no 
Pelourinho. 

1. Morro de São 
Paulo, um conjunto de 

ilhas cercadas por 
piscinas naturais, a 
uma hora e meia de 

barco da capital 
baiana. 

2. Visita a Praia do 
Forte e à sede do 

Projeto Tamar (área 
de preservação de 

tartarugas marinhas) 
*Preços por pessoa, para “pacotes turísticos” de 8 dias, a partir de São Paulo, com passagem  
aérea, traslados e hospedagem em apartamento duplo, de hotéis três estrelas, com café da manhã.  
(Fonte: Revista Veja, junho/2001.) 
 

Como se pode observar, a Costa do Descobrimento apresenta preços 
extremamente competitivos para o cenário do turismo de “sol e praia” nacional, devido, 
principalmente, à sua maior proximidade dos mercados emissores e à boa infra-
estrutura receptiva. Ao mesmo tempo, foram indicados como aspectos negativos, a 
segurança e o serviço de agenciamento, inferindo-se, portanto, a necessidade de 
investimentos na qualificação da oferta técnica – principalmente de agenciamento, e na 
segurança pública municipal.  
       Já numa comparação entre os “pacotes turísticos” de diversas operadoras de 
turismo que oferecem roteiros na região Nordeste do Brasil, pode-se avaliar que, na 
Costa do Descobrimento, em geral, há uma maior permanência de dias - em média 08 
dias, com uma ampla variedade de opções de hospedagem – desde pousadas até 
resorts, e um preço mais vantajoso. 
         Foram determinadas como áreas concorrentes no Estado da Bahia, e que 
competem turisticamente com o Pólo da Costa do Descobrimento, todos os destinos 
que têm no binômio “sol e mar” seu maior atrativo. Desta forma, identificaram-se os 
seguintes:  

 
Quadro 3.51. Capacidade Total Hoteleira nos Destinos Concorrentes na Bahia - 2000 

Região Meios de 
Hospedagem 

Unidades 
Habitacionais Leitos 

Salvador 292 10.472 22.516 
Costa dos Coqueiros 236 4.813 11.611 

Costa do Dendê* 229 2.707 7.452 
Costa do Cacau* 217 3.465 9.921 
Costa da Baleias 195 3.048 9.527 

*Posição em dezembro de 99. 
(Fonte: BAHIATURSA, 2001). 
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3.8 SETOR PRIVADO 
Partindo-se da constatação de que as associações profissionais não detêm um 

nível de organização suficiente para motivar uma participação que as torne efetivamente 
representativas, indica-se a necessidade de uma ação mais efetiva no âmbito do 
PRODETUR II, com a finalidade de contribuir para o fortalecimento do setor privado. 

Durante uma reunião focal entre representantes das associações profissionais da 
Costa do Descobrimento, consultor do BID, SUDETUR e Banco do Nordeste, realizada 
em Porto Seguro, em 12 de novembro de 2001, pôde-se constatar e documentar a 
fragilidade destas entidades. Há um expressivo número de associações profissionais 
ligadas ao turismo, atuando na Costa do Descobrimento: ABAV, Associação Comercial, 
Conselho Regional de Turismo – CD, Sindicato de Guias de Turismo, Convention 
Bureau, ABIH, SINDHESUL, Associação de Mulheres de Negócio entre outros, mas 
estas associações mostram uma fragilidade que pode ser comprovada pela pequena 
participação e pelo nível pouco expressivo de representatividade conseqüente. Para 
ilustrar tal situação, toma-se como exemplo algumas informações registradas durante a 
referida reunião. De 90 agências de viagens existentes na Costa do Descobrimento, 
cerca de 20 são registradas na Embratur e somente 12, filiadas à ABAV; a Associação 
Comercial, mesmo existindo há quinze anos, possui no seu quadro de associados cerca 
13% das empresas formais, sendo que estas representam 50% do total das empresas 
com sede fixa; o representante da ABIH informou que a entidade congrega apenas 48 
afiliados em um universo de cerca de 575 meios de hospedagem; o representante do 
SINDHESUL informou que os afiliados da entidade são 89, total dos quais 80 da área de 
hotelaria, que também participam da ABIH.  

Verificou-se ainda, na reunião focal, que os problemas relatados só poderão ser 
equacionados com o fortalecimento do setor privado. Entre esses problemas estão: a 
concorrência predatória que pôde ser identificada no avanço ou “intrusismo” de uma 
área de atuação sobre outra; os empresários despreparados, muitos dos quais sem 
conhecimento das especificidades do turismo, que viram na Costa do Descobrimento 
oportunidades de investir o capital que dispunham; a comercialização deficiente do 
produto turístico, gerando por vezes problemas como uma guerra de preços nos 
períodos de baixa estação e chegando até, como citou o representante da ABIH, a 
cobrar diárias cujo valor estava abaixo do preço de custo; a fragilidade das associações 
e a pequena articulação entre os associados, levando a uma postura com maior 
tendência ao conflito do que à cooperação. 

O Conselho do Pólo, concebido e implantado como instância de apoio ao 
PRODETUR, se apresenta como mecanismo estruturado para promover a participação 
dos empresários, dos poderes públicos estadual e municipal e dos membros da 
comunidade, de forma transparente, sendo também um foro no qual os participantes 
possam discutir sobre as estratégias e prioridades do Pólo, propiciando ainda a 
divulgação das ações dirigidas ao setor turístico. 

Uma outra função do Conselho do Pólo é a de receber e divulgar informações 
sobre os resultados obtidos pelo programa bem como encaminhar as críticas aos órgãos 
competentes, além de contribuir com o processo de revisão e atualização do PDITS. 
 
3.8.1. Organização e Cultura Empresarial Turística  

Para avaliar a organização e a cultura empresarial turística dos empresários do 
Pólo Costa do Descobrimento, suas habilidades e expectativas para realizar ações 
coordenadas e desenvolver produtos, tendo em vista as demandas do mercado, utilizou-
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se a pesquisa de Mendonça et al, realizada em 19991. Os autores aplicaram um 
questionário com perguntas abertas e fechadas, numa amostragem aleatória por 
conveniência, em 146 empresários dos diversos tipos de serviços turísticos existentes 
na região, como hotéis, pousadas, restaurantes, barracas de praia, locadoras e agências 
de viagens. Buscaram, desta forma, obter informações do segmento empresarial na 
Costa do Descobrimento, com o objetivo de se estabelecer uma correlação entre o 
PRODETUR e a performance dos negócios, principalmente aqueles voltados ao 
atendimento da atividade turística, que é o objetivo do Programa. 

Primeiramente, 77,5% dos empresários do setor do turismo na Costa do 
Descobrimento provêm de fora da região, tendo como origem outros estados do país 
(50%), outros municípios da Bahia (22%) e até do exterior (5,5%), e foram atraídos para 
a região pelas oportunidades de negócios (56,5%) e pela qualidade de vida (27,9%). 
Quanto à sua formação, 32,9% dos empresários possuem escolaridade até o 2º grau 
completo; 22,6% têm curso superior completo e 12,3% têm superior incompleto, sendo 
que apenas uma minoria de 20,5% já exercia atividades relacionadas ao setor turístico 
antes de abrir o negócio atual.  

Quanto ao perfil empresarial, registra-se que, 97,9% dos entrevistados possuem 
negócio próprio e, quando questionados sobre suas características negociais, indicaram 
como principais a responsabilidade e o comprometimento, a auto-estima e a confiança, 
a persistência e a realização, e a capacidade de gerenciar. 

Em relação às expectativas e habilidades para realizar ações coordenadas para 
desenvolver produtos, constatou-se que o interesse do empresariado era ainda muito 
baixo quanto à participação em treinamentos, movimentos associativos regionais e em 
ações conjuntas de promoção e marketing, apesar de alguns terem participado de 
cursos de treinamento e de ações do Conselho Regional de Turismo - CRT/CD. 

Assim, avalia-se que, em geral, o empresário da Costa do Descobrimento 
apresenta certa fragilidade no que se refere a uma compreensão mais clara do que seja 
a atividade turística, o valor da qualidade da mão-de-obra empregada ou, até mesmo, do 
seu grau de importância nesta atividade essencialmente prestadora de serviços.2 

Portanto, entende-se como necessária uma ação de conscientização do 
empresariado, sensibilizando-o para atividades voltadas à valorização da qualidade do 
serviço prestado ao turista, do necessário envolvimento com a comunidade e a 
importância de se desenvolver projetos de baixo impacto ambiental.  

 
3.8.2. Investimentos do Setor Privado 

Das obras implantadas no âmbito do PRODETUR, destacam-se a atuação nas 
seguintes áreas: a) saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento sanitário 
e drenagem; b) transporte: ampliação do aeroporto, pavimentação de rodovias e 
reforma/ampliação de atracadouros; c) recuperação do patrimônio histórico; d) proteção 
ambiental: recuperação de matas ciliares e implantação de APA’s; e e) fortalecimento 
institucional. 

Vale ressaltar que também o setor privado acompanhou os investimentos públicos, 
apresentando o que Mendonça et al3 consideram como uma relação muito próxima entre 
os dois setores. Segundo os autores, a cada dólar investido via programas públicos 

                                                 
1 Mendonça, E., Garrido, I. Vasconcelos M. “Turismo e Desenvolvimento Sócio Econômico: O 
caso da Costa do Descobrimento.” Salvador: Bahia, 2000. 
2 Idem. Op cit. p. 76. 
3 Mendonça, E., Garrido, I. Vasconcelos M. “Turismo e Desenvolvimento Sócio Econômico: O 
caso da Costa do Descobrimento”.Salvador: Bahia, 2000. p. 43. 
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implica em US$ 7,20 aplicados por investidores, como pode ser demonstrado no Quadro 
3.52 a seguir. 

 
Quadro 3.52. Investimentos Públicos e Privados de 1991 a 2015 (Em US$1.000)  

Período a partir de 1999 Setores Total 
1991/1994 

Total 
1995/1998 

Concluídos Em Execução Em Projeto Sub-total 
Total Geral 

Público 11,893 37,163 78,079 4,251 79,420 161,750 210,806 
Privado 67,955 82,142 54.746 65,900 1,248,471 1,369,471 1,519,214 
Total 79,848 119,305 132,825 70,151 1,327,891 1,531,221 1,730,020 

(Fonte: Secretaria da Cultura e Turismo, 2001). 
 

Pode-se observar que parte significativa do valor total investido na Costa do 
Descobrimento, desde o início da década de 90, é proveniente do setor privado, que 
demonstra grande interesse na região, pela cifra de US$ 1.519.214 aplicada, 
principalmente, em equipamentos de hospedagem e em bares e restaurantes. Neste 
sentido, é importante notar uma sensível melhoria da qualidade dos serviços ofertados, 
dado que os recursos despendidos por unidade habitacional (UH) é cada vez maior. O 
investimento por unidade habitacional, no período de 1991/1994, segundo registros da 
SUDETUR, foi da ordem de US$21.000 e no período de 1999/2000, este valor foi de 
US$52.000,00. Estima-se para os projetos registrados para o período de 2001/2015 que 
este custo por UH será de US$260.000. Pode-se notar que o investimento realizado por 
UH apresentou um crescimento de 147%, entre 1991 e 2000 e que está previsto uma 
elevação de pouco mais de dez vezes entre o valor identificado no início da década de 
1990 e o projetado para 2015. 

Como indicadores do interesse do setor privado em investir em novos 
empreendimentos no curto, médio e longo prazos, adotou-se o cadastro para 
investimentos turísticos da Secretaria da Cultura e Turismo do Estado da Bahia, através 
da SUDETUR. 
Quadro 3.53. Investimentos Privados na Costa do Descobrimento até 2015 

Projetos (em US$) 
Município Curto Prazo 

(em execução) 
Médio / Longo Prazo 

(em projeto) Total 

Belmonte - - - 
Porto Seguro 43.050.000 1.188.471.000 1.231.521.000 
S. C. Cabrália 22.850.000 60.000.000 82.850.000 

Total  65.900.000 1.248.471.000 1.314.371.000 
(Fonte: SCT / SUDETUR, 2001). 

 
As vantagens de uma demanda diversificada e que englobe vários segmentos de 

mercado são desejáveis por razões reconhecidas, entre as quais, a necessidade de se 
atrair um fluxo turístico mais qualificado, em detrimento de outro com características 
mais massivas. No modelo proposto para a Costa do Descobrimento, fortemente focado 
no aproveitamento sustentável do meio natural, isto se faz ainda mais importante. Os 
novos segmentos de mercado a serem trabalhados e captados devem possuir maior 
capacidade para realização de gastos turísticos, fazendo com que a troca proposta não 
resulte em perda de receita, mas, pelo contrário, em ganhos mais expressivos devido à 
agregação de valor ao produto. 
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Financiamento ao Setor Privado 
Outra forma de apoio ao setor privado, na Costa do Descobrimento, refere-se a 

disponibilizarão de linhas de crédito de bancos oficiais, como o Banco do Nordeste e 
DESENBAHIA. Para se avaliar a magnitude dos investimentos, apresenta-se o quadro 
3.54 a seguir, com dados em valores históricos da época de concessão do 
financiamento. 
 

Quadro 3.54.   Financiamentos ao Setor Privado pelo Banco do Nordeste e 
DESENBAHIA. Costa do Descobrimento 1992/2000 

NOME Numero de 
Empreendimentos 

Unidades 
Habitacionais 

Valores (R$ 
1.000)1 

BANCO DO NORDESTE2  
Meios de Hospedagem 70 1.477 92.461 
Bares, Restaurantes e Similares 199 - 18.346 
Outros 9 - 11.080 
Subtotal 278 -  121.887 

 
DESENBAHIA3  
Meios de Hospedagem 15 1.044 30.009 
Outros N/D - 9.000 
Subtotal 15 - 160.896 
Total Geral 293 2.521 160.896 
Fonte: Banco do Nordeste / DESENBAHIA 
1 - Valores histórico de concessão do financiamento. 
2 – Refere-se ao período de concessão de crédito 1995/2001. 
3 – Refere-se ao período de concessão de crédito 1992/1997. 
 

Pode-se observar que estes investimentos significaram a colocação no mercado 
de 2.521 UH´s. Verifica-se também que houve a concessão de financiamento tanto para 
grandes projetos de hotelaria quanto para outros de menor porte, distribuídos por quase 
duzentos bares, restaurantes e similares. Assim foi possível realizar uma disseminação 
dos benefícios por vários extratos. 

 
 
3.9 OFERTA 
 
3.9.1. Setor de Hospedagem 

Os meios de hospedagem na Costa do Descobrimento apresentaram um intenso 
crescimento no período de 1974 a 1994, caracterizando-se por um grande volume de 
equipamentos de pequeno porte.  

Porto Seguro é o município que concentra maior oferta de hospedagem na Costa 
do Descobrimento, com 86% do total. Estes estão distribuídos pela sede municipal e 
pelos distritos de Arraial d’ Ajuda, Trancoso e Caraíva. Santa Cruz Cabrália é o segundo 
município da região em oferta hoteleira, sediando 11,8% do total, e Belmonte possui a 
menor oferta com 1,8%. Estes dados referem-se ao ano de 2000, segundo levantamento 
da Bahiatursa. 
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Quadro 3.55. Evolução do Setor de Hospedagem na Costa do Descobrimento 
Tema 1974 1980 1994 2000 

No. de Meios de Hospedagem 8 40 409 581 
(%) de Crescimento Anual - 30,77% 18,06% 6% 
(%) de Crescimento Total - 400% 922% 42% 

(Fonte: BAHIATURSA, 1974, 1981 e 2001) 

Assim, entre 1974 e 1980, houve um acréscimo de 400% no número de meios de 
hospedagem, passando de 8 unidades para 40, em apenas 6 anos, ou seja, um 
crescimento anual de 30,77%. No período seguinte, entre 1980 e 1994, o ritmo anual 
apresentou sinais de decréscimo, caindo para 18,06% a.a., uma evolução ainda 
significativa, indo de 40 estabelecimentos para pouco mais de 409. 

Atualmente, a Costa do Descobrimento é provida de grande oferta de meios de 
hospedagem, das mais variadas categorias, o que possibilita o atendimento a diferentes 
tipos de turistas. Segundo dados da BAHIATURSA, referentes ao período de 
1994/2000, o parque hoteleiro da região apresentou crescimento de 42% no número de 
meios de hospedagem, o que resultou num aumento de 120% na oferta de unidades 
habitacionais – UH’s, e de 117% na quantidade de leitos. 

 
Meios de Hospedagem e Capacidade de Suporte  

A avaliação dos meios de hospedagem, com a capacidade de suporte visa, 
sobretudo, a sustentabilidade ambiental do desenvolvimento do turismo almejado para a 
região da Costa do Descobrimento. Neste sentido, na delimitação da área ocupada por 
visitante, já se estabeleceu o tipo de turismo desejado para a área objeto de estudo, na 
delimitação da capacidade física de suporte onde, ao definir-se a área de praia/atrativo 
por pessoa, define-se o tipo de turista e, conseqüentemente, do turismo desejado. Por 
exemplo, em Caraíva fica indicada uma área de 35m2 de praia, por pessoa; já no núcleo 
central de Porto Seguro, 6m2 por pessoa. Assim, fica definido que, no primeiro caso, 
pretende-se um produto de melhor qualidade e de baixo impacto, mais relacionado ao 
ecoturismo. Já no segundo caso, trabalha-se com o turismo de massa que, por sua vez, 
encontra-se desenvolvido na região e que deve ser limitado pela fragilidade do meio 
natural e social, buscando a sustentabilidade do turismo.  

Ao mesmo tempo, visando-se determinar a capacidade de suporte dos municípios 
com os meios de hospedagem, fez-se o cruzamento entre a capacidade dos atrativos 
(item supracitado) e a capacidade de instalação de equipamentos turísticos, geralmente 
na zona costeira, conforme indicado nos Planos de Referência Urbanística e Ambiental 
– PRUA’s. O PRUA determinou parâmetros que visam evitar distorções na expansão 
física e funcional dos núcleos urbanos, direcionando, desta forma, seu desenvolvimento 
e, conseqüentemente, dos equipamentos turísticos da região. Assim, apesar de ainda 
não ter sido aprovado pelas municipalidades, os limites definidos têm, como finalidade 
principal, a preservação da atratividade, sanidade e funcionalidade, tanto dos núcleos 
individuais quanto do conjunto do Pólo como destino turístico devendo ser, portanto, 
respeitados. 
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Quadro 3.56. Meios de Hospedagem e Capacidade de Suporte por Municipalidade 

Município / Localidade Capacidade Física 
dos Atrativos / dia 

No. de Quartos 
Atuais (em MH) 

No. de Quartos 
Permitidos (em 

MH) 
Município de Belmonte 

Sede 24.292 85 1.300 
APA Sto 

Antônio/Mogiquiçaba 64.722 - 4.771 

Litoral Norte 38.712 - 1.490 
Total do Município 127.726 85 7.561 

Município de Porto Seguro 
Sede / Orla Norte 37.500 7.356 14.743 

Arraial D’Ajuda 12.000 2.232 3.450 
Trancoso 3.000 1.030 2.722 

Complexo Itaquena 3.000 - 1.700 
Complexo Caraíva 3.000 - 2.360 

Caraíva 1.250 256 153 
Total do Município 59.750 10.874 25.128 

Município de Santa Cruz Cabrália 
Sede / Coroa Vermelha 15.250 1.273 3.196 

Santo André 5.307 76 2.213 
Santo Antônio 15.113 40 1.881 

Guaiú 23.172 - 1.486 
Total do Município 58.842 1.389 8.776 

Total da CD 246.318 12.348 41.465 
(Fonte: SUDETUR, 2001) 
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Figura 3.3. Cartograma da Capacidade Hoteleira da Costa do Descobrimento 
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Para a identificação do número de quartos permitidos por município, na Costa do 
Descobrimento, levou-se em consideração: 

• a capacidade de suporte físico por atrativo; 

• a densidade de leitos, por quarto, que foi determinada como média ideal de 2 leitos 
por UH; 

• as áreas médias das UH’s, determinadas como ideal de 100m2 (incluídas as áreas 
comuns); 

• a taxa de utilização das áreas construídas, identificada como de 1,5; e 

• a densidade permitida pelo PRUA, que, por sua vez, tem como parâmetros: 
aspectos geomorfológicos, paisagísticos e ambientais, acessibilidade, vocações 
econômicas e legislação específica. 

Vale ressaltar que, ao se delimitar um padrão elevado na relação entre leitos e 
unidades habitacionais, pretende-se atuar como um dos meios de se atingir alguns dos 
objetivos propostos para este Plano, como o incremento dos postos de trabalho e a 
sustentabilidade ambiental do turismo na região. 
 
Níveis de Qualidade dos Meios de Hospedagem 

Para avaliar os níveis de qualidade dos meios de hospedagem do Pólo da Costa 
do Descobrimento foram utilizados dois tipos de levantamento: um realizado pela 
BAHIATURSA, que categoriza os equipamentos de hospedagem na área objeto de 
estudo, desde 1994; e outro, elaborado em Junho do presente ano, seguindo como 
roteiro o Anexo III do Termo de Referência para o Programa de Desenvolvimento do 
Turismo no Nordeste do Brasil – PRODETUR/NE II, do Banco do Nordeste do Brasil 
S.A., de Junho de 2001. 

Na pesquisa da BAHIATURSA, Órgão Oficial de Turismo do Estado e vinculado à 
Secretaria da Cultura e Turismo do Estado da Bahia, a terminologia utilizada para 
agrupar os meios de hospedagem em categorias foi estabelecida com o objetivo de 
servir de parâmetros para estudos e análises técnicas do parque hoteleiro da região, 
distribuídos em cinco categorias: tipos A, B e C, não enquadrados e não aplicados. 
Cabe ressaltar que esta terminologia não se configura em classificação de hotéis, que é 
competência do Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR, e obedece a outros 
critérios nos quais se incluem aspectos de gestão de qualidade.  

Os meios de hospedagem distribuídos nos tipo A e B, segundo a BAHIATURSA, 
são aqueles que oferecem maiores opções de instalações e equipamentos para o 
conforto do hóspede, tais como: restaurante, bar, estacionamento, piscina, quadra de 
esportes, salão de jogos, ar condicionado, televisão, frigobar, telefone e outros. Os 
considerados com tipo C, e não enquadrados, oferecem o mínimo de instalações e 
equipamentos para os usuários, como: estacionamento, bar, televisão, ventilador, e 
outros. Os não aplicados foram considerados apenas em termos quantitativos, pois não 
existe nenhuma informação adicional sobre suas instalações e equipamentos. 
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Quadro 3.57. Evolução dos Meios de Hospedagem por Categoria 

Belmonte 
Meios de 

Hospedagem Unidades Habitacionais Leitos Tipos de 
Meios de 

Hospedagem 94 96 98 00 94 96 98 00 94 96 98 00 
Tipo A - - - - - - - - - - - - 
Tipo B - - - - - - - - - - - - 
Tipo C - 05 06 04 - 55 57 41 - 131 135 112 

Não 
Enquadrado - 03 03 04 - 18 19 31 - 38 46 68 

Não Aplicado - - - 02 - - - 15 - - - 36 
Total  8 9 10  73 76 87  169 181 216 

Porto Seguro 
Meios de 

Hospedagem Unidades Habitacionais Leitos Tipos de 
Meios de 

Hospedagem 94 96 98 00 94 96 98 00 94 96 98 00 
Tipo A 38 68 67 51 1.064 3.857 4.101 3.897 4.056 8.777 11.692 11.105 
Tipo B 72 150 160 120 1.413 2.380 2.812 2.935 4.203 7.277 8.735 9.405 
Tipo C 121 95 103 147 1.380 908 1.099 1.857 4.135 2.832 3.771 6.193 

Não 
Enquadrado 88 85 93 103 778 617 685 925 2.146 2.038 2.322 2.786 

Não Aplicado 35 34 23 81 - - 46 590 - - 144 1.949 
Total 354 432 446 502 4.635 7.762 8.743 10.204 14.540 20.924 26.664 31.438 

Santa Cruz Cabrália 
Meios de 

Hospedagem Unidades Habitacionais Leitos Tipos de 
Meios de 

Hospedagem 94 96 98 00 94 96 98 00 94 96 98 00 
Tipo A 03 05 06 03 135 240 282 215 302 594 732 556 
Tipo B 08 21 22 13 125 329 351 326 379 963 1.105 1.004 
Tipo C 13 14 20 23 167 146 230 433 502 480 713 1.385 

Não 
Enquadrado 23 13 13 04 215 99 143 57 681 316 529 203 

Não Aplicado 08 12 02 26 - - 06 287 - - 12 807 
Total 55 65 63 69 642 814 1.012 1.318 1.864 2.353 3.091 3.955 
(Fonte: BAHIATURSA, 2000) 
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Quadro 3.58. Qualidade e preço dos Meios de Hospedagem e Outros Tipos de 
Alojamento 

Preço* No. de 
UH’s Categoria Baixo 

(X < R$20) 
Médio 
(R$20 < X < R$50) 

Alto 
(R$50 < X) 

Total 

A - - - 0 
B - 11 11 22 
C 31 41 11 83 

Não Enquadrado 61 24 - 85 
Não Aplicado 27 38 9 74 

X < 10 

Subtotal 119 114 31 264 
A - - 22 22 
B - 61 37 98 
C 22 68 - 90 

Não Enquadrado - 26 - 26 
Não Aplicado - 17 7 24 

10 < X < 
50 

Subtotal 22 172 66 260 
A - - 32 32 
B - 7 6 13 
C - 1 - 1 

Não Enquadrado - - - 0 
Não Aplicado - - - 0 

50 < X 

Subtotal 0 8 38 46 
TOTAL 141 294 135 570 

*Tarifa de balcão, por pessoa e com café da manhã, no mês de junho de 2001.  
(Fonte: SCT / SUDETUR, 2001) 

 
Analisando-se o quadro 3.58 acima, é possível identificar-se que, quanto maior o 

empreendimento, mais alta é a sua tarifa balcão. Tal fato é facilmente demonstrado pela 
elevada porcentagem de equipamentos de hospedagem com até 50 UH - que são cerca 
de 92% da oferta da região - que apresentam preço de até R$ 50,00. Assim, do total de 
empreendimentos, com até 10 UH’s (264), 45% têm uma tarifa baixa e 43% entre R$ 
20,00 e R$ 50,00; dos que possuem de 10 a 50 UH’s (260), 66% cobram o preço médio; 
e dos que contam com mais de 50 UH’s, 82% apresentam uma tarifa alta, de mais de 
R$ 50,00.  

É importante destacar ainda que na tarifa média (entre R$20,00 e R$ 50,00) há 
uma elevada concentração de empreendimentos, com 75% do total existente na região. 
Já aqueles que apresentam tarifa alta têm uma grande dispersão, com preços que 
podem variar de R$ 55,00 até R$ 500,00.  

Assim, como era de se esperar, pode-se identificar que grande parte dos 
estabelecimentos, com menos de 10 UH’s, estão categorizados pela BAHIATURSA 
entre não enquadrados e não aplicados, cobrando, portanto, a tarifa mais baixa. Os 
empreendimentos que contam entre 10 e 50 UH’s, por sua vez, apresentam maior 
concentração entre as categorias B e C, com um preço médio. Já os meios de 
hospedagem com mais de 50 UH’s concentram-se na categoria A, com uma tarifa de 
balcão de mais de R$ 50,00 por pessoa. 

Além da hospedagem hoteleira sabe-se de um uso efetivo de hospedagem extra-
hoteleira. Embora não tenha sido possível quantificar esta oferta, pode-se inferir o 
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dimensionamento da sua capacidade receptiva pela utilização dos indicativos 
constantes da Pesquisa de Demanda Turística que verificou que 11,9% do total dos 
turistas que demandaram a Porto Seguro se hospedaram  em casa de parentes e 
amigos; no ano 2001, este tipo de hospedagem representou 5,8%.  A casa própria, 
como meio de hospedagem, foi utilizada por 4,2%, em 2000, e por 2,3% em 2001. Casa 
e apartamento de aluguel foram utilizados por 5,1% em 2000 e por 2% em 2001. 
Camping recebeu 0,9% em 2000 e 1,1% em 2001. Dessa forma, verifica-se que a 
hospedagem extra-hoteleira  em Porto Seguro, no ano 2000, representou 22,1% do total 
e no ano 2001, 11,1%. Em números absolutos, em 2000, esses 22,1% de hospedagem 
extra-hoteleira corresponderam a 229.280 turistas. Utilizando-se a projeção do fluxo da 
Bahiatursa para o ano 2001, da ordem de 1.099,7 turistas, estima-se em 123.170 
visitantes que optaram por utilizar hospedagem extra-hoteleira. 
 

3.9.2. Considerações sobre o Estágio de Desenvolvimento do Pólo 
O produto turístico ofertado na Costa do Descobrimento, desde a segunda metade 

dos anos 1990, vem sendo redefinido. Agindo nesse sentido, pode-se identificar, de um 
lado, o interesse dos grandes investidores nesta zona turística, e, de outro, a aplicação 
de recursos públicos disponibilizados para investimentos em infra-estrutura e educação.  

Inicialmente, Porto Seguro foi integrado ao mercado nacional pela lógica do 
“turismo de massa”. Portador de um rico patrimônio natural, histórico e cultural, em 
pouco tempo o município tornou-se uma referência nacional e internacional. Os 
investimentos praticados nos diversos tipos de equipamentos turísticos foram 
predominantemente originários de micro e pequenos empresários. Em 1992, Burman e 
Santana1 observavam ser “expressiva a proporção dos turistas que se hospedam em 
pensões (pousadas), e é na proliferação destas que a cidade assegura a ampliação da 
sua capacidade hoteleira”. Nesse período, quase não havia Meios de Hospedagem 
classificados. Os hotéis de 2 Estrelas eram predominantes, podiam ser encontrados tão-
somente dois hotéis de 4 Estrelas e nenhum de 5 Estrelas. Pode-se afirmar que tal 
destino turístico atraía um consumidor de lazer que buscava belezas naturais, 
divertimento alternativo, e estava pouco disponível a realizar gastos. 

A crescente demanda turística e a explosão demográfica, inicialmente registrada 
em Porto Seguro e depois em Santa Cruz Cabrália, colocou em evidência a necessidade 
de valorização da Costa do Descobrimento. Os investimentos públicos destinados a 
melhorias da infra-estrutura básica e a preservação do patrimônio histórico, aliados aos 
investimentos visando uma melhor adequação das condições sociais da população 
residente, são estratégias fundamentais para a qualificação e manutenção dos atrativos 
que dão vitalidade a este Pólo turístico. 

De imediato, constata-se que os recursos destinados à Costa do Descobrimento, 
pelo PRODETUR I, tiveram como conseqüência imediata a atração de empreendedores 
de médio e grande porte. Em 2000, já foi evidente a definição de uma nova tendência 
para este destino turístico – a descentralização territorial dos investimentos; a 
qualificação dos meios de hospedagem observada nos valores dos investimentos por 
UH e a redução quantitativa das Unidades Hoteleiras. Esta mesma tendência se 
expressa nos investimentos em execução. Os gráficos 1 e 2, a seguir, demonstram tal 
movimento do capital.  

 
 
 
 

                                                 
1 BURMAN, Grazia, SANTANA, Marivone. Bahia Análise Dados. Salvador:  CEI, v.2, n.3, 1992.  
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Gráfico 1. Evolução do Custo Médio das UHs na CD -
em US$ 1,000 - 1991/2001
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(Fonte: Secretaria da Cultura e Turismo, 2001). 
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Gráfico 2.  Número de UHs Construídas na CD - 1991/2001
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(Fonte: Secretaria da Cultura e Turismo, 2001). 

alorização do uso do solo nas áreas localizadas *ao norte e ao sul da Costa do 
rimento tem propiciado a implantação de empreendimentos sofisticados - 
iais e turísticos - de elevado custo e dirigido ao público de alto poder aquisitivo. 
rejos de Santo André e Arraial D’Ajuda oferecem estabelecimentos que 
aram maiores montantes de investimento por UH. Também, pode-se constatar 
sedes municipais de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália continuam agregando 
significativa de leitos, respectivamente 4.467 e 2.150 (ver quadro a seguir). 
região de Porto Seguro – Orla Norte, detém a maior quantidade de leitos (8.075) 
m o maior montante de capital investido (US$ 78 milhões). Aí também se 
 a maior parte da hotelaria do Tipo A. As informações disponibilizadas, no 

a seguir, evidenciam a mudança de rota do grande capital, assim apontando 
a provável convivência entre um turismo mais quantitativo, marcado pelo padrão 
amentos que demandam menor investimento, porém, mais qualificados que os 

inantes no início da década de 1990, e um turismo mais seletivo, voltado para 
 à demanda de um consumidor de lazer de maior poder aquisitivo. 
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Quadro 3.59. Evolução dos Meios de Hospedagem Concluídos (1991/2001) 

Localidades UH´s Leitos Investimento 
(mil US$) 

Custo p/UH 
(mil US$) 

Belmonte 38 82 275 7 
Tipo C 15 36 155 10 
Outros 23 46 120 5 

Santo André 75 187 15.268 204 
Tipo A 10 20 15.000 1.500 
Tipo C 7 24 48 7 
Outros 58 143 220 4 

S. C. Cabrália – sede 706 2.150 14.354 20 
Tipo A 175 401 5.078 29 
Tipo B 306 1.015 5.498 18 
Tipo C 177 619 2.658 15 
Outros 48 115 1.120 23 

Coroa Vermelha 420 3.700 28 
Tipo A 42 130 2.500 60 
Tipo C 43 132 690 16 
Outros 49 158 510 10 

Porto Seguro – orla norte 2.930 8.075 77.994 27 
Tipo A 2.444 6.537 70.573 29 
Tipo B 378 1.124 6.601 17 
Tipo C 108 414 820 8 

Porto Seguro – centro 1.456 4.467 33.671 23 
Tipo A 564 1.573 21.556 38 
Tipo B 527 1.756 7.760 15 
Tipo C 271 825 3.175 12 
Outros 94 313 1.180 12 

Arraial D’Ajuda 950 3.130 27.455 29 
Tipo A 274 677 14.350 52 
Tipo B 278 935 6.720 24 
Tipo C 233 852 3.435 15 
Outros 165 666 2.950 18 

Trancoso 68 221 1.030 15 
Tipo B 27 76 550 20 
Tipo C 33 129 430 13 
Outros 8 16 50 6 
Caraíva 36 102 345 10 
Outros 36 102 345 10 

TOTAL 6.393 18.834 174.092 27 

134 

(Fonte: Secretaria da Cultura e Turismo, SUDETUR, 2001). 

Para o próximo período, a expectativa é de que seja mantida a mesma tendência 
inaugurada desde 1994 - descentralização dos investimentos, aplicação destes em 
equipamentos sofisticados e prioridade no público de classe A. A previsão é a de que a 
implantação desses empreendimentos demande valores bem superiores aos praticados 
até então, esperando-se que alguns poucos empreendimentos de grande porte, ligados 
a redes hoteleiras internacionais, contribuam para consolidar definitivamente a Costa do 
Descobrimento também como um destino turístico competitivo no mercado internacional. 
Pois, tal atributo, certamente, irá ampliar a possibilidade de expansão de diversas outras 
atividades turísticas. O grande capital e o consumidor disposto a gastar irão impor a 
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distensão do mercado, fomentando, assim, a disseminação de agências de viagens, 
operadoras, locadoras de automóveis, restaurantes e boates, dentre outros 
estabelecimentos. O que se espera é que a Costa do Descobrimento, assim, passe a 
constituir-se em um pólo turístico capaz de competir com outros similares mundiais.  

 
Quadro 3.60. Meios de Hospedagem Previstos na Costa do Descobrimento (2001/2015) 

Localidades UH´s Leitos Investimento 
(US$ mil) Custo p/UH 

Santo André 610 1.220 75.000 123 
Tipo A – Exec. 60 120 15.000 250 
Tipo A – Proj. 550 1.100 60.000 109 

Coroa Vermelha 16 48 250 16 
Outros – Exec. 16 48 250 16 

P. Seguro – orla norte 3.300 7.200 1.031.400 312 
Tipo A – Proj. 3.300 7.200 1.031.400 312 

Trancoso 1.211 2.532 175.676 145 
Tipo A – Exec. 250 500 23.000 92 
Tipo A – Proj. 951 2.002 152.626 160 

Outros – Exec. 10 30 50 5 
Caraíva 146 292 20.000 137 

Tipo A – Exec. 146 292 20.000 137 
Total 5.283 11.292 1.302.326 246 

(Fonte: Secretaria da Cultura e Turismo, SUDETUR, 2001) 
 

Como se viu nas referências feitas, as expectativas da comunidade local em 
relação ao turismo traduzem um anseio grande por programas de capacitação 
profissional que possam permitir o salto qualitativo do turismo na Costa do 
Descobrimento. Para tanto a oferta deverá se adequar para atender de forma 
personalizada aos diversos segmentos de mercado, evitando a concentração do fluxo 
proveniente de um único nicho: o de turistas jovens. Outra expectativa presente na 
região é a diversificação e descentralização dos produtos turísticos, com vistas também 
à captura desses novos segmentos. Uma vez conseguida esta atuação, voltada para 
uma nova configuração do destino turístico Costa do Descobrimento, espera-se atingir 
um novo incremento da receita turística. 

 
3.9.3 Outros Serviços Turísticos 

Como foi visto no item 3.2.7. subitem Comércio, Turismo e Serviços, o setor de 
maior expressividade econômica em Porto Seguro é o de serviços e, sobretudo, aqueles 
ligados ao turismo. Para os municípios de Santa Cruz Cabrália e Belmonte não foi 
possível levantar os dados, indicando-se a necessidade de uma pesquisa local que, 
além de quantificar, de forma precisa, esta oferta turística, possa investigar o porte, 
estrutura empresarial, disposição para integração no modelo interorganizacional de 
cluster, aspectos de geração de emprego, qualidade de serviços, dentre outros. 

Os estabelecimentos da área de alimentos e bebidas, que predominam na Costa 
do Descobrimento, são os pequenos bares de estrutura organizacional simples, cujos 
serviços são executados pelo proprietário e seus familiares. 
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Quadro 3.61. Estabelecimentos Comerciais de Serviços Turísticos em Porto Seguro  
Principais Atividades 1995 1999 Crescimento (%) 

Agência de Turismo 56 102 82% 
Bares, cafés e lanchonetes 723 981 36% 

Baile / shows 5 16 220% 
Conserto de veículos 45 15 (- 67%) 
Distribuidoras de gás 16 23 44% 

Hotéis / pousadas e motéis 431 532 23% 
Locadora de veículos 99 129 30% 

Locadora de fitas 21 35 67% 
Restaurantes 202 285 41% 

Supermercados 41 60 46% 
Transporte hidroviário 23 32 39% 

Outros 2.579 5.236 103% 
Total 4.241 7.446 76% 

(Fonte: Diomira. “Avaliação do Impacto Econômico...”. op cit. 2001. p. 52.) 

 
Analisando-se o quadro 3.61, acima, pode-se perceber o aumento expressivo, 

entre 1995 e 1999, da atividade de Bailes e Shows, com um crescimento total de 220%, 
ou 34% a.a., e das atividades relacionadas ao agenciamento de viagens de turismo, 
passando de 56 estabelecimentos para 102, ou seja, um aumento total de 82%. O setor 
de hospedagem, por sua vez, apresentou um crescimento total de 23%, ou 5% a.a. Tal 
fato se deve à mudança ocorrida nos últimos anos, neste setor, que vem registrando um 
ritmo menor de abertura de novos negócios que, porém, são de maior tamanho e de 
melhor qualidade. 

 

 
3.10. DEMANDA 
 

3.10.1. Demanda Atual 
A Costa do Descobrimento, até o início da década de 70, apresentava uma 

visitação bastante reduzida, restrita, basicamente, a pequenos comerciantes que iam à 
região com objetivos comerciais. Devido à pavimentação asfáltica da rodovia BR-101, 
este quadro apresentou mudanças, com o município de Porto Seguro começando a 
receber, segundo Tofani1, um visitante do tipo “aventureiro”. Este tipo de turista chegava 
sem exigências sobre a hospedagem e a alimentação, permanecia acampado em 
barraca ou nas casas dos moradores e, em muitos casos, estabelecia laços estreitos de 
amizade com as comunidades. Para Plog2 (1973 apud Ruschmann, 1997: 94), tratava-
se de um turista alocêntrico, ou seja, pessoas extrovertidas e autoconfiantes, com 
padrões de interesse em várias atividades e que buscam, sempre, novidades e 
aventuras. 

Com a melhoria dos acessos e o estabelecimento de maiores facilidades para a 
recepção de visitantes, a demanda turística na região foi crescendo, chegando, já em 
1993, a pouco mais de meio milhão de turistas. Assim, o visitante que era aventureiro 
                                                 
1 Tofani, F. The Challengers of Sustainable Tourism Development in Coastal Settings under the 
Impacts of Tourism: The Case of Porto Seguro in Southern Bahia, Brasil. Dissertação de 
Mestrado na University of New Scotia – UK. 1996. p. 184-185. 
2 RUSCHMANN, Doris. Turismo e Desenvolvimento Sustentável – A Proteção do Meio Ambiente. 
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passa a ter um perfil mais introvertido, avesso a inconstâncias, viajando com a família e 
procurando um local em que pudesse relaxar e ter momentos de lazer. 

Para este Plano, a principal fonte de dados para a identificação da demanda para 
a Costa do Descobrimento foi a pesquisa encomendada pelo Órgão Oficial de Turismo 
da Bahia, a BAHIATURSA, arrolada em trabalho de campo no período de janeiro de 
2001, em Porto Seguro, ou seja, no período de alta estação. Os quadros visam 
demonstrar o perfil médio dos turistas que viajam à Costa do Descobrimento, bem como 
os seus interesses, suas condições de viagem e sua avaliação da região. Constitui-se, 
também, parte complementar deste capítulo, o Estudo de Projeção do Fluxo Turístico 
para o Pólo da Costa do Descobrimento, exigido pelo Termo de Referência. 
 
Quadro 3.62. Caracterização da Demanda – CD / Pesquisa: Bahiatursa janeiro 2001. 
 NACIONAL INTERNACIONAL GERAL 
ORIGEM 93,7 6,5 -- 
SEXO    
Masculino 56,5 56,5 56,5 
Feminino 43,5 43,5 43,5 
TEMPO PERMANÊNCIA 7,8 6,2 7,6 
GASTO/DIA (US$) 33,10 91,10 36,90 
    
OCUPAÇÃO  
Func. Público 26,9 17,4 25,9 
Prof. Liberal 11,9 28,3 13,5 
Comerciante 13,3 6,5 12,6 
Estudante 12,1 0 10,9 
Industrial 8,1 6,5 8,0 
Outros 27,7 41,3 29,1 
ESCOLARIDADE 
Sem instrução formal 0,2 0 0,2 
1. grau 4,2 0 3,8 
2. grau 28,9 2,2 26,2 
Pós-médio 3,5 4,3 3,5 
Superior 54,6 69,6 56,1 
Pós-Graduação 6,4 21,7 8,0 
Outros 2,2 2,2 2,2 
ATIVIDADE ECONÔMICA 
Empreg. Setor Priv. 24,2 23,9 24,2 
Empreg. Setor Público 26,0 21,7 26,4 
Prof. Liberal 12,6 28,3 14,2 
Empresário 15,6 17,4 15,7 
Merc. Informal 1,2 0 1,1 
Desempregado 2,2 0 2,0 
Outros 18,2 8,7 16,4 
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Continuação do Quadro 3.62 – Caracterização da Demanda – CD 
Pesquisa: Bahiatursa janeiro 2001 
 NACIONAL INTERNACIONAL GERAL 
MOTIVO DA VIAGEM 
Passeio 88,4 95,6 89,1 
Visita parentes/amigos 8,6 2,2 8,0 
Congresso/Convenção 0 0 0 
Negócios 0,2 0 0,2 
Trabalho 2,0 2,2 2,0 
Saúde 0,2 0 0,2 
Religião 0 0 0 
Outros 0,6 0 0,5 
FORMA DE VIAJAR 
Só 13,8 13,0 13,7 
Com Amigos 14,8 37,0 17,1 
Com Família 69,4 47,8 67,2 
Em Excursão 2,0 2,2 2,0 
ORGANIZ. DA VIAGEM 
Agência 24,0 41,3 25,7 
Individual 76,0 58,7 74,3 
GASTO MÉDIO/PACOTE(US$) 787 1.175 860 
FATOR DECISÓRIO  
Atrat. Naturais 92,4 97,7 93,1 
Ecoturismo 0,3 - 0,2 
Tur. Rural 1,1 - 1,0 
Manifest. Populares 4,2 2,3 4,0 
Patr. Hist/Cult 1,7 - 1,5 
Preço Favorável 0,3 - 0,2 
ATRATIVO NATURAL QUE INFLUENCIOU 
Litoral/Praias 98,2 97,7 98,1 
Dunas 0 0 0 
Rios 0 0 0 
Manguezais 0 0 0 
Quedas d’Água 0 0 0 
Vegetação 1,2 2,3 1,3 
Parques/Reservas 0,3 0 0,3 
Grutas/Cavernas 0 0 0 
Áreas de Caça/Pesca 0 0 0 
Outros 0,3 0 0,3 
MANIFESTAÇÃO POPULAR QUE INFLUENCIOU 
Folclore 6,7 0 6,3 
Religiosidade 0 0 0 
Música/Dança 80,0 100 81,3 
Culinária 0 0 0 
Artesanato 6,7 0 6,3 
Outros 93,4 0 6,1 
INFLUÊNCIA NA DECISÃO DA VISITA 
Coment. Amigos/Parentes 50,3 44 50,0 
Agencia de Viagem 3,9 22,7 6,0 
TV 26,3 33,3 28,6 
Outros 19,5 0 15,4 
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Continuação do Quadro 3.62 – Caracterização da Demanda – CD 
Pesquisa: Bahiatursa janeiro 2001 
 NACIONAL INTERNACIONAL GERAL 
Outras Mídias 10,5 11,1 10,7 
Já conhecia 39,9 2,3 35,8 
Internet 0 6,8 0,7 
Stand em Feiras 0 0 0 
Road Show 0 0 0 
Outros 49,6 79,8 52,8 
MEIO DE TRANSPORTE 
Ônibus de linha 10,6 2,2 9,8 
Ônibus fretado 2,0 0 1,8 
Automóvel 45,9 4,3 41,4 
Avião v/ regular 24,2 84,8 30,4 
Avião v/ charter 17,0 8,7 16,2 
Navio 0 0 0,2 
Outros 0,3 0 0 
MEIO DE HOSPEDAGEM 
Hotel 43,7 54,3 44,8 
Apart-Hotel 1,00 0 0,9 
Pousada 38,8 41,3 39,0 
Casa/Ap. aluguel 3,0 0 2,7 
Casa Própria 3,5 0 3,1 
Pensão / Hospedaria 0,7 0 0,7 
Amigo/Parente 6,7 2,2 6,2 
Camping 1,7 0 1,6 
Albergue 0 0 0 
Outros 0,9 2,2 1,0 
FAIXA ETÁRIA – MÉDIA (anos) 35 35 35 
RENDA MÉDIA (US$) 1.686 2.768 1.808 
ESTRUTURA GASTOS (%) 
Hospedagem 37,2 35,5 37,0 
Alimentação 23,3 22,1 23,1 
Transporte Local 3,5 9,4 4,2 
Diversão / entret. 20,6 17,6 20,3 
Compras 12,4 13,6 12,6 
Outros 3,0 1,8 2,8 
FREQUÊNCIA DA VISITA 
Primeira Vez 45,4 80,4 49,0 
Não era a Primeira Vez 54,6 18,6 51,0 
QUALIDADE - 
Muito melhor 54,8 44,5 54,3 
Pouco melhor 19,0 22,2 19,1 
Permanece igual 19,9 22,2 20,0 
Pouco pior 4,5 11,1 4,8 
Muito pior 0,9 0 0,9 
Não se aplica 0,9 0 0,9 
IMAGEM ANTERIOR 
Ótima 48,1 41,3 47,5 
Boa 49,6 56,5 50,3 
Regular 1,7 2,2 1,8 
Ruim 0,2 - 0,2 
Péssima 0,2 - 0,2 
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Continuação do Quadro 3.62 – Caracterização da Demanda – CD 
Pesquisa: Bahiatursa janeiro 2001 
 NACIONAL INTERNACIONAL GERAL 
ATENDIMENTO À EXPECTATIVA 
Correspondeu plenamente 77,8 71,8 74,5 
Correspondeu em parte 1,2 4,3 1,6 
Não Corresp/Decepcionou 21,0 23,9 23,9 
INTENÇÃO DE VOLTAR 
Pretendem voltar 90,6 67,4 88,2 
Não pretendem voltar 3,0 21,7 4,9 
Não sabe 6,4 10,9 6,9 
QUANDO PRETENDE VOLTAR 
De 1 a 6 meses 12,8 25,8 13,8 
De 6 meses a 1 ano 45,2 25,8 43,7 
Mais de 1 ano 42,0 48,8 42,5 
RECOMENDARIA ESTE LUGAR 
Sim  94,1 93,5 94,0 
Não 1,5 4,3 4,3 
Não sabe 4,4 2,2 2,2 
Fonte: Bahiatursa.  

 

3.10.2. Estudo de Projeção do Fluxo Turístico 
O Estudo de Projeção do Fluxo Turístico para o Pólo da Costa do Descobrimento 

tem como objetivo servir de base para o Plano de Desenvolvimento Integrado de 
Turismo Sustentável da Costa do Descobrimento. Visa-se, desta forma, atender às 
exigências das instituições financiadoras para a contratação da nova etapa do 
PRODETUR – Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste do Brasil, 
conforme o Termo de Referência de Junho de 2001. 

 
Metodologia 
  A metodologia adotada consistiu em levantamentos de fontes secundárias, com 
uma projeção do fluxo turístico para os anos 2005, 2010, 2015, utilizando-se dos dados 
históricos existentes na região objeto de estudo. Desta forma, foi dividido em duas fases, 
a saber: (1) Levantamento dos Dados; e (2) Projeção do Fluxo Turístico. 
 

Levantamento dos Dados 
O levantamento de dados foi realizado junto às instituições de turismo oficiais do 

Estado da Bahia, que são: a Empresa de Turismo da Bahia S/A – BAHIATURSA e a 
Superintendência de Desenvolvimento do Turismo – SUDETUR, da Secretaria da 
Cultura e Turismo do Estado da Bahia. 

A partir dos dados disponibilizados, elaboraram-se três quadros, abrangendo um 
período de 9 anos (de 1992 até 2000), que identificaram os seguintes itens: (i) a 
demanda turística, na alta temporada turística, dividida entre turistas nacionais e 
internacionais, considerando-se como alta temporada os meses de janeiro, fevereiro, 
março, julho, outubro e dezembro; (ii) a demanda turística, na baixa temporada turística, 
dividida entre turistas nacionais e internacionais, considerando-se como período de 
baixa temporada os meses de abril, maio, junho, agosto, setembro e novembro; e (iii) a 
demanda turística anual da Costa do Descobrimento. Salienta-se que esta divisão para 
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os meses de alta estação ocorre devido, sobretudo, aos períodos de férias escolares 
(janeiro e julho) e feriados prolongados (réveillon em dezembro/janeiro, carnaval em 
fevereiro/março e semana de recesso escolar em outubro) e foi realizada com base no 
movimento de passageiros do aeroporto de Porto Seguro. 

As variáveis, comuns em todos os quadros são: (1) fluxo turístico; (2) permanência 
média do turista; (3) taxa de ocupação hoteleira; (4) percentual dos turistas que visitam 
pela primeira vez a localidade; (5) percentual de turistas que vieram por indicação de 
outros; e (6) gastos em marketing promocional, público e privado. 
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Quadro 3.63. Evolução da Demanda Turística na Alta Estação na Costa do Descobrimento – 1992/2000 

Alta Estação** 
Nacional Internacional Variável 

1992              1993 1994 1995  1996 1997 1998 1999 2000 1992 1993 1994 1995  1996 1997 1998 1999 2000
1. Fluxo turístico 

(número de
visitantes em mil) 

  279,0* 304,2 340,6*               342,8 473,
6 488,4 552,5 575,4 626,8 37,8* 41,1 31,2* 17,5 10,7 17,3 15,1 20,1 28,8

2. Permanência 
média do turista (em 
dias) 

11,7                  7,4 7,8* 7,5 8,1 8,3 7,5 7,2 8,1 10,0 10,3 10,6 17,2 12,5 9,9 15,2 9,2 8,4

3. Taxa de ocupação 
hoteleira (em UH’s) 49,5*                  49,5 55,2* 61,5* 68,7 74,3 83,9 82,2 73,7 3,2* 3,2 2,6* 2,5* 1,5 2,6 2,3 2,9 3,4

4. Percentual dos 
turistas que visitam 
pela primeira vez a 
localidade 

51,2                  52,8 53,2* 48,3 52,9 51,7 57,4* 51,7 45,2 80,8 74,2 64,9* 50,0 52,9 67,7 69,8 66,7 61,9

5. Percentual de 
turistas que vieram 
por indicação de 
outros 

63,2                  77,9 78,5* 79,1 56,7 53,8 53,6* 57,8 45,8 77,0 74,1 67,7* 75,0 76,9 63,8 67,2 79,4 53,7

6. Gastos em marketing promocional (em mil US$)  
6.1. Públicos 640,1*   719,2* 808,1* 913,0              972,2 1,300,4 1,190,6 1,316,6 1,572,3 274,3* 308,2* 346,3* 391,3 416,6 557,3 510,2 564,2 673,8
6.2. Privados Nd               Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd

*Estimativa 
**Foram considerados como de alta estação os meses de janeiro, fevereiro, março, julho, outubro e dezembro, com base no movimento de passageiros do 
 aeroporto de Porto Seguro. 
Nd.: Dado não disponível (ver págs.: 9-10) 
(Fonte: BAHIATURSA, 2001) 
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Quadro 3.64. Evolução da Demanda Turística na Baixa Estação na Costa do Descobrimento – 1992/2000 

Baixa Estação* 
Nacional Internacional Variável 

1992              1993 1994 1995  1996 1997 1998 1999 2000 1992 1993 1994 1995  1996 1997 1998 1999 2000
1. Fluxo turístico 

(número de
visitantes em 
mil) 

 194,2
* 211,7        237,3 245,

2 
255,7

* 306,0* 361,0 403,1* 371,9* 9,9* 10,9 13,7 15,7 13,2* 11,9* 9,6 10,6* 9,8*

2. Permanência 
média do turista 
(em dias) 

7,1                6,6 7,0* 7,5 7,7* 8,0* 7,4 6,9* 7,7* 6,7 7,5 10,3* 13,2 12,0* 10,9* 10,1 9,2* 8,4*

3. Taxa de 
ocupação 
hoteleira (em 
UH’s) 

24,5                34,4 37,7* 41,4* 45,5* 49,9* 54,8 53,7* 48,1* 2,9 1,8 1,7* 1,6* 1,6* 1,5* 1,5 1,5* 1,5*

4. Percentual 
dos turistas que 
visitam pela
primeira vez a 
localidade 

 49,4                60,0 62,1* 64,2 63,7* 65* 57,8* 63,5* 71,4* 90,0 52,2 56,8* 61,5 78,9* 64,0* 62,0* 64,7* 69,3*

5. Percentual de 
turistas que 
vieram por
indicação de 
outros 

 61,9                74,6 72,3* 70,0 50,2* 47,6* 47,5* 51,2* 40,6* 61,1* 59,1 69,1* 79,1 81,1* 67,3* 70,9* 82,9* 56,1*

6. Gastos em marketing promocional (em mil US$)  

6.1. Públicos 640,1
* 719,2* 808,1* 913,0972,2 1,300,

4 11.90,6 1,316,
6 1,572,3 274,3* 308,2

* 
346,3

* 391,3 416,6 557,
3 

510,
2 

564,
2 673,8 

6.2. Privados Nd                  Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd
*Estimativa 
**Foram considerados como de baixa estação os meses de abril, maio, junho, agosto, setembro e novembro, com base no movimento de  
passageiros do aeroporto de Porto Seguro. 
Nd.: Dado não disponível (ver págs.: 9-10) 
(Fonte: BAHIATURSA, 2001) 
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Quadro 3.65. Evolução da Demanda Turística Anual na Costa do Descobrimento – 1992/2000 

Variável 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
1. Fluxo turístico (número de 

visitantes em mil) 520,9*         567,97 622,89 621,26 753,24 823,73 938,26 1.009,23 1.037,45

2. Permanência média do 
turista (em dias) 9,4         7,1 7,5* 7,8 8,2 8,4 7,6 7,2 8,1

3. Taxa de ocupação hoteleira 
(em UH’s)  40,4**         47,7 51,6 56,7* 62,33 58,26 71,31 70,04 65,06

4. Percentual dos turistas que 
visitam pela primeira vez a 
localidade 

50,30         59,87 59,4 58,93 52,93 52,29 57,77 52,23 46,00

5. Percentual de turistas que 
vieram por indicação de 
outros 

64,10         76,50 75,0 73,50 57,08 54,12 53,99 58,57 46,20

6. Gastos em marketing promocional (em mil US$) 
6.1. Públicos 1,829,0* 2,055,0*        2,309,0* 2,609,7 2,777,8 3,715,5 3,401,9 3,761,8 4,492,5
6.2. Privados Nd         Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd

*Estimativa 
**2º semestre de 1992. 
Nd.: Dado não disponível (ver págs.: 9-10) 
(Fonte: BAHIATURSA, 2001)
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3.10.3. Comentário sobre a Qualidade e Confiabilidade dos Dados 
Para definir o volume de visitantes para a Costa do Descobrimento (item 1 dos 

quadros 3.63, 3.64 e 3.65 acima), utilizaram-se levantamentos sobre o turismo no Estado 
da Bahia, realizados pela BAHIATURSA. Para elaborar tais pesquisas, esta instituição 
utiliza uma análise que cruza informações da oferta de unidades habitacionais (UHs) e 
leitos dos meios de hospedagem, das respectivas taxas de ocupação, da permanência 
média no destino e da relação hóspede/UH, tendo como base principal, os dados 
correspondentes a Salvador. Neste contexto, registra-se uma significativa participação da 
capital na demanda turística do Estado da Bahia devido, sobretudo, à diversidade de 
atrações turísticas atinentes a múltiplos segmentos, tais como o turismo histórico-cultural, 
de lazer, negócios e eventos. 

Desta forma, o modelo de identificação do volume de visitantes à área objeto de 
estudo apresenta resultados bastante coerentes e adequados às normas metodológicas 
sendo, portanto, de qualidade e conteúdo confiáveis. Entretanto, podem ser apontadas 
algumas fraquezas relacionadas à base de informação focada, principalmente, na oferta 
dos meios de hospedagem e na sua taxa de ocupação. Neste sentido, considera-se que o 
levantamento realizado em Porto Seguro se apresenta restrito, podendo ocorrer o 
direcionamento dos dados para um segmento da oferta existente. Assim, sugere-se uma 
investigação específica da oferta hoteleira local, com uma amostragem que caracterize o 
perfil da ocupação nos diversos tipos de meios de hospedagem existentes na região, 
medida esta que, certamente, elevaria o grau de confiança nos resultados aqui 
apresentados.  

Para a identificação das características da demanda para a Costa do 
Descobrimento, as principais fontes de dados foram as pesquisas de turismo receptivo, 
realizadas pelo Órgão Oficial de Turismo da Bahia, a BAHIATURSA, arrolados em 
trabalhos de campo, desde 1992, em Porto Seguro, nos períodos de alta e baixa estação. 
A metodologia aplicada consiste na realização de entrevistas com os turistas que deixam 
os municípios da região-objeto das pesquisas – no aeroporto, no terminal rodoviário e na 
rodovia BR-367 (a partir de 2001, também na BR-415) -, que já se encontravam nos 
municípios da Costa do Descobrimento, tendo conhecido/utilizado os atrativos, 
equipamentos e serviços turísticos, além da infra-estrutura básica e urbana, utilizando-se 
de um modelo amostral probabilístico simples, com escolha casual na definição do 
quantitativo dos informantes-chave das pesquisas, os visitantes caracterizados como 
turistas.  

São considerados turistas, para efeito dessas pesquisas, os visitantes que 
permaneceram pelo menos um pernoite ou 24 horas e não mais que um ano consecutivo 
no destino, e que não tenham exercido, durante sua estadia, qualquer atividade que 
envolva remuneração fixa na localidade visitada, conforme conceitos universais, 
emanados da Organização Mundial de Turismo – OMT. 

A metodologia aplicada para a determinação das características da demanda para a 
região é consistente e de acordo com as normas da OMT, ou seja, nos principais pontos 
de saída, em períodos de alta e baixa temporada. Além disso, já contam com um 
acompanhamento histórico de nove anos, podendo ser traçado, com certa segurança, o 
perfil do visitante, tanto nos aspectos demográficos, quanto nos socioeconômicos. No 
entanto, esta sistemática é realizada com maior regularidade nos períodos de maior 
visitação turística – janeiro e julho, tendo ocorrido com menor freqüência nos períodos de 
baixa temporada. Tal fato, induz ao perfil médio do turista para um período de sucesso – 
quando os hotéis e restaurantes estão cheios e a estrutura receptiva funciona com quase 

 



Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável da Costa do Descobrimento_______ 
 
 

157 

80% da capacidade instalada, restringindo o potencial da análise. Ao mesmo tempo, a 
opção adotada pela BAHIATURSA em concentrar suas pesquisas nos meses de alta 
temporada, é justificada por ser este o período que representa a parcela mais significativa 
da demanda turística anual para a Costa do Descobrimento correspondendo, por 
exemplo, no ano 2000, a cerca de 63,2% do movimento do aeroporto de Porto Seguro, 
conforme o Gráfico 3.3 a seguir: 

 
Gráfico 3.3. Movimento de Passageiros do Aeroporto de Porto Seguro - 2000. 
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Quadro 3.66: Participação Mensal do Movimento de Passageiros no  
Aeroporto de Porto Seguro - 2000 

Meses (%) do Movimento Anual de Passageiros  
no Aeroporto de Porto Seguro* 

Janeiro 14,6% 
Fevereiro 10,9% 

Março 8,6% 
Abril 7,0% 
Maio 4,8% 

Junho 4,6% 
Julho 9,6% 

Agosto 5,7% 
Setembro 6,5% 
Outubro 9,3% 

Novembro 8,2% 
Dezembro 10,2% 

TOTAL 100,0% 
FONTE: LANGE (até fevereiro/2000) / SINART (a partir de março/2000) 
*Dados correspondentes ao nº de pousos e de pax's embarcados, computados em dobro.   

Assim, pode-se perceber que a alta temporada, na região da Costa do 
Descobrimento, é composta de cinco meses, janeiro, fevereiro, julho, outubro e dezembro, 
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com um movimento acima de 9% da demanda anual total. É importante salientar que tal 
curva de sazonalidade é singular para destinos de “sol e praia” que, em geral, apresentam 
apenas os três meses de verão como de alta estação turística. 

Na determinação da taxa de ocupação hoteleira de UHs (item 3 dos Quadros 3.63, 
3.64 e 3.65.), foi utilizado o levantamento da BAHIATURSA, que faz um comparativo entre 
o total de UHs ofertadas e ocupadas, chegando-se ao percentual de ocupação. O método 
apresenta-se adequado, mas a representatividade dos dados obtidos é baixa em relação 
ao universo da capacidade total instalada de UHs e leitos, devido ao baixo índice de 
respostas e à irregularidade no fornecimento das informações pelos meios de 
hospedagem.  

Por fim, para a identificação dos gastos em marketing promocional específico para a 
Costa do Descobrimento (item 6 dos quadros 3.63, 3.64 e 3.65) foram considerados, para 
os gastos públicos (item 6.1.), os percentuais do fluxo turístico da região em relação ao 
fluxo global do Estado e aplicado sobre o gasto total do Governo do Estado para 
promoção e divulgação, que são divididos igualmente ao longo do ano, estimando-se para 
promoção internacional 30% do total aplicado e para promoção no mercado nacional 
70%, transformados em dólares americanos pela cotação média anual desta moeda 
frente ao Real.  

Com relação aos investimentos privados em marketing promocional específico para 
a Costa do Descobrimento (Quadros 3.63, 3.64 e 3.65), não foi possível obter junto ao 
empresariado (hoteleiros, agentes e operadores) dados históricos consistentes sobre os 
anos estudados, entendendo-se, portanto, como tecnicamente inviável de se elaborar 
uma aproximação. Para a obtenção de tal dado, sugere-se que seja realizada uma 
pesquisa com esses segmentos empresariais, ampla e contínua, que identifique o 
montante privado destinado para tal fim.  

No entanto, na tentativa de se identificar qual a periodicidade com que as principais 
operadoras turísticas nacionais divulgam produtos da Costa do Descobrimento, e sua 
relação com destinos concorrentes, o levantamento realizado nos cadernos de turismo 
dos jornais O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e Jornal do Brasil, e na revista 
Viagens e Turismo, demonstrou que a região possui uma farta divulgação do setor 
privado contando, portanto, com uma cifra razoável do montante destinado ao marketing 
de seus produtos em geral, como demonstrado nos quadros que se seguem: 

 
Quadro 3.67. Número de Anúncios Sobre Destinos Nacionais, do Nordeste e da  
Bahia - maio/junho-2001 

Anúncios Total 
Nacionais Nordeste Bahia 

Absoluto 1.681 1.094 457 
Relativo (%) 100% 65% 42% 
(Fonte: SCT / SUDETUR, 2001). 

Como se pode verificar pelo quadro 3.67 acima, dos 1.681 anúncios sobre destinos 
nacionais, encontrados nos principais meios de comunicação impressa, 65% estavam 
divulgando a região nordeste brasileira, dos quais 42% relacionavam-se com o Estado da 
Bahia. 

Analisando-se somente os destinos baianos, pode-se identificar que Porto Seguro é 
o segundo destino baiano que ocupa maior espaço nos anúncios das principais 
operadoras nacionais, com 14% do total direcionado ao Estado da Bahia. Convém 
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lembrar que o destino Costa do Sauípe, que ocupa o primeiro lugar, é um produto 
novíssimo, que está realizando um esforço concentrado de inserção no mercado, 
diferentemente de Porto Seguro, que é um destino com imagem já consolidada neste 
mesmo mercado contando, portanto, com um retorno de vendas já estabelecido.  

 
Quadro 3.68. Número de Anúncios sobre os Destinos Baianos - maio/junho-2001 

Anúncios 
Total Praia do 

Forte 
Costa do 
Sauípe Salvador Morro de 

São Paulo Ilhéus Porto 
Seguro 

Absoluto 46 69 58 34 34 62 
Relativo (%) 10% 15% 13% 7% 7% 14% 

(Fonte: SCT / SUDETUR, 2001). 

Apesar de reconhecer que esta avaliação não apresenta a mesma consistência dos 
dados obtidos para os investimentos públicos, que foram identificados a partir de uma 
estimativa sobre a despesa total efetivamente realizada, com promoção e divulgação pelo 
Governo do Estado, pode-se afirmar que a Costa do Descobrimento situa-se em um 
espaço de marketing significativo e coerente com a sua importância como destino turístico 
no mercado nacional. Salienta-se, por fim, que não foi possível obter os dados sobre 
eventuais esforços municipais e federais para a divulgação do turismo da região. 

 

3.10.4 Capacidade Hoteleira x Demanda 
Como pode ser avaliado nos dados indicados nos quadros contendo número de 

turistas desejados na Costa do Descobrimento e características dos turistas desejados 
incluídos no capítulo 5, a capacidade hoteleira na Costa do Descobrimento apresenta-se 
adequada ao volume do fluxo turístico atual não sendo, portanto, um fator limitante ou 
restritivo ao crescimento da demanda na alta temporada. Tal fato é facilmente constatado 
ao se observar que em 1998, ano em que a oferta de leitos foi mais exigida, alcançou-se 
o patamar médio de 86,2% de ocupação de UH’s na alta estação turística, ou seja, com 
uma margem média de 13,8% da capacidade total instalada na região.  

 

3.10.5. Evolução da Demanda até a Desvalorização do Real 
Analisando-se o quadro 3.59, pode-se identificar que, entre 1992 e 1998, o fluxo 

turístico para a Costa do Descobrimento apresentou um crescimento total de 80%, a uma 
taxa média de 10% ao ano. Neste sentido, destacam-se, no período, os anos de 1995 e 
de 1996, como atípicos na evolução da demanda turística, porque o volume de visitantes 
foi praticamente o mesmo entre 1994 e 1995. 

Tal fato pode ter ocorrido devido à implantação do Plano Real, em julho de 1994, 
que valorizou a moeda brasileira, levando a duas reações na demanda turística para 
destinos nacionais: (i) muitos brasileiros que poderiam ir ao Nordeste trocaram-no por 
outras destinações internacionais; (ii) os estrangeiros, principalmente os argentinos e 
uruguaios, deixaram de vir ao Brasil, devido à situação cambial desfavorável nestes 
países, em relação à moeda brasileira. 

Além disso, pode-se notar, no quadro contendo o número de turistas desejados na 
Costa do descobrimento, capítulo 5, a queda de visitantes internacionais na região objeto 
de estudo, na alta temporada, passando de 31.200 visitantes em 1994 para 17.500 em 

 



Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável da Costa do Descobrimento_______ 
 
 

160 

1995, uma queda de 44% em um ano. Já o período de 1996 se destaca pelo aumento 
significativo no número de turistas à região, com um crescimento de 21%, o maior em 
todo o período analisado devido, sobretudo, ao afluxo de brasileiros, na alta temporada. 
Isto aconteceu pela entrada no mercado de um segmento consumidor que não viajava 
anteriormente ao Plano Real e que, com as facilidades de parcelamento dos “pacotes 
turísticos” e o temporário barateamento das passagens aéreas, começou a viajar para os 
destinos mais baratos. 

 
3.10.6. Evolução da Demanda a partir da Desvalorização do Real 

Analisando-se o comportamento da demanda turística desde a época da 
desvalorização do Real, no início de 1999, pode-se notar que a evolução do ritmo de 
crescimento no volume de visitantes não apresentou grandes variações. Assim, desde 
que ocorreram as mudanças na política cambial, houve um aumento de 11% no total de 
turistas na Costa do Descobrimento, sendo 8% entre 1998 e 1999, e 3% no período 
seguinte.  

Quanto ao comportamento do visitante, relacionado à sua permanência média, aos 
que visitam a região pela primeira vez e aos que vieram indicados por amigos e parentes, 
pode-se inferir que não houve uma diferença significativa entre o histórico evolutivo da 
demanda, ao longo da década de 90, e o fato econômico, do início de 1999. Entende-se, 
portanto, que tais aspectos já apresentam uma evolução cíclica, com os períodos de alta 
e de baixa estação, influenciados por outras variáveis de maior importância. Por exemplo, 
a taxa média anual de ocupação hoteleira, até 1997, não passava dos 60%, no entanto, a 
partir de 1998, saltou para 71%, mantendo-se neste patamar em 1999, com uma pequena 
queda em 2000. Os fatores que mais interferiram para esta mudança foram a maior 
competitividade que vem ocorrendo no setor aéreo nacional, desde 1998, com a entrada 
de novas empresas no mercado, e uma política pública, de controle dos preços das 
passagens, mais liberal para o setor.  

Em relação à receita gerada pelo turismo em Porto Seguro, estima-se para o ano 
2001 uma receita bruta de US$ 245,18 milhões, 6% superior àquela apresentada no ano 
anterior, e cerca de 27% da receita total do setor do turismo no Estado da Bahia. É 
importante notar que, de 1993 até o ano 2000, a receita turística na região apresentou 
uma elevação de 110,1% em Porto Seguro, ou seja, um crescimento anual de 11,2%. 

Gráfico 3.4. Receita Gerada pelo Turismo em Porto Seguro (Em US$ milhões) - 2001. 
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Quadro 3.69. Receita Gerada pelo Turismo em Porto Seguro (Em US$ milhões) - 20011 
Ano 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Receita 110,10 141,73 204,40 234,92 253,19 262,65 229,55 231,30 
Ano 2001* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Receita 245,18 259,89 275,80 292,01 309,53 328,10 347,79 390,78 
Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

Receita 390,78 414,22 439,08 465,42 493,35 522,95 554,33  
(Fonte: BAHIATURSA, 2001) * Estimativa. 
 

Assim, utilizando-se de estimativas conservadoras de um crescimento médio de 6% 
a.a., segundo a BAHIATURSA, 2001, o setor do turismo deverá gerar, no ano de 2015, 
um montante de US$ 554,33 milhões em Porto Seguro. 

De qualquer forma, chega-se ao ano de 2001 com o município de Porto Seguro 
sendo considerado um dos mais conhecidos e importantes núcleos turísticos do Brasil, 
devido à sua grande variedade de atrativos turísticos naturais e culturais que, aliados a 
uma localização estratégica, frente aos principais mercados nacionais, propiciaram a 
expansão da atividade turística para além dos seus limites, ou seja, para Santa Cruz 
Cabrália e Belmonte. 
 

3.10.7. Considerações sobre a Condição do Risco de não Ocorrência do 
Crescimento Projetado no Cenário Correspondente à Hipótese Média de Trabalho 

No quadro 3.70 o crescimento da receita turística é tomado como meta para o 
período 2001/2015 a uma taxa anual de 6% (hipótese média de trabalho). No contexto 
deste Plano os dados relativos à projeção do fluxo de turistas também obedecem a uma 
hipótese média de trabalho, neste caso de 4% a.a. 

 
As taxas anuais de crescimento projetadas neste Plano, nas hipóteses média de 

trabalho adotadas como base para as projeções e análises, de 4% para o fluxo e de 6% 
para a receita, podem ser consideradas realistas e bastante exeqüíveis, dado que não 
estão sendo sinalizadas em uma conjuntura de estagnação da economia do Estado, pelo 
contrário, os indicadores disponíveis indicam uma perspectiva positiva quanto à dinâmica 
econômica e o nível de investimentos na maioria dos setores componentes da estrutura 
produtiva da Bahia. 
 

A implantação da FORD, por exemplo, correspondendo a investimentos da ordem 
de US$1,2 bilhão, propiciará oportunidades de novos investimentos, impactando de modo 
expressivo e nunca antes visto nas cadeias e complexos produtivos da economia baiana, 
projetando-se que o PIB do Estado da Bahia, estimado em US$ 26,7 bilhões, no ano 
2000, seja duplicado em 10 anos.  

 
O crescimento linear do fluxo de turistas e da receita turística, projetado até 2015, 

pode, no entanto, sofrer algum ponto de inflexão, face à ocorrência de algum evento 
conjuntural durante o período da projeção; porém, tal inflexão pode se dar tanto para mais 
como para menos. 

 

                                                 
1 BAHIATURSA. Desempenho do Turismo Baiano 1991-2000. Salvador: 2001. Cap. 12. 

 



Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável da Costa do Descobrimento_______ 
 

162 

 
Em função disso, para a estimativa das metas quantitativas apresentadas neste 

Plano, definiu-se, a priori, três cenários ou hipóteses de trabalho, a partir das quais 
projetou-se os dados a uma taxa de crescimento anual fixa para cada uma das hipóteses: 
para o fluxo turístico => fraca = 2% a.a., média = 4% a.a. e forte = 6% a.a.; para a receita 
turística => fraca = 4% a.a., média = 6% a.a. e forte = 8% a.a. 

 
Essas taxas de crescimento foram delimitadas levando-se em conta: 
- a conjuntura econômica do país e do Estado; 
- a perspectiva de crescimento do PIB brasileiro e baiano; 
- a política de desregulamentação do espaço/mercado aéreo do Brasil; 
- as tendências dos fluxos turísticos mundiais projetados pela OMT; 
- o nível de atratividade e competitividade da Bahia em relação a outros destinos; e 

    - aspectos específicos da dinâmica social, cultural e econômica no âmbito 
      estadual. 

 
Os quadros 3.70, 3.71 e 3.72 a seguir, contrapõem as três hipóteses de trabalho, 

em termos das taxas de crescimento de fluxo e receita, em relação aos cenários 
alternativos vislumbrados como metas para o período 2001/2015. Caso a hipótese média 
não se confirme (quadro 3.70 -1º quadro), os resultados se aproximarão do cenário mais 
pessimista (quadro 3.71 - 2º quadro), ou do cenário mais otimista (quadro 3.72 - 3º 
quadro), se redefinindo então as hipóteses de trabalho e procedendo-se os devidos 
ajustes nas projeções e no próprio processo de planejamento da atividade turística. É 
importante frisar que, nos três cenários, a estratégia de desenvolvimento do turismo na 
Bahia estará sendo desenvolvida atingindo-se os objetivos do Plano, embora em 
diferentes patamares de eficácia. 
 

Alterações inesperadas e relevantes do mercado, a médio e longos prazo, que 
possam provocar mudanças no nível de ocupação e no tempo de permanência nos meios 
de hospedagem, estarão contempladas e serão absorvidas nos três patamares de 
estimação do fluxo turístico, levando a uma alteração de posicionamento no ano crítico da 
ocorrência de uma mudança do mercado. 
 
Quadro 3.70.  Metas do Turismo em Porto Seguro (BPS) e na Bahia (BA) - 2001/2015* 
Hipótese Média· 

INDICADOR 2001 2005 2010 2015 
FLUXO GLOBAL  
DE TURISTAS - BA 

4.315.790 5.048.870 6.142.720 7.473.550 

FLUXO GLOBAL  
DE TURISTAS – Porto 
Seguro 

1.078.950 1.262.220 1.535.680 1.868.390 

RECEITA GERADA – 
 BA (US$) 

908.070.000 1.146.420.000 1.534.170.000 2.053.060.000 

RECEITA GERADA – 
 Porto Seguro (US$) 

245.180.000 309.530.000 414.220.000 554.330.000 

FONTE: BAHIATURSA  
* Hipótese Média (4% a.a. para o fluxo e 6% a. a. para a receita) 
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Quadro 3.71.  Metas do Turismo em Porto Seguro (BPS) e na Bahia (BA) - 2001/2015 * 
Hipótese Fraca 

INDICADOR 2001 2005 2010 2015 
FLUXO GLOBAL  
DE TURISTAS - BA 

4.232.800 4.581.720 5.058.590 5.585.090 

FLUXO GLOBAL 
 DE TURISTAS - Porto 
Seguro 

1.058.200 1.145.430 1.264.650 1.396.270 

RECEITA GERADA –  
BA (US$) 

890.940.000 1.042.270.000 1.268.090.000 1.542.820.000 

RECEITA GERADA –  
Porto Seguro (US$) 

240.550.000 281.410.000 342.380.000 416.560.000 

FONTE: BAHIATURSA  
* Hipótese Fraca (2% a.a. para o fluxo e 4% a. a. para a receita) 
 
Quadro 3.72. Metas do Turismo em Porto Seguro (BPS) e na Bahia (BA) - 2001/2015 * 
Hipótese Forte 

INDICADOR 2001 2005 2010 2015 
FLUXO GLOBAL  
DE TURISTAS - BA 

4.398.790 5.553.370 7.431.660 9.945.240 

FLUXO GLOBAL  
DE TURISTAS - Porto 
Seguro 

1.099.700 1.388.340 1.857.920 2.486.310 

RECEITA GERADA – 
 BA (US$) 

925.200.000 1.258.720.000 1.849.480.000 2.717.490.000 

RECEITA GERADA –  
Porto Seguro (US$) 

249.800.000 339.860.000 499.360.000 733.720.000 

FONTE: BAHIATURSA  
*Hipótese Forte (6% a.a. para o fluxo e 8% a. a. para a receita) 
 

Os números do turismo baiano, referentes ao período 1991/2000, indicam 
crescimento tanto do fluxo como da receita gerada. 

O fluxo global de turistas na Bahia evoluiu de 1,98 milhão em 2001 para 4,15 
milhões em 2000, correspondendo a uma taxa de crescimento anual de 8,5%. A receita 
gerada por turismo, no mesmo período, cresceu de R$770,3 milhões para R$1,57 bilhão, 
ou seja, a uma taxa de 8,2% a.a. 

Note-se que, para o período 2001/2015, a taxa projetada de crescimento anual da 
receita turística é inferior nos três cenários adotados como possíveis, em relação à taxa 
de crescimento anual da receita turística registrada no período 1991/2000 (8,2% a.a.). 

Uma das principais estratégias deste Plano, tendo em vista o desenvolvimento 
sustentável do turismo na Bahia é, através da qualificação de produtos e serviços, e 
também dos recursos humanos, atrair consumidores dotados de maior poder aquisitivo, 
de modo a conseguir, nesta década, que a receita turística cresça a uma taxa anual 
superior à do crescimento do fluxo. 

Alguns dados do turismo internacional, que são na seqüência colocados, vêm 
corroborar a abordagem e o foco do Governo da Bahia no que diz respeito à sua 
estratégia de desenvolvimento do turismo e às projeções de crescimento de fluxo e 
receita. 
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Conforme dados da EMBRATUR, o fluxo de turistas internacionais do Brasil 
cresceu, de 1991 a 2000, a uma taxa anual de 17,7% (de 1,23 milhão em 1991 para 5,31 
milhões em 2000), enquanto a receita gerada o fez a uma taxa de 11,8% a.a. (de 
US$1,56 bilhão em 1991 para US$4,25 bilhões em 2000). Mesmo considerando a 
mudança de metodologia adotada, a partir de 1998, na contagem de turistas chegados ao 
Brasil através das fronteiras terrestres, as taxas de crescimento do turismo internacional 
do país situaram-se em patamares expressivos, 5% a.a. para o fluxo e 7,5% a.a. para a 
receita, no período 1998/2000 (4,82 milhões de turistas e US$3,68 bilhões, em 1998). 

Segundo dados da OMT, o número de chegadas internacionais de turistas no 
mundo aumentou de 464,0 milhões em 1991 para 698,3 milhões em 2000, prevendo-se 
que alcance o total de 1,56 bilhão em 2020. Isto implica uma taxa anual de crescimento 
de 4,7% para o período 1991/2000 e de 4,1% para 2000/2020. 

Também de acordo com a OMT, a receita gerada por turismo internacional no 
mundo evoluiu de US$277,6 bilhões em 1991 para US$475,9 bilhões em 2000, 
projetando-se atingir a US$2,00 trilhões em 2020. Tal evolução significa incremento a 
uma taxa anual de 6,2% para o período 1991/2000 e de 7,4% para 2000/2020. 

Nota-se que a receita cresceu e crescerá a uma taxa anual superior à do 
crescimento do fluxo, o que confirma a coerência do comportamento do turismo baiano 
relativamente aos resultados e às tendências do turismo mundial. 

Se isto é verdade para o turismo em sua totalidade, é ainda mais verdade para os 
países considerados como emergentes em nível de turismo receptivo internacional. 
Enquanto o conjunto dos países das Américas deverá crescer, conforme a OMT, 3,7% 
a.a. até 2020, no número de turistas, Cuba crescerá a uma taxa de 9,2% a.a., a Argentina 
a 5,1% a.a., o Brasil a 5,0% a.a., a República Dominicana a 5,3% a.a. e o Chile a 4,7% 
a.a. 

Ainda de acordo com a OMT, o turismo representa cerca de 8% das exportações 
mundiais de bens e 35% das exportações mundiais de serviços, sendo a 1ª atividade 
econômica do planeta, à frente das indústrias automotiva, química, alimentícia e de 
combustíveis. Os dados da OMT indicam que, no período 1975/2000, o PIB mundial 
cresceu a uma taxa em torno de 3,8% a.a., enquanto o número de chegadas 
internacionais de turistas cresceu a uma taxa anual superior, cerca de 4,4%. Isso sinaliza 
que não é improvável, pelo contrário, é bastante factível, que a receita gerada por turismo 
cresça a taxas superiores às taxas médias de crescimento do conjunto da atividade 
econômica, de determinado estado, região ou país. 

Segundo o WTTC, o total da demanda de viagens e turismo no mundo deverá 
crescer a uma taxa de 4,0% a.a., entre 2001 e 2011, em termos reais, significando passar 
de um movimento gerado da ordem de US$ 4,49 trilhões da atividade econômica mundial, 
em 2001, para US$ 9,29 trilhões em 2011. 

Os atentados terroristas ocorridos nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 
2001, causaram um grande impacto no mercado turístico global. No Brasil, a mídia tem 
noticiado cancelamento de reservas, em grande número, de viagens internacionais, nas 
previstas para os Estados Unidos. Existe, entre os agentes de viagens e as operadoras, a 
certeza de que uma parcela significativa destes consumidores turísticos que viajam para o 
exterior poderá ser redirecionada para o mercado turístico doméstico,  especialmente 
para o Nordeste e para a Bahia. Por isso, o crescimento do fluxo internacional e também 
o nacional, podem, com bastante probabilidade, ultrapassar as taxas médias utilizadas 
nas projeções realizadas no Plano. 
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Todas as referências internacionais e nacionais, portanto, confirmam um quadro 
de tendências, no qual os cenários delineados como hipóteses de horizonte do turismo 
baiano, são perfeitamente factíveis, revelando coerência, consistência e compatibilidade 
dentro da estratégia de desenvolvimento do turismo da Bahia, alavancada com o 
PRODETUR I e que se pretende consolidar com o PRODETUR II. 
 
3.11 GASTO TURÍSTICO 
 

3.11.1. Cadeias de Suprimento para o Consumo 
O estudo da produção das atividades turísticas está diretamente relacionado ao 

efeito multiplicador que o turismo ocasiona na economia, de forma direta ou indireta, por 
meio de investimentos, renda, empregos e outros fatores. O multiplicador depende da 
propensão marginal de consumir, da propensão de arrecadar e da propensão de importar, 
além do volume dos gastos do turismo. Depende, ainda, da continuidade dos gastos, uma 
vez que os seus efeitos indiretos são decrescentes a cada nova transação, tendendo a 
zero, e cuja velocidade está associada ao grau e integração da estrutura produtiva da 
região.  

A titulo de ilustração, apresenta-se o quadro 3.73 a seguir, originário do relatório 
para o BID1 Avaliação do Impacto Econômico do Desenvolvimento do Turismo. 
Quadro 3.73 Impactos Econômicos Diretos e Totais dos Gastos Turísticos Costa do 
Descobrimento em 1999 (US$1.000) 

Medida Econômica Efeitos Diretos Efeitos Indiretos Efeitos Totais 
Vendas Capturadas $ 10,709 2,19 $ 23,453 

Total de Gastos Turísticos $ 28,300 
Taxa de Captura (calculada sobre gastos com impostos) 38% 

Multiplicador Efetivo de Gastos (efeitos diretos e secundários) 0,83 
(Fonte: Adaptação do relatório “Avaliação do Impacto Econômico do Desenvolvimento do Turismo em Porto Seguro”, 2001).  

Pode-se observar pelo quadro 3.73, acima, que a Costa do Descobrimento 
apresenta, segundo o mesmo relatório, um fator multiplicador (k) de 0,83, semelhante ao 
apresentado em destinações de “sol e praia” de outros países, como Bahamas e Caribe. 
Isto indica que uma grande parte de cada Real ($), despendido na região da Costa do 
Descobrimento, migra para outras regiões do Estado da Bahia, do Brasil e até para o 
exterior. Tal fato decorre da necessidade de se importar parte significativa de itens de 
consumo da cadeia de suprimentos da atividade turística. 

Assim, a região apresenta uma taxa de captura de 38%, significando que cerca de 
62% dos itens necessários ao produto turístico são provenientes de outras regiões do 
Estado da Bahia, de outros estados do Brasil e de outros países, não sendo produzidos 
na Costa do Descobrimento. Destacam-se dentre esses itens: (a) alguns produtos que 
não têm potencial de serem fabricados na região, como os equipamentos específicos de 
agências ou operadoras de viagem (computadores, sistemas de reservas, etc.); e (b) 
aqueles que, apesar de serem produzidos na região, são ainda pouco desenvolvidos 
(produtos alimentícios, mobiliários e equipamentos específicos para comércio, como 
camisetas, bonés, etc.). Neste sentido, a cadeia de suprimentos para o consumo, que 
apresenta maior potencial de crescimento, é representada pelos itens produzidos em 

                                                 
1 BID. “Informe de Evaluación del Desarrollo Turistico de Porto Seguro”, fevereiro de 2001. 
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pequena escala, possibilitando, portanto, o aumento da produção. Neste caso, citam-se a 
fabricação de bens de consumo, como camisetas, bonés, etc.; ou os produtos 
agropecuários, como hortifrutigranjeiros e a carne bovina. 

Nota-se, ainda, a influência de outros centros urbanos da região sul da Bahia sobre 
o fluxo de bens e capitais na Costa do Descobrimento, ressaltando-se que é de 
fundamental importância, portanto, que municípios como Eunápolis, Teixeira de Freitas e 
Itabuna, que são os núcleos abastecedores mais próximos de Belmonte, Porto Seguro e 
Santa Cruz Cabrália, sejam integrados comercialmente, favorecendo a comunicação entre 
o mercado consumidor e produtor. Visando tornar tal processo de integração mais 
eficiente, propõe-se, nas novas intervenções, a construção de um Mercado Municipal e de 
um Centro de Abastecimento, na região, que se configurará como um local adequado 
para a comunicação entre fornecedores e consumidores. 

 

3.11.2. Magnitude do Gasto Turístico 
A atividade turística, devido às suas características próprias, não armazena nenhum 

resto de produção. Por isso, o montante dos gastos turísticos – resultante da agregação 
dos valores correspondentes ao total do consumo efetivado -, pode ser compreendido 
como correspondente à receita turística total. Estes aportes de recursos a uma economia 
local produzem impactos diretos e indiretos. De uma forma mais abrangente, o 
funcionamento dos mecanismos que geram os efeitos indiretos dos gastos turísticos, na 
região da Costa do Descobrimento, iniciam-se com os gastos efetuados pelos visitantes, 
os quais por sua vez levam à geração de salários e renda para os diversos setores 
envolvidos, de natureza bem diversificada, como os hotéis, restaurantes, agências de 
viagem, empresas de transporte, entretenimento e comércio, o que acaba por ativar todo 
o ciclo econômico da área.  

Em Porto Seguro, município da Costa do Descobrimento onde o turismo possui 
maior expressividade econômica, o dimensionamento do gasto turístico, no ano 2000, foi 
equivalente a US$231,30 milhões, valor que é, em si mesmo, indicativo da importância do 
turismo enquanto atividade econômica, ao mesmo tempo em que caracteriza a magnitude 
do gasto. Este montante ao ser desagregado proporcionalmente, com a utilização dos 
percentuais encontrados em estudo da Embratur/OMT que enfoca os gastos turísticos de 
brasileiros, em 36,1% para pagamento de salários, 57,3% para lucros em geral e 6,6% 
para impostos e subsídios, leva valores absolutos da ordem de US$83,14 milhões, 
US$131,96 milhões e US$15,20 milhões, respectivamente. 

Ao se aplicar neste mesmo montante do gasto turístico de Porto Seguro os 
percentuais encontrados pela Pesquisa de Demanda Turística realizada pela Bahiatursa, 
conforme consta no Quadro 3.62, verifica-se que do gasto total US$ 85,59 milhões 
corresponderam a gastos apropriados à hospedagem. Os gastos com alimentação foram 
estimados em US$ 53,43 milhões. Diversão e entretenimento motivaram um gasto de 
US$ 46,95 milhões. US$ 29,14 milhões foram destinados às compras. Ainda foram 
registrados gastos com transportes e outros itens não identificados pela pesquisa. 

Ressalta-se ainda que o município de Santa Cruz Cabrália, devido à sua localização 
contínua à orla norte de Porto Seguro, dispõe de oferta complementar, tanto de 
equipamentos de hospedagem como dos demais serviços, sendo receptor de gastos 
turísticos significativos, embora não haja disponibilidade de informações sistematizadas 
para documentar esta afirmação. Em Belmonte, existe potencial para tornar o turismo 
uma atividade capaz a agregar valor à economia local. Tal incremento se dará, entretanto, 
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pela integração do destino Belmonte com os outros municípios da Costa do 
Descobrimento. 

Embora não haja disponibilidade dos valores oriundos de outros setores da 
economia local com os quais se possa estabelecer comparação, para ilustrar a magnitude 
do gastos relacionados ao turismo, pode-se lembrar que o gasto turístico total do Estado 
da Bahia, no mesmo ano, foi da ordem de US$856,67 milhões. Este número engloba o 
resultado de cerca de 100 municípios turísticos. Assim, verifica-se que o montante do 
gasto turístico registrado em Porto Seguro correspondeu à cerca de 27% do total do 
Estado da Bahia, o que permite inferir que os resultados dessa atividade na Costa do 
Descobrimento como um todo representa mais de um terço do total do Estado. 

 
3.12. EMPREGOS 
 
3.12.1 Considerações sobre a Geração de Emprego o

Definir os empregos criados na CD, em decorrência do turismo, é uma difícil 
tarefa, devido à falta de informações disponíveis. Objetivando traçar um quadro 
representativo do mercado de trabalho regional propõem-se as seguintes referências: 

1) Utilizando-se os dados da PIA, contidos na publicação Mudanças Sócio-
demográficas Recentes – Extremo Sul – 19981, pode-se definir o percentual dos 
indivíduos potencialmente em idade ativa. A dificuldade em associar-se tal resultado à 
PEA advém, dentre outros fatores, da ausência de dados relativos ao desemprego 
regional, embora haja indícios de uma elevada ocorrência. 

Para definir o percentual dos indivíduos em idade de trabalhar, em 2000, 
considerou-se a faixa etária entre 15-64 anos, obtendo-se a seguinte distribuição: Santa 
Cruz Cabrália (58,7%), Porto Seguro (61,3%) e Belmonte (55,4%). 

Tal recurso foi utilizado pelo fato do IBGE ainda não ter publicado esses dados 
para 2000. Supondo-se que não tenham ocorrido mudanças significativas no perfil dos 
residentes da CD, optou-se por utilizar os mesmos percentuais identificados na Contagem 
de 1996 e adaptá-los aos resultados oficiais do Censo 2000. Assim, acredita-se que esta 
estimativa seja relativamente adequada à particularidade demográfica dos municípios da 
região. Desta maneira calculou-se: 

Quadro 3.74. Tamanho da População e Estimativa da PIA Costa do Descobrimento-
2000 

Municípios Pop. 2 000 % PIA 96 PIA 2000 
Belmonte 19.969 55,4 11.063 

Porto Seguro 95.665 61,3 58.643 
S. C. Cabrália 23.880 58,7 14.018 

Total 139.519 60,0 83.711 
Fonte: IBGE, Contagem da População 1996 e Censo 2000. Cálculo: SCT. 

2) Também considerou-se três pressupostos. O primeiro, que nessa região a 
participação relativa da atividade turística na economia regional é superior à média 
                                                 
1 Publicação editada na Série Estudos e Pesquisas, de autoria de Guaracy Adeodato A de Souza, 
de responsabilidade da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI / 
SEPLANTEC. 
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estadual. O segundo, que é significativa a importância do emprego informal no mercado 
local, sobretudo na economia de Porto Seguro. E, finalmente, que vem se confirmando a 
tendência à qualificação de serviços em decorrência dos novos investimentos que vêm 
sendo implantados na região. 

Considerando-se a avaliação do emprego turístico na Bahia apresentada pelo 
Instituto da Hospitalidade,1 que prevê um total de 180.280 ocupados em atividades 
turísticas, exclusive a Região Metropolitana de Salvador, pode-se supor que diante da 
importância do turismo da Costa do Descobrimento, no conjunto estadual, parcela 
significativa destes postos de trabalho estejam concentrados na região.  

Em 1999, segundo o IBGE,2 o estoque de empregos formais na Costa do 
Descobrimento foi de 10.694 postos de trabalho, distribuídos entre todos os setores 
econômicos. Porto Seguro absorveu 78,6% destas ocupações. A rede hoteleira do Tipo A 
e B, empreendimentos do setor de serviços de médio porte – comércio, bancos e 
correlato do turismo – e os serviços públicos, provavelmente, são os principais segmentos 
empregadores.  

A informalidade e o desemprego são indicadores da precariedade nas relações de 
trabalho regional. A baixa qualificação da mão-de-obra e o estreitamento das 
oportunidades de mercado, podem ser arrolados como sendo fatores que definem tal 
perfil da ocupação. Entretanto, os investimentos privados que foram executados nos 
últimos anos e os empreendimentos previstos, somados às melhorias em infra-estrutura 
urbana e condições ambientais, poderão contribuir para ampliar o percentual de 
empregos formais e qualificados, disponíveis na região. 

Diante das dificuldades já expostas para se identificar o quantitativo de empregos 
provenientes das intervenções de infra-estrutura turística na Costa do Descobrimento e, 
conseqüentemente, do resultado dos investimentos privados, utilizou-se os indicadores da 
FIPE e o cálculo proposto por Mendonça et all. Pretende-se, deste modo, explicar como 
os investimentos públicos e privados propostos levarão a aumentar os postos de trabalho 
ofertados, ou outros benefícios para a população fixa. 

Desta forma, foram identificados os três principais atores que vêm provocando 
impactos sobre o emprego na Costa do Descobrimento: a) o setor público; b) o setor 
privado; e c) os turistas. O setor público, na condição de agente facilitador e viabilizador 
para os investimentos do setor privado; o setor privado, atuando na implantação e 
operação da superestrutura turística; e os turistas, em função dos seus gastos. 

Vale ressaltar que as estimativas e análises foram realizadas com base em 
indicadores gerais, que podem apresentar algumas inconsistências quando aplicadas a 
uma micro-região com especificidades como a Costa do Descobrimento 

Assim, para uma análise mais consistente, seria necessária a elaboração de uma 
matriz de insumo-produto da Costa do Descobrimento, de onde seriam retirados os 
indicadores e multiplicadores da atividade turística nesta região.  

 
 
 

                                                 
1 INSTITUTO DA HOSPITALIDADE. Perfil dos profissionais no mercado de trabalho do setor de 
turismo no Brasil: pesquisa. Salvador: Instituto da Hospitalidade, 2001. 
2 RAIS/ TEM / FAT / CODEFAT 
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Geração de Empregos 

Pelo método adotado por Mendonça et al1, baseado na estimativa proposta pelo 
PRODETUR/BA, cada UH gera 1,5 emprego direto no turismo e segundo a Fundação de 
Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo – FIPE, pode-se considerar o 
multiplicador de 5,5 para o emprego total, resultando no período 1991/2000 um 
incremento de aproximadamente 9.600 empregos diretos e 52.800 empregos totais. 
Relacionando-se ainda os empregos diretos com o montante dos investimentos privados 
realizados no período, constata-se que a cada US$ 21.340 foi gerado um emprego direto.  
 
Quadro 3.75. Síntese de Emprego Gerado a partir de Investimentos Privados – de 1991/2000 

Itens Valores 
Investimentos Privados em US$ 1,000 204,843,000 

Número de UHs construídas 6.393 
Multiplicador de Emprego Direto 1,5 

Empregos Diretos 9.590 
Multiplicador de Emprego Total 5,5 

Empregos Totais 52.745 
Fonte: SUDETUR, 2001. 

Vale ressaltar que os investimentos em infra-estrutura, financiados pelo 
PRODETUR, fomentaram o crescimento dos investimentos privados, sobretudo aqueles 
de maior porte e os localizados nas regiões ao norte e ao sul da Costa do Descobrimento, 
facilitando a criação de novos empregos e aumentando a renda da população residente. 

Reafirmando a tendência prevista para o próximo período - mudança na qualidade 
do produto turístico ofertado e exigência de trabalhadores mais qualificados – estima-se 
que os investimentos a serem realizados, entre 2001/2015, serão capazes de gerar 3 
empregos diretos no turismo por UH implantada. Em conseqüência da implantação 
desses investimentos, sabe-se que ocorrerá a estimulação de empreendimentos 
complementares de menor porte, que oferecerão oportunidades a pequenos e médios 
empreendedores, absorvendo mão-de-obra menos qualificada. 
 
Quadro 3.76. Síntese de Emprego Gerado a partir de Investimentos Privados – 2001/2015 

Itens Valores 
Investimentos Privados em US$ 1,000 1,314,371 

Número de UHs previstas 5.300 
Multiplicador de Emprego Direto 3,0 

Empregos Diretos 15.900 
Multiplicador de Emprego Total 5,5 

Empregos Totais 87.450 
Fonte: SUDETUR, 2001. 

Pode-se inferir, portanto, que devido à influência dos programas públicos – 
notadamente do PRODETUR – e com os investimentos privados, o setor do turismo se 
constitui no principal gerador de empregos na Costa do Descobrimento, sendo assim um 
grande sustentáculo para se atingir uma melhoria da qualidade de vida da população fixa. 

                                                 
1 Op cit. p. 44. 
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Neste sentido, pretende-se, com a elaboração deste Plano, aproveitar as diversas 
oportunidades surgidas com o desenvolvimento do setor turístico, interferindo, dentre 
outras coisas, nas cadeias de suprimento para o consumo. 

 

3.12.2 Possibilidade de Imigração de Pessoas Buscando Emprego 
Nas duas últimas décadas do século XX, a região do Extremo Sul da Bahia 

apresentou um dos maiores crescimentos de população do Estado. No total de 21 
municípios, o número de residentes passou de 456.463 para 602.903. Tal comportamento 
deveu-se em muito ao significativo crescimento demográfico registrado em Porto Seguro 
e Santa Cruz Cabrália. Segundo Souza (1998), “tal tendência foi inversa à observada em 
várias outras regiões da Bahia, onde a taxa de crescimento médio anual reduziu-se de 
modo acentuado, pela influência preponderante do declínio da fecundidade”. 

No caso específico de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, a justificativa para tal 
expansão está na forte intensidade dos fluxos de imigração e na pequena, mas regular, 
redução nos níveis de mortalidade. No que diz respeito à imigração, de um lado, 
estiveram os novos residentes vindos de outros estados do país, especialmente da região 
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo), que já tinham 
alguma importância antes de 1980, conforme se pode constatar através de dados do 
Censo Demográfico de 1980 para cá, decorrentes dos investimentos realizados na região 
em atividades turísticas. De outro, influiu o aumento no fluxo migratório procedente da 
Região Litoral Sul do Estado, em conseqüência do aprofundamento da crise da atividade 
cacaueira.  

O “turismo de massa” que se desenvolveu em Porto Seguro, ao atrair elevados 
contingentes de pequenos investidores e trabalhadores pouco qualificados, determinou 
este elevado índice de crescimento demográfico registrado na região. Espera-se que os 
novos empreendimentos que estão sendo implantados e a descentralização espacial da 
oferta de equipamentos turísticos contribua para inibir o movimento indiscriminado de 
indivíduos em direção ao Pólo.  

A atividade turística desenvolvida na Costa do Descobrimento tem dois momentos 
marcantes. Entre 1980/92, quando se instalou em Porto Seguro o “turismo de massa”, 
surgiram equipamentos turísticos decorrentes de investimentos de pequenos e médios 
capitais. Pensões, pousadas e hotéis classificados entre 1 e 2 estrelas eram a demanda 
principal por meios de hospedagem. Dentre os consumidores deste destino turístico, 82% 
tinham renda mensal de até US$ 2 mil e também se observava uma mão-de-obra turística 
de baixa qualificação. Ao longo dos anos 90, em decorrência de investimentos hoteleiros 
de maior porte, obras de infra-estrutura, melhoramento de acesso rodoviário e ampliação 
do aeroporto, observou-se uma expansão na oferta de equipamentos turísticos mais 
qualificados, conforme descrito anteriormente. Verificou-se ainda uma valorização 
imobiliária das áreas localizadas ao norte e ao sul da Costa do Descobrimento, que 
também tem atraído investidores de elevado poder aquisitivo, que buscam, nessa região, 
um porto seguro de lazer e de entretenimento. 

O aspecto quantitativo do “turismo de massa”, aliado ao efeito multiplicador desta 
atividade na economia local e, somado à falta de outras perspectivas da economia 
regional, foram fatores que acenaram para a ilusão de que havia oportunidade de 
emprego e renda para grandes contingentes populacionais. Os investimentos do 
PRODETUR I em infra-estrutura e recuperação ambiental, associados à qualificação do 
gerenciamento municipal poderão, em médio prazo, minimizar este problema. 
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Mesmo se mantendo o aumento dos habitantes da Costa do Descobrimento, os 
estudiosos apontam para a tendência de descenso das taxas anuais de crescimento 
populacional. O arrefecimento do fluxo de imigração e a queda nas taxas de natalidade 
deverão ser determinantes para que esta tendência venha a ser cumprida.1 Também se 
pode identificar que, em decorrência da expansão dos investimentos turísticos no sentido 
norte da Costa do Descobrimento, o município de Belmonte talvez possa vir a apresentar 
taxas de crescimento demográficos decorrentes de uma redistribuição da população. 

De acordo com o relatório do BID Levantamento Diagnóstico para Elaboração do 
Componente Capacitação Profissional do PRODETUR I/NE, os empregos diretos em 
turismo e hospitalidade, em Porto Seguro, no ano de 1999, se distribuíram do seguinte 
modo: 1917 nos meios de hospedagem, 615 na área de alimentos e bebidas, 172 em 
agências de viagens e 552 em empresas de transporte. A este corresponderam os 
seguintes empregos indiretos: 10.658 (meios de hospedagem), 13.419 (área de alimentos 
e bebidas), 956 (agências de viagens) e 3.069 (empresas de transportes). 

No município de Santa Cruz Cabrália, os meios de hospedagem foram responsáveis 
pela geração de 148 empregos diretos, a área de alimentos e bebidas por 16, as agências 
de viagens por 3 e as empresas de transporte por 24, totalizando 191 postos. A estes 
corresponderam 1.062 empregos indiretos. 

No total, turismo e hospitalidade geraram 21.358 postos em Porto Seguro e 1.253 
postos em Santa Cruz Cabrália, no ano de 1999, segundo dados extraídos da RAIS. 

Entretanto, cabe deixar claro que estes dados relatam apenas os postos de trabalho 
formais, o que no caso especifico da Costa do Descobrimento pode-se afirmar que 
representa cerca de 50% da oferta total de empregos, que atinge, segundo esta 
estimativa, 45.222 postos, deixando de considerar os empregos do município de 
Belmonte. 

Pode-se observar que a existência de diversas metodologias para o cálculo do 
número de empregos, embora apresente pequenas discrepâncias, são coerentes na 
afirmação do turismo como principal atividade econômica para a geração de emprego da 
Costa do Descobrimento. 

O fato de o turismo ser a principal atividade empregadora da região se reveste de 
maior importância sócio-econômica, por ser este um mecanismo pelo qual as 
comunidades locais se apropriam diretamente deste benefício. Ao se associar este a 
outros benefícios, como a exigência de qualificação profissional que através de 
programas de capacitação permite o acesso a melhores oportunidades no mercado de 
trabalho, pode se constatar os efeitos positivos no nível de renda das famílias residentes. 

 
3.12.3 Conclusão 

Quando se faz referência a “emprego gerado pelo turismo” entende-se aquele 
posto de trabalho que é criado em qualquer das atividades relacionadas à prestação de 
serviços aos turistas. Abrangem as vagas de trabalho geradas em atividades tão diversas 
quanto transporte, hospedagem, alimentação e entretenimento, entre outros. Isto faz com 
que dentro da classificação “emprego gerado pelo turismo” se possa incluir postos de 
trabalho diversificados também em relação ao nível de exigência de qualificação 

                                                 
1 SOUZA, Guaraci A. Mudanças sociodemográficas recentes – extremo sul da Bahia. Série de 
Estudos e Pesquisas. Salvador: SEI, 1998. 
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profissional, permitindo inclusive a absorção de parcela da mão-de-obra menos 
capacitada. Esta abrangência possibilita ao turismo um grande potencial para a geração 
de emprego. Tanto é assim que recentemente a Embratur divulgou, na publicação 
intitulada O Turismo na Economia Brasileira (2001), que o número de empregos gerados 
pelo turismo atinge 6 milhões, em todo o país. Desses, 1 milhão são mantidos, direta ou 
indiretamente, pela hotelaria. São números expressivos, ainda mais se for levado em 
consideração o nível alto de desemprego do Brasil. Há de se referir, ainda, ao fato, 
segundo o mesmo estudo, que: “Na indústria automobilística é preciso investir R$170 mil 
para criar um emprego. No turismo os recursos necessários são bem menores: R$40 mil 
geram uma vaga de trabalho num hotel, R$10 mil num restaurante e R$50 mantém a 
vaga de um artesão” (Embratur, 2001).   
 

O fato de uma concentração relativamente baixa de capital ser suficiente para a 
geração de emprego é um dos fatores que possibilita a ativação de pequenos negócios 
turísticos. Estes, muitas vezes, têm características de microempresa familiar, o que, por 
sua vez, permite a disseminação dos benefícios sócio-econômicos pelos diversos estratos 
sociais.  
 

Na Costa do Descobrimento, mesmo ao se considerar a variação existente quanto 
à participação do turismo na economia dos municípios, pode se reafirmar que esta 
atividade é a mais importante para a geração de emprego. Os dados da RAIS, já 
referidos, registraram a existência de 21.358 postos de trabalho formais em turismo e 
hospitalidade no município de Porto Seguro e 1.253 postos em Santa Cruz de Cabrália, 
no ano de 1999. Admitindo-se que os empregos formais representam 50% do total de 
empregos, pode-se estimar em 45.222 o número total de vagas de trabalho geradas por 
turismo e hospitalidade nos dois municípios citados. Como só há disponibilidade de dados 
sobre a PIA relativos ao ano 2000, poderia se admitir para efeito de comparação, que, por 
hipótese, o número de postos de trabalho identificado no ano 1999, fosse considerado 
equivalente ao número total de empregos de 2000. Poderia se levar a efeito um exercício, 
embora sem o rigor metodológico necessário e que serviria apenas como uma ilustração 
do que seria a significação do turismo para a geração de empregos na Costa do 
Descobrimento. Assim, o número total de empregos gerados pelo turismo em Porto 
Seguro e Santa Cruz Cabrália, 45.222 postos de trabalho, representaria uma participação 
de pouco mais de 62% do total da PIA desses mesmos municípios, estimada em 72.661 
pessoas. Este índice traduz bem a dimensão que o turismo possui como atividade 
geradora de emprego na Costa do Descobrimento, mais especificamente nos municípios 
de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. 
 
 
Considerações Finais 
 A análise dos dados apresentados neste capítulo permite elencar algumas 
conclusões, que poderão nortear o estabelecimento de estratégias e, por sua vez, a 
definição do Plano de Ação: 
- Apesar do grande volume de investimentos em infra-estrutura, realizado através do 

PRODETUR I, ainda se detectam necessidades de complementação dessas ações, 
com o objetivo de consolidar e assegurar a sustentabilidade do turismo e a melhoria 
efetiva de qualidade de vida da população local. 
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- A fragilidade do sistema educacional local, aliada à necessidade de melhoria da 
qualidade dos serviços turísticos determina a urgência de um programa de 
capacitação para o turismo, que possa atender não somente à mão-de-obra já 
empregada no setor, mas também à população local, criando, assim, oportunidades 
de acesso aos postos de trabalho ofertados pelos diversos negócios de turismo. 
Também se faz necessário realizar um projeto de capacitação empresarial, que 
forneça subsídios aos empresários e gestores do turismo, quanto à importância da 
melhoria de qualidade dos serviços e da eficiência na gestão empresarial. 

- A Costa do Descobrimento, sendo detentora de um rico acervo de recursos naturais e 
histórico-culturais, e de uma infra-estrutura instalada já reúne os requisitos 
fundamentais para ampliar e diversificar sua oferta de produtos turísticos, capazes de 
atrair novos segmentos de demanda, tanto nacional quanto internacional. Para tanto, 
será necessário desenvolver ações de formatação e promoção de novos produtos 
turísticos, buscando-se ampliação do fluxo, aumento do gasto turístico e de seu tempo 
de permanência na Costa do Descobrimento. 

- Assim como ocorre com a maioria dos municípios brasileiros constata-se na CD uma 
dependência de receitas orçamentárias oriundas de transferências, deixando-se de 
aproveitar o potencial local de arrecadação tributária municipal. Em face disso, 
considera-se de grande importância uma ação de fortalecimento municipal proposta 
pelo PRODETUR II, tanto nas questões de cadastros e sistemas fiscais, como nas 
questões de capacitação e gestão. 
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ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO 

 SWOT (PONTOS FORTES, FRACOS, OPORTUNIDADES E RISCOS) 

A análise SWOT (Strenghs, Weaknesses, Opportunities and Threats) é um tipo de 
umento estratégico, que tem como desafio, segundo Kotler (1994: 82), mudar o 
ito analisado do perfil de um lugar para uma análise do lugar. É muito utilizada por 
cialistas da área do Desenvolvimento Estratégico e do Marketing, pois faz um 
nço entre as diversas forças influenciadoras no objeto estudado.  

Para o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável da Costa do 
cobrimento, realizou-se uma avaliação dos pontos fortes e fracos, oportunidades e 
s dos municípios do Pólo, no que dizem respeito a: clima; qualidade ambiental e 
agística do entorno; e atrativos históricos e culturais. 
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Quadro 4.1. Análise SWOT 
 
Região Analisada: Costa do Descobrimento 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 
Condições de vida 

O turismo como indutor da 
Geração de emprego e renda e da 
melhoria da qualidade de vida da 

população local. 
 

Incapacidade da atividade turística 
absorver a mão-de-obra disponível 

na região. 

Promoção da capacitação da 
população e captação de 

investimentos privados para gerar 
novos empregos. 

Fluxo migratório acima da 
capacidade instalada da infra-
estrutura e da oferta local de 

postos de trabalho. 

Urbanização e densidade 
Oferta expressiva de equipamentos 
e serviços turísticos. Interesse da 
sociedade civil na implementação 

do Plano Diretor para ordenamento 
urbano e territorial. Monumentos 
histórico-culturais tombados pelo 

IPHAN. 

Inexistência de legislação eficaz 
para fiscalização e controle do uso 

do solo nos municípios. 

Divulgação do destino turístico 
como espaço urbano ordenado 

segundo padrões técnicos 
otimizados para atender as 
exigências dos turistas mais 

qualificados. 

Crescimento da especulação 
imobiliária e ocupação territorial 
gerando queda da atratividade 

turística do destino. 

Educação e qualificação profissional 
Comunidade receptiva às ações 
voltadas à melhoria educacional. 

Bom nível da educação formal das 
lideranças e empresários locais. 

Implantação da Escola Brasil 
Profissional no modelo de escola 

comunitária. 

Escolaridade baixa da população 
local. Pouco interesse dos 

empresários para investir em 
capacitação da mão de obra. 

Pouca articulação e integração 
entre as instituições executoras de 

programas de capacitação. 

Difusão nos mercado emissores da 
qualificação da CD como pólo de 

excelência na prestação de 
serviços aos turistas. 

Aumento do fluxo migratório 
gerando aumento da demanda por 
vagas educacionais, dificultando 

atendimento pelas estruturas 
existentes. 

Saúde 
Existência de boa infra-estrutura de 
saúde, com hospital recentemente 
instalado. Sistema de saneamento 

já implantado. 

Falta de pessoal qualificado para o 
funcionamento pleno dos 
equipamentos de saúde. 

Divulgação no mercado turístico da 
capacidade de atendimento de 

saúde da CD. 

Demanda crescente nos 
municípios vizinhos pelos serviços 
de saúde da CD. Salubridade baixa 

afetando a imagem da CD. 
Estrutura econômica 

Turismo consolidado como a 
principal atividade econômica dos 

municípios de Porto Seguro e 
Santa Cruz Cabrália. 

Participação pequena dos 
produtores locais na cadeia de 

suprimento para turismo, 
implicando em baixa taxa de 

captura local. Atividades 
econômicas excessivamente 

dependentes do turismo.    

Atração de novos negócios para 
atuar na cadeia local de suprimento 
para turismo, possibilitando ganhos 

de competitividade. 

Suprimento dos insumos básicos 
para o turismo dependente de 

fornecedores externos gerando 
altos custos. 
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Continuação do quadro 4.1. Análise SWOT 
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Geração de emprego e renda 
Utilização intensiva de mão-de-
obra pelo turismo permitindo a 

absorção de trabalhadores com 
diversos níveis de qualificação. 

Escolaridade baixa da população 
local dificultando o acesso aos 
postos de trabalho que exigem 

maior qualificação. 

Imagem do destino turístico 
alavancada pela melhoria do perfil 
sócio-educacional da população da 

CD. 

Aumento do subemprego e 
conseqüente desgaste da imagem 

do destino turístico. 

Aspectos sócio-ambientais 
Conscientização da sociedade civil 
para necessidade da preservação 
ambiental, viabilizando a gestão 

sustentável dos recursos naturais e 
das unidades de conservação. 

Turismo de massa gerando 
impactos negativos, os quais são 

potencializados pela falta de 
agentes capacitados para a gestão 

sustentável dos recursos 
ambientais. 

Captação de nichos de mercado 
específicos  criando condições 

favoráveis à implementação de um 
efetivo aproveitamento sustentável 
dos ativos  naturais pelo turismo. 

Perda da imagem de local com 
acervo significativo de recursos 
sócio-ambientais preservados. 

Infra-estrutura 

Infra-estrutura básica com grande 
parte de seus componentes 

implantados pelo PRODETUR I. 

Demanda por infra-estrutura maior 
que a capacidade de investimento. 

Deficiência nos sistemas de 
segurança pública e limpeza 

urbana. 

Possibilidade de continuar as 
ações para adequação da infra-

estrutura às exigências do mercado 
turístico. 

Incapacidade do poder público 
municipal para gerir a infra-

estrutura implementada. 

Capacidade de gestão municipal 
Gestão municipal passando por 
processo de descentralização e 

entidades representativas 
começando a participar. 

Administração municipal pouco 
preparada e mecanismos de 
negociação entre governo e 
comunidade pouco efetivos. 

Criação de uma imagem de local 
cuja comunidade é participativa 

exerce a plena cidadania. 

Utilização dos mecanismos 
participativos para finalidades 
populistas ou demagógicas. 

Atrações e produtos 
Diversidade de atrações e produtos 

com apelo histórico-cultural e 
natural, sendo que a junção de 
ambos agrega valor a cada um 

isoladamente e ao conjunto. 

Gestão do patrimônio e dos ativos 
naturais desarticuladas em si e 

entre si. 

Valorização, junto aos turistas dos 
atrativos histórico-culturais e dos 

ativos naturais, objetivando um uso 
sustentável dos recursos. 

Percepção pelos turistas de 
mecanismos frágeis de valorização 

entre os atrativos naturais e 
histórico-culturais, restringindo a 
possibilidade de compreensão da 

importância de ambos. 
Capacidade de suporte 

Oferta turística em instalação na 
CD, buscando compatibilizar-se 
com a capacidade de suporte do 

pólo.  

Indicadores de capacidade de 
suporte não utilizados como 

instrumento de gestão do uso do 
solo pelos poderes públicos 

municipais. 

Busca de ferramentas para 
conscientização dos turistas e da 

população local quanto à 
necessidade de proteção dos 
ecossistemas e do patrimônio 

cultural. 

Continuidade do adensamento da 
ocupação por um único tipo de 

investimento turístico (pousada) em 
áreas onde a capacidade de 

suporte já se encontra próxima do 
limite. 
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Continuação do quadro 4.1. Análise SWOT 
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Setor privado 
Proprietários atuando como os 

próprios gestores de seus 
negócios, na maioria dos casos. 

Associativismo fraco e  
participação pequena dos 

empresários em treinamentos a 
eles dirigidos. 

Conscientização dos empresários 
da perspectiva de maiores lucros 

com melhores modelos de gestão. 

Falências e inadimplências dos 
empreendimentos provocando alta 

rotatividade empresarial na CD. 

Oferta técnica 
Produtos e serviços novos sendo 
implementados e investimentos 

realizados para fortalecimento da 
oferta técnica.  

Existência de muitos serviços e 
equipamentos que comprometem a 

qualidade da oferta e impõem 
restrições à captação de turistas 

mais exigentes. 

Promoção dos novos produtos e 
serviços no mercado turístico, 
contribuindo para uma nova 

imagem da CD. 

Mercado turístico não absorve os 
novos produtos e serviços 

turísticos por inconsistência na sua 
operação.  

Demanda Turística 
Demanda turística consolidada e 

com possibilidade de diversificação 
dos segmentos atraídos. 

Destino demandado por fluxos 
turísticos com baixo poder 

aquisitivo e média sazonalidade. 

Possibilidade de redução dos 
efeitos da sazonalidade com a 

agregação de novos segmentos. 

Influência negativa da imagem da 
CD como turismo de massa, 

dificultando a captação de novos 
segmentos de demanda. 

Financiamento ao setor privado 
Existência de linhas de crédito para 

empreendimentos turísticos e 
empresários com disponibilidade 
para realizar investimentos com 

recursos próprios.   

Exclusão de parcela de mutuários 
devido às exigências para 

concessão de crédito e existência 
de inadimplência nos empréstimos 

da CD. 

Definição de novas políticas de 
atração de investimentos e de 

outras alternativas de 
financiamento ao turismo. 

Perda de competitividade do 
destino inviabilizando política de 

concessão de crédito. 

Marketing e competitividade 

Imagem forte do destino com 
amplitude e focos diferenciados 

que permitam atender os mercados 
nacional e internacional. 

Priorização da imagem de Porto 
Seguro associada ao turismo de 

massa dificultando a divulgação de 
nova imagem da CD. 

Baixo grau de associativismo entre 
os empresários da CD. Dificultando 

definição de uma estratégia 
integrada de marketing. 

Reverter a imagem de produto  - 
“Porto Seguro turismo de massa” 
para “Costa do Descobrimento 

turismo diversificado e sustentável 
com focos de nichos e segmentos 
específicos”, inclusive utilizando a 

tecnologia da informação para criar 
novos canais de comercialização. 

Concorrência internacional (Caribe) 
e nacional (outros destinos da 

região Nordeste) forçando a CD a 
investir altos recursos em ações de 

marketing. 
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Esta avaliação levou em conta a análise da situação contida no Capítulo 3 deste 
Plano, bem como alguns aspectos levantados nos relatório da Oficina de Planejamento 
dos Projetos da Comunidade do Sítio do Descobrimento para os 500 anos do Brasil 
(1998), que teve a participação ativa da comunidade local e se constitui em subsídio para 
a elaboração das estratégias e do Plano de ação de desenvolvimento turístico 
sustentável. 

 

4.2 ESTRATÉGIAS 

4.2.1. Macro-estratégias Estaduais 

As macro-estratégias para o desenvolvimento do turismo no Estado da Bahia, 
definidas para o período de 1991-2005, vêm norteando a implementação do PRODETUR 
I e de outras ações complementares nas zonas turísticas prioritárias. 

Essas macro-estratégias derivam da identificação dos principais desafios a serem 
vencidos pelo Estado, em direção ao desenvolvimento sustentável do turismo, que deverá 
ser traduzido pela geração de emprego e renda para as localidades turísticas, melhoria da 
qualidade de vida das populações locais, proteção do patrimônio natural e cultural, 
melhoria da oferta turística estadual com a conseqüente elevação da qualidade de 
experiência vivencial dos turistas. 

Cada uma das macro-estratégias elencadas a seguir apresenta em sua 
formulação um conjunto de estratégias que, articuladas entre si e com as de outros 
setores socioeconômicos sinalizam para o cumprimento dos objetivos estabelecidos pelo 
Governo do Estado, no longo prazo. Assim, a Estratégia Turística da Bahia encontra-se 
estruturada da seguinte forma: 

 Fortalecimento da Infra-estrutura; 

 Fortalecimento Institucional; 

 Educação para o Turísmo; 

 Marketing Turístico. 

 

Fortalecimento da Infra-estrutura 
 Implantar e/ou aperfeiçoar a infra-estrutura básica estadual (sanemento básico, 

aeroportos, sistema viário, urbanização, manejo de resíduos sólidos, proteção do 
patrimônio histórico cultural, recuperação e proteção ambiental) constitui-se em 
estratégia essencial pelo elevado potencial de agregar intervenções que atendam 
tanto aos visitantes como à população fixa. Entende-se que os investimentos públicos 
produzem o efeito catalisador para a atração dos investimentos privados, capazes de 
conformar um produto turístico competitivo e sustentável, que resulta na geração de 
emprego e renda para a região; 

 Incorporar ações com vistas a proteção ambiental em todos os projetos de 
implantação de infra-estrutura básica. 
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 Implantar infra-estrutura de apoio ao turismo, incluindo segmentos específicos da 
atividade, a exemplo do ecoturismo, turismo náutico, rural, dentre outros. 

 

Fortalecimento Institucional 
 Realizar projetos e ações que visem reforçar a capacidade de gestão dos governos, 

municipal e estadual bem como possibilitar a participação e das comunidades, para 
conduzirem, de forma eficaz, o desenvolvimento do turismo sustentável na região; 

 Fortalecer e realizar iniciativas de articulação e formação de parcerias entre órgãos 
públicos estaduais, municipais, iniciativa privada e ONG´s dos municípios turísticos, 
visando a realização de projetos e ações integrantes do PRODETUR. 

 

Educação para o Turismo 
 Trabalhar com projetos de capacitação para as populações locais, que promovam 

alternativas de inserção no mercado de trabalho vinculado direta ou indiretamente ao 
turismo; 

 Capacitar a mão-de-obra já empregada nos empreendimentos e serviços prestados 
aos turistas, como forma de atingir a melhoria de qualidade dos produtos e serviços 
turísticos; 

 Criar uma “cultura da hospitalidade” nos destinos turísticos, por meio de ações de 
mobilização e conscientização das comunidades locais; 

 Trabalhar a capacitação de forma continuada e orientada para “o aprender a 
aprender”; 

 Incluir ações de educação ambiental e uso sustentável dos recursos naturais em todo 
o processo de desenvolvimento turístico. 

 

Marketing Turístico 
 Promover, em parceria com o setor privado, os destinos turísticos prioritários do 

Estado, no âmbito nacional e internacional; 

 Identificar, sensibilizar e conquistar novos empreendedores sintonizados com as 
possibilidades do potencial turístico de cada região do Estado; 

 Prospectar novos mercados potenciais emissores para a Bahia e promover ações de 
apoio à ampliação das conexões aéreas (vôos regulares e charters) e rotas de 
cruzeiros marítimos na costa do Estado. 

 

4.2.2. Estratégias do PDITS – Costa do Descobrimento 

 Para estabelecimento das estratégias visando a implementação do PRODETUR II 
na Costa do Descobrimento, levou-se em consideração os resultados do diagnóstico 
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sócio-econômico ambiental realizado naquele pólo, sintetizado e complementado com a 
análise SWOT, ambas integrantes deste PDITS. 

 Adotou-se também como linhas estruturantes os resultados das discussões 
estabelecidas entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, o Banco do 
Nordeste e o Governo do Estado da Bahia, através da sua Unidade executora Estadual – 
UEE e a comunidade local, além da configuração dos três componentes definidos para o 
PRODETUR II. Desta forma, as estratégias estabelecidas estão agrupadas segundo os 
componentes do Programa, quais sejam: 

 Fortalecimento da Capacidade Municipal para a Gestão do Turismo; 

 Infra-estrutura e Capacitação para o desenvolvimento do Turismo Sustentável; 

 Promoção do Investimento Privado nos Pólos de Turismo; 

 

Componente 1 - Fortalecimento da Capacidade Municipal para a Gestão do Turismo 

Vinculam-se neste Componente, estratégias que pretendem atingir os objetivos de 
melhoria na qualidade de vida da população local, especialmente no que se refere ao 
acesso dessa população aos serviços públicos básicos, além do alcance da 
sustentabilidade sócio-cultural e ambiental, sobretudo nos mecanismos de gestão e 
controle do uso do solo e do patrimônio natural e cultural. Agregam-se estratégias de 
fortalecimento das estruturas públicas municipais pretendendo-se também a melhoria dos 
serviços e dos espaços públicos, para a população residente, para os empreendimentos e 
para os turistas, destacando-se: 

 Promover capacitação e apoio ao poder público municipal, incluindo gestores e 
servidores, no que se refere à melhoria e aperfeiçoamento das estruturas locais de 
planejamento, gestão fiscal, controle do uso do solo, gestão ambiental e do patrimônio 
histórico-cultural; 

 Realizar articulação e estabelecimento de parcerias entre as entidades públicas 
estaduais, municipais, representantes do setor privado e da sociedade civil da CD, 
com vistas à execução do PDITS e seus respectivos projetos e ações; 

 Apoiar os municípios, direta e/ou indiretamente, na elaboração e implantação de 
Planos Diretores Municipais, como meio de se agregar ferramentas mais abrangentes 
e apropriadas de planejamento e gestão do território municipal; 

 Identificar, viabilizar ou contribuir para a execução de projetos específicos 
relacionados à gestão ambiental e do patrimônio histórico-cultural local, melhoria dos 
espaços urbanos e da gestão de resíduos sólidos dos municípios da CD, abrangendo 
não apenas a implantação física dos projetos mas também as respectivas ações de 
mobilização e capacitação requeridas para cada um deles. 
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Componente 2 - Infra-estrutura e capacitação para o Desenvolvimento Sustentável 
do Turismo 

Considerando-se o escopo de abrangência deste componente no PRODETUR II, as 
estratégias vinculadas deverão responder aos objetivos de melhoria das condições de 
vida da população nos aspectos de acesso aos serviços públicos habitualmente prestados 
pelo Estado (saneamento, transportes, etc.), bem como nos aspectos relacionados à 
inserção e manutenção da população local no mercado de trabalho direta ou 
indiretamente relacionado ao turismo. 

Outro conjunto de objetivos a serem atendidos pelas estratégias vinculadas ao 
componente 2 refere-se à conquista da sustentabilidade do turismo, e,  para tanto, 
propõe-se as seguintes estratégias: 

 Completar e complementar a infra-estrutura de saneamento, acessos, transportes e 
informações na CD, de modo a permitir diversificação, melhoria de qualidade dos 
produtos e serviços turísticos regionais; 

 Atender à população residente e ao empresariado nas suas necessidades básicas de 
suprimento de infra-estrutura; 

 Contribuir para a proteção/recuperação ambiental das praias e rios da região, através 
da conclusão dos sistemas de saneamento planejados e já iniciados no PRODETUR I; 

 Implementar um processo de educação pelo qual toda a população se sinta 
responsável e incluída e que contenha um sistema de avaliação publicizados a todos 
os interessados: investidores, empresários, profissionais das mais diferentes 
atividades turísticas ou a elas relacionadas, fornecedores, clientes e que funcione 
como vantagem competitiva; 

 Direcionar capacitação para o “aprender a aprender” para que se torne um mecanismo 
de inserção e manutenção no mercado de trabalho; 

 Permear o processo de capacitação de ações que resultem na mobilização da 
comunidade, através do compartilhamento de propostas e resultados estruturando, 
assim, uma “cultura coletiva de hospitalidade”; 

 Prevenir a superposição de ações de parceiros executores, mediante estabelecimento 
de modelo embasador de planejamento participativo, otimizando, portanto, a oferta 
assegurando que se caracterize pela qualidade e abrangência; 

 Agregar mecanismos de acompanhamento continuado com realimentação imediata, 
consolidando a busca de qualidade crescente; 

 Incluir, em todos os programas, as vivências de gestão e empreendedorismo relativas 
às organizações e à própria carreira profissional de maneira a favorecer a construção 
coletiva de uma visão de sustentabilidade que tem no turismo um fator determinante. 
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Componente 3 - Promoção de Investimentos Privados nos Pólos Turísticos 

As estratégias vinculadas ao Componente 3 do PRODETUR II buscam atender aos 
objetivos de fortalecer o setor empresarial para o desenvolvimento sustentável do turismo 
na CD, destacando-se: 

 Definir estratégias e elaborar o Plano de Marketing, de forma participativa, para o pólo 
Costa do Descobrimento visando diferentes nichos de mercado, tais como, turistas 
motivados por atrativos históricos-culturais e ecológicos, além do tradicional “sol e 
praia”. A região conta com condições técnicas para estabelecimento de oferta 
diferenciada; 

 Modernizar a gestão empresarial e capacitar empresários, adotando-se os princípios 
de “organizações de aprendizagem”; 

 Montar estrutura integrada para comercialização dos produtos turísticos da região 
(sistema de reservas); 

 Identificar, sensibilizar e conquistar novos empreendedores, sintonizados com as 
possibilidades do potencial turístico da região; 

 Captar novos mercados e ampliar a oferta de conexões aéreas (vôos regulares e 
charters) e cruzeiros marítimos; 

 Elaborar e implantar projeto de certificação de qualidade de produtos, serviços e do 
meio ambiente. 

 

4.2.3. Conclusão 
Comparando-se as macro-estratégias estaduais com as estratégias estabelecidas 

no PDITS para a Costa do Descobrimento, pode-se constatar que as diretrizes e 
princípios que as definem são equivalentes, assim como os resultados pretendidos. 

Mais precisamente, pode-se afirmar que as estratégias resultantes do diagnóstico 
e da análise SWOT realizados para a Costa do Descobrimento confirmam as vertentes 
estratégicas adotadas pelo Estado e respaldam as proposições contidas no Plano de 
Ação a seguir. 

Nesta segunda fase do PRODETUR torna-se muito clara a opção pela 
continuidade do Programa, mantendo-se algumas estratégias estabelecidas na primeira 
fase, como a implantação da infra-estrutura básica estadual e municipal. Além disso, são 
reforçadas outras estratégias que significarão o salto de qualidade a ser alcançado no 
PRODETUR II, a exemplo da ampliação do escopo do programa de capacitação, do 
fortalecimento da gestão municipal e do apoio e promoção aos investimentos privados. 

O alcance dos objetivos propostos e a concretização das estratégias 
estabelecidas, são esperados através da implementação dos projetos previstos no Plano 
de Ação deste PDITS, ressaltando-se a importância da realização das ações de forma 
articulada, envolvendo todos os agentes locais interessados que são o poder público 
municipal e estadual, o empresariado e a sociedade civil organizada. 
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QUADROS PROSPECTIVOS 

Este capítulo apresenta as projeções realizadas para a atividade turística, na Costa 
cobrimento, considerando os anos de 2005, 2010 e 2015. Foram definidos três 
s para o crescimento linear anual e fixo do fluxo e da receita turística: na hipótese 
ual a 2%; na hipótese média igual a 4% e na hipótese forte 6%. A probabilidade de 
ação das projeções aumentou significativamente com a implantação do cluster  de 
imento, que pretende fortalecer os vínculos entre os diversos elos das cadeias 
as do turismo e da produção cultural, o que virá certamente adensar a economia do 
e particularmente da Costa do Descobrimento. Deve-se atentar para o fato de que se 
5
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tem registro da ocorrência de taxas de crescimento semelhantes às projetadas. As 
características da demanda esperada, também são apresentadas e examinadas e, por fim, 
se conclui com a apresentação das projeções do crescimento da população para servir de 
parâmetro às relativas ao fluxo. 
Quadro 5.1. Resumo das Projeções 

OBJETIVOS 

CONCEITOS 2005 2010 2015 
Demanda (Total) 
   Nacional – CD 1.262,22 1.535,68 1.868,38 
   Internacional – BA 361,80 440,19 535,56 
Gasto Turístico   
   Nacional em US$ 309,53 414,22 554,33 
   Internacional em US$ 193,55 259,01 346,62 
   Gasto per Capita em US$ (GMDI) 41,53 48,15 55,81 
Permanência Média (Nº Dias) 8,4 8,7 9,0 
Investimentos em UHs (US$ mil –
2001-2015) 

120.645,00 1.248.471,00 1.314.371 

Geração de Renda  
- Receita (1) (US$ milhões) 
- Impacto PIB/BA (US$ bilhões) 

 
309,53 

2,22 

 
414,22 

2,97 

 
554,33 

3,98 
Impacto Fiscal (2) US$ milhões 146,52 196,02 262,68 
Cobertura Empréstimo (3) 16,67% 18,32% 13,67% 
Incremento nos Empregos Totais 7.953 79.497 87.450 
Incremento no Total de UHs 482 4.818 5.300 

Fonte: SUDETUR / Bahiatursa, 2001. 
Notas: (1) Tomou-se como referência, para o cálculo da receita, a renda total gerada no ano base 1993 – US$110,10 milhões.   
                  Para projeção considerou-se a taxa média de crescimento de 6% a.a. 
            (2) Considerou-se a participação de 6,6% sobre o total da renda para cálculo do impacto de impostos e subsídios,  
                  conforme proposto no estudo da EMBRATUR/OMT. 
            (3) Representa a relação entre o total dos investimentos e o impacto fiscal, considerando até 2005 os investimentos da  
                  Prioridade A; para 2010, 50% dos investimentos da Prioridade B; e para 2015, os 50% restantes deste último item. 
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 5.1 PROJEÇÕES 
Os recursos necessários para a concretização e implementação das ações propostas 

neste plano passam a ser apresentados nas tabelas que se seguem. 

 
5.1.1 Projeção do Fluxo e Receita Turística 

Para calcular a taxa de crescimento, utilizaram-se os métodos tradicionais de 
ajustamento de séries temporais, tais como, ajustamento de tendências (trends), que 
consistiu na definição, a priori, de três cenários ou hipóteses de trabalho, a partir das quais 
projeta-se linearmente os dados a uma taxa de crescimento anual fixa para cada uma das 
hipóteses: fraca = 2% aa; média = 4% aa; e forte = 6% aa. 

A faixa em que se situa essas taxas foi delimitada, levando-se em conta: (i) a 
conjuntura econômica do país e do Estado; (ii) a perspectiva de crescimento do PIB 
brasileiro e baiano; (iii) o nível de competitividade do Estado em relação a outros destinos; 
(iv) o tempo e custo de viagem entre local emissor e destino turístico; (v) as políticas de 
desregulamentação dos transportes aéreos; (vi) as tendências dos fluxos turísticos mundiais, 
de acordo com a OMT; e (vii) aspectos e fatos relativos ao âmbito estadual. 

Nesse último caso, leve-se em consideração os aspectos e fatos que refletem um 
ambiente de negócios dinâmico e favorável à captação e realização de investimentos, 
públicos e/ou privados, nos diversos setores produtivos da economia baiana e, de modo 
particular, na infra-estrutura básica. Esta, na Costa do Descobrimento, é tida como 
potencializadora de desenvolvimento econômico nos municípios e, por conseqüência, 
alavancadora de investimentos privados em equipamentos de hospedagem e 
entretenimento.  

Já na análise do impacto da estacionalidade das taxas de crescimento do fluxo 
turístico, a longo prazo, em conformidade com a análise anterior, admite-se um 
comportamento estável do padrão sazonal do turismo baiano, ao longo da próxima década. 
Tal fato decorre da existência de um padrão sazonal das atividades profissionais nos 
mercados emissores, quer sejam nacionais ou internacionais, que não apresenta sinais de 
mudança significativa, além do que, o incremento que se projeta para o fluxo turístico está 
sendo acompanhado pela modernização e ampliação da capacidade de hospedagem do 
Estado, provocando um efeito de distribuição do fluxo e de diluição do nível de ocupação. 

Alterações inesperadas e relevantes do mercado, a exemplo dos atentados terroristas 
de 11.09.01, a médio e longo prazo, que possam provocar mudanças no nível de ocupação e 
no tempo de permanência nos meios de hospedagem, estarão contempladas e serão 
absorvidas nos três patamares de estimação do fluxo turístico, levando a uma alteração de 
posicionamento no ano crítico da ocorrência de uma mudança conjuntural ou estrutural do 
mercado. Ou seja, ao invés de se caminhar horizontalmente dentro de um cenário (por 
exemplo o da taxa de 2% a.a.) se passaria a caminhar verticalmente, saltando para o cenário 
da taxa de 4% aa ou mesmo para o da taxa de 6% aa, redefinindo-se as hipóteses de 
trabalho, a partir do ano crítico. 

As alterações de mercado poderão ocorrer também de modo intencional, pela 
deliberada e estratégica implementação de políticas e ações que visem atrair turistas 
detentores de elevado poder aquisitivo e que conformem nichos de mercado mais 
qualificados, seletivos e exigentes. Tais medidas poderão resultar em efeitos positivos nas 
taxas de permanência e ocupação na Costa do Descobrimento, levando-se a um melhor 
nível de remuneração dos trabalhadores vinculados à atividade turística. Assim, haverá um 
crescimento do número de postos de trabalho nessa e nas demais atividades componentes 
da cadeia produtiva, e do conjunto ou aglomerado econômico focado ou permeado pelo 
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turismo, o lazer e a cultura - o chamado “cluster” do entretenimento. Neste sentido, vale 
ressaltar a construção do Centro de Convenções de Porto Seguro, com a criação do 
Convention Bureau, como uma iniciativa que visa reduzir a sazonalidade, minimizando seus 
efeitos sobre o setor turístico já instalado na área objeto de estudo. 

Para que o maior poder aquisitivo dessa clientela mais qualificada se concretize na 
realização de um aumento no volume de gastos, no destino turístico analisado, gerando um 
patamar mais elevado de receita, a taxas anuais crescentes, é indispensável a continuidade 
das diretrizes do Programa de Desenvolvimento do Turismo da Bahia, o PRODETUR. 
Priorizar-se-á, deste modo, a atração, captação e realização de investimentos públicos e, 
especialmente, privados, direcionados à qualificação de recursos humanos, serviços e 
produtos, com o objetivo de constituir a base do diferencial de competitividade do turismo 
baiano. 
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Quadro 5.2. Metas do Turismo na Costa do Descobrimento para o Ano 2015 (em mil turistas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR PROJEÇÃO
FLUXO GLOBAL
(em 1000 turistas) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
HIP.FORTE (6%a.a.)
BAHIA 4.398,79 4.662,72 4.942,48 5.239,03 5.553,37 5.886,57 6.239,77 6.614,15 7.011,00 7.431,66 7.877,56 8.350,22 8.851,23 9.382,30 9.945,24
SALVADOR 1.979,45 2.098,22 2.224,11 2.357,56 2.499,01 2.648,95 2.807,89 2.976,36 3.154,94 3.344,24 3.544,90 3.757,59 3.983,04 4.222,03 4.475,35
P. SEGURO 1.099,70 1.165,68 1.235,62 1.309,76 1.388,34 1.471,64 1.559,94 1.653,54 1.752,75 1.857,92 1.969,39 2.087,55 2.212,81 2.345,58 2.486,31
HIP.MÉDIA (4%a.a.)
BAHIA 4.315,79 4.488,42 4.667,96 4.854,68 5.048,86 5.250,82 5.460,85 5.679,29 5.906,46 6.142,71 6.388,42 6.643,96 6.909,72 7.186,11 7.473,55
SALVADOR 1.942,10 2.019,79 2.100,58 2.184,60 2.271,98 2.362,86 2.457,38 2.555,67 2.657,90 2.764,22 2.874,78 2.989,78 3.109,37 3.233,74 3.363,09
P. SEGURO 1.078,95 1.122,11 1.166,99 1.213,67 1.262,22 1.312,70 1.365,21 1.419,82 1.476,61 1.535,68 1.597,11 1.660,99 1.727,43 1.796,53 1.868,39
HIP.FRACA (2%a.a.)
BAHIA 4.232,80 4.317,46 4.403,81 4.491,88 4.581,72 4.673,35 4.766,82 4.862,16 4.959,40 5.058,59 5.159,76 5.262,95 5.368,21 5.475,58 5.585,09
SALVADOR 1.904,76 1.942,85 1.981,71 2.021,34 2.061,77 2.103,00 2.145,06 2.187,97 2.231,72 2.276,36 2.321,89 2.368,32 2.415,69 2.464,00 2.513,28
P. SEGURO 1.058,20 1.079,36 1.100,95 1.122,97 1.145,43 1.168,34 1.191,71 1.215,54 1.239,85 1.264,65 1.289,94 1.315,74 1.342,05 1.368,89 1.396,27
FLUXO ESTRANGEIROS
(em 1000 turistas) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
HIP.FORTE (6%a.a.)
BAHIA 315,22 334,13 354,19 375,44 397,96 421,84 447,15 473,98 502,42 532,57 564,52 598,39 634,29 672,35 712,69
SALVADOR 210,15 222,76 236,12 250,29 265,31 281,23 298,10 315,99 334,95 355,04 376,35 398,93 422,86 448,23 475,13
HIP.MÉDIA (4%a.a.)
BAHIA 309,27 321,64 334,51 347,89 361,80 376,27 391,33 406,98 423,26 440,19 457,80 476,11 495,15 514,96 535,56
SALVADOR 206,18 214,43 223,00 231,92 241,20 250,85 260,88 271,32 282,17 293,46 305,20 317,40 330,10 343,30 357,04
HIP.FRACA (2%a.a.)
BAHIA 303,32 309,39 315,58 321,90 328,33 334,90 341,60 348,43 355,40 362,51 369,76 377,15 384,70 392,39 400,24
SALVADOR 202,22 206,26 210,39 214,60 218,89 223,27 227,73 232,29 236,93 241,67 246,51 251,44 256,46 261,59 266,82
FONTE: BAHIATURSA
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Quadro 5.3. Metas do Turismo na Costa do Descobrimento para o Ano 2015 (em US$ milhões) 
 I

 
 
 
 a
 
 
a 
 
 
 
a
 
 a
 
 a
 
 PI

 a
 
a
 
a 

NDICADOR PROJEÇÃO
RECEITA TOTAL
(em US$ milhões) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
HIP.FORTE (8%a.a.)
BAHIA 925,20 999,22 1.079,15 1.165,49 1.258,72 1.359,42 1.468,18 1.585,63 1.712,48 1.849,48 1.997,44 2.157,23 2.329,81 2.516,20 2.717,49
SALVADOR 514,00 555,12 599,53 647,50 699,30 755,24 815,66 880,91 951,39 1.027,50 1.109,70 1.198,47 1.294,35 1.397,90 1.509,73
P. SEGURO 249,80 269,79 291,37 314,68 339,86 367,04 396,41 428,12 462,37 499,36 539,31 582,45 629,05 679,37 733,72
HIP.MÉDIA (6% .a.)
BAHIA 908,07 962,55 1.020,31 1.081,53 1.146,42 1.215,20 1.288,11 1.365,40 1.447,33 1.534,17 1.626,22 1.723,79 1.827,22 1.936,85 2.053,06
SALVADOR 504,49 534,76 566,84 600,85 636,90 675,12 715,62 758,56 804,08 852,32 903,46 957,67 1.015,13 1.076,04 1.140,60
P. SEGURO 245,18 259,89 275,48 292,01 309,53 328,10 347,79 368,66 390,78 414,22 439,08 465,42 493,35 522,95 554,33
HIP.FRACA (4% .a.)
BAHIA 890,94 926,58 963,64 1.002,19 1.042,27 1.083,96 1.127,32 1.172,42 1.219,31 1.268,09 1.318,81 1.371,56 1.426,42 1.483,48 1.542,82
SALVADOR 494,97 514,77 535,36 556,77 579,05 602,21 626,30 651,35 677,40 704,50 732,68 761,98 792,46 824,16 857,13
P. SEGURO 240,55 250,18 260,18 270,59 281,41 292,67 304,38 316,55 329,21 342,38 356,08 370,32 385,13 400,54 416,56
RECEITA ESTRANGEIROS

(em US$ milhões) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
HIP.FORTE (8% .a.)
BAHIA 156,20 168,69 182,19 196,76 212,50 229,50 247,86 267,69 289,11 312,23 337,21 364,19 393,33 424,79 458,77
SALVADOR 120,15 129,76 140,14 151,35 163,46 176,54 190,66 205,92 222,39 240,18 259,39 280,15 302,56 326,76 352,90
HIP.MÉDIA (6% .a.)
BAHIA 153,31 162,51 172,26 182,59 193,55 205,16 217,47 230,52 244,35 259,01 274,55 291,03 308,49 327,00 346,62
SALVADOR 117,93 125,01 132,51 140,46 148,88 157,82 167,29 177,32 187,96 199,24 211,19 223,87 237,30 251,54 266,63
HIP.FRACA (4% .a.)
BAHIA 150,40 156,43 162,68 169,19 175,96 183,00 190,32 197,93 205,85 214,08 222,64 231,55 240,81 250,44 260,46
SALVADOR 115,70 120,33 125,14 130,15 135,35 140,77 146,40 152,25 158,34 164,68 171,26 178,11 185,24 192,65 200,35
IMPACTO NO B
(em US$ bilhões) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
HIP.FORTE (8% .a.)
BAHIA 1,79 1,93 2,09 2,25 2,44 2,63 2,84 3,07 3,31 3,58 3,86 4,17 4,51 4,87 5,26
HIP.MÉDIA (6% .a.)
BAHIA 1,76 1,87 1,98 2,10 2,22 2,36 2,50 2,65 2,81 2,97 3,15 3,34 3,54 3,75 3,98
HIP.FRACA (4% .a.)
BAHIA 1,73 1,79 1,86 1,94 2,01 2,09 2,18 2,27 2,36 2,45 2,55 2,65 2,76 2,87 2,98
FONTE: BAHIATURSA
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5.1.2 Considerações Sobre a Demanda 
Após a análise dos diversos fatores que influenciam na demanda turística para a 

Costa do Descobrimento, nota-se que com as obras de infra-estrutura básica e de acesso, 
ocorridas durante a década de 1990, financiadas pelo PRODETUR, a região firmou-se 
definitivamente como um grande destino de “sol e praia” nacional – sendo este seu 
atrativo principal, passando a ser um dos destinos mais vendidos pelas operadoras 
turísticas nacionais. Neste sentido, os maiores trunfos da região, com relação aos 
concorrentes, foram: menor distância dos principais pólos emissores nacionais, o que 
permitiu tarifas aéreas mais baratas; infra-estrutura hoteleira e receptiva equivalente a 
outros destinos, como Salvador e demais capitais do Nordeste; forte apelo histórico-
cultural, por ter sido o palco do Descobrimento do Brasil – que é um atrativo 
complementar bastante significativo; e atrativos naturais, com baixo índice de impactos 
ambientais negativos.  

Vale ressaltar que o município de Porto Seguro encontra-se num estágio de 
amadurecimento como destinação turística, diferentemente dos dois outros municípios 
que integram a Costa do Descobrimento: Santa Cruz Cabrália e Belmonte. Essa diferença 
mercadológica, se por um lado exige que sejam criadas metas específicas de 
desenvolvimento para cada município, permite o desenvolvimento de uma nova gama de 
produtos. Novos tipos de turismo, como o ecoturismo, o turismo de eventos e o turismo de 
luxo em resorts, dentre outros, permitirá aumentar a competitividade do produto Costa do 
Descobrimento, como um todo, oferecendo opções que viabilizem a redução dos efeitos 
da sazonalidade e a maior sustentabilidade ambiental, sócio–cultural e econômica da 
região. 

Assim, as ações a serem adotadas, a partir de um novo processo de investimentos, 
devem estar centradas no tripé: diferenciação do produto - bem estar da comunidade – 
conquista de novos mercados, consolidando e ampliando a competitividade do destino 
nos mercados nacional e internacional. 

Esse tripé exibe a clara necessidade de complementação de investimentos em 
qualificação da oferta técnica e dos recursos humanos, no sentido de melhorar e 
diferenciar o produto, de promover ações conjuntas de divulgação para tornar o destino 
mais conhecido, principalmente em nível internacional, e de criar canais diretos e 
permanentes de comunicação com a comunidade, visando harmonizar todos os 
interesses envolvidos. 

A título de esclarecimento sobre as bases de cálculo para as projeções da demanda 
e seus cenários, informa-se que, no quadro 82 o crescimento da receita turística é tomado 
como meta para o período 2001 a 2015 em três cenários definidos a priori, 
correspondentes às taxas anuais de 8% (hipótese forte), de 6% (hipótese média) e de 4% 
(hipótese fraca). Como visto, existe um cenário cuja taxa é similar à taxa de crescimento 
prevista para o PIB do setor terciário da Bahia, que mais do que otimista pode ser 
considerada realista e exeqüível, dadas as perspectivas de investimentos para a 
economia baiana. A mesma seria de fato otimista, caso estivesse sinalizada uma 
conjuntura de estagnação da economia do Estado, o que os indicadores disponíveis não 
confirmam para nenhum setor componente da estrutura produtiva da Bahia. 

A implantação da FORD, na Bahia, correspondendo a investimentos da ordem de 
US$1,2 bilhão, propiciará oportunidades de novos investimentos, impactando de modo 
expressivo e nunca antes visto nas cadeias e complexos produtivos da economia baiana, 
projetando-se que o PIB do Estado, estimado em US$26,7 bilhões no ano 2000, seja 
duplicado em 10 anos.  
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O crescimento linear con3tinuado até 2015, pode sofrer algum ponto de inflexão, é 
verdade, podendo ocorrer, no entanto, tanto para mais como para menos, face a 
verificação de algum evento conjuntural durante o período da projeção, que no momento 
não pode ser detectado. 

Os números do turismo baiano, referentes ao período 1991-2000, indicam 
crescimento tanto do fluxo como da receita gerada. Como comentado em 3.10.7. em 
função dos atos terroristas de 11.09.01, que tem o significado de pontos de inflexão no 
turismo, ficam corroboradas as expectativas de crescimento e até especula-se que se 
atingirá a taxa mais otimista, de 6% aa. 

O fluxo global de turistas na Bahia evoluiu de 1,98 milhão em 1991 para 4,15 
milhões em 2000, correspondendo a uma taxa de crescimento anual de 8,5%. A receita 
gerada por turismo, no mesmo período, cresceu de R$770,3 milhões para R$1,57 bilhão, 
ou seja, a uma taxa de 8,2% a.a. 

Note-se que, para o período 2001-2015, a taxa projetada de crescimento anual da 
receita turística é inferior nos três cenários adotados como possíveis e acima explicitados, 
em relação à taxa de crescimento anual da receita registrada no período 1991-2000 (8,2% 
a.a). 

Dentro do projeto do Cluster de Entretenimento da Bahia, que tem como meta 
confirmar a Bahia como 1º pólo de entretenimento do Brasil, em 2010, uma das principais 
estratégias é, através da qualificação de produtos e serviços, e também dos recursos 
humanos, atrair consumidores dotados de maior poder aquisitivo, de modo a conseguir 
nesta nova década que a receita turística cresça a uma taxa anual superior à do 
crescimento do fluxo. Portanto, os três cenários definidos para o crescimento da receita 
são perfeitamente coerentes e compatíveis com um projeto de governo e a vontade 
política e econômica de realizá-lo. 
 Os cenários previstos para o crescimento do fluxo de turistas correspondem às 
taxas de 6% (hipótese forte), 4% (hipótese média) e 2% (hipótese fraca). 

Algumas outras informações corroboram a abordagem e o foco do Governo da 
Bahia no que respeita à sua estratégia de desenvolvimento do turismo e às projeções de 
crescimento de fluxo e receita, a saber: 
 Conforme dados da EMBRATUR, o fluxo de turistas internacionais do Brasil 
cresceu, de 1991 a 2000, a uma taxa anual de 17,7% (de 1,23 milhão em 1991 para 5,31 
milhões em 2000), enquanto a receita gerada o fez a uma taxa de 11,8% a.a. (de 
US$1,56 bilhão em 1991 para US$4,25 bilhões em 2000). Mesmo considerando a 
mudança de metodologia adotada a partir de 1998 na contagem de turistas chegados ao 
Brasil através das fronteiras terrestres, as taxas de crescimento do turismo internacional 
do país situaram-se em patamares expressivos, 5% a.a. para o fluxo e 7,5% a.a. para a 
receita, no período 1998-2000 (4,82 milhões de turistas e US$3,68 bilhões, em 1998). 

Segundo dados da OMT, o número de chegadas internacionais de turistas no 
mundo aumentou de 464,0 milhões em 1991 para 698,3 milhões em 2000, prevendo-se 
que alcance o total de 1,56 bilhão em 2020. Isto implica uma taxa anual de crescimento 
de 4,7% para o período 1991-2000 e de 4,1% para 2000-2020. 
 Também, de acordo com a OMT, a receita gerada por turismo internacional no 
mundo evoluiu de US$277,6 bilhões em 1991 para US$475,9 bilhões em 2000, 
projetando-se atingir a US$2,00 trilhões em 2020. Tal evolução significa incremento a 
uma taxa anual de 6,2% para o período 1991-2000 e de 7,4% para 2000-2020. 
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Nota-se que a receita cresceu e crescerá a uma taxa anual superior à do 
crescimento do fluxo, o que confirma a coerência do comportamento do turismo baiano, 
relativamente aos resultados e às tendências do turismo mundial. 
 Se isto é verdade para o turismo em sua totalidade, é ainda mais verdade para os 
países considerados como emergentes em nível de turismo receptivo internacional. 
Enquanto o conjunto dos países das Américas deverá crescer, conforme a OMT, 3,7% 
a.a. até 2020, no número de turistas, Cuba crescerá a uma taxa de 9,2% a.a., a Argentina 
a 5,1% a.a., o Brasil a 5,0% a.a., a República Dominicana a 5,3% a.a. e o Chile a 4,7% 
a.a. 

Ainda de acordo com a OMT, o turismo representa cerca de 8% das exportações 
mundiais de bens e 35% das exportações mundiais de serviços, sendo a 1ª atividade 
econômica do planeta, à frente das indústrias automotiva, química, alimentícia e de 
combustíveis. Os dados da OMT indicam que, no período 1975-2000, o PIB mundial 
cresceu a uma taxa em torno de 3,8% a.a., enquanto o número de chegadas 
internacionais de turistas cresceu a uma taxa anual superior, cerca de 4,4%. Isso sinaliza 
que não é improvável, pelo contrário, é bastante factível, que a receita gerada por turismo 
cresça a taxas superiores às taxas médias de crescimento do conjunto da atividade 
econômica, de determinado estado, região ou país. 
 Segundo o WTTC, o total da demanda de viagens e turismo no mundo deverá 
crescer a uma taxa de 4,0% a.a., entre 2001 e 2011, em termos reais, significando passar 
de um movimento gerado da ordem de US$ 4,49 trilhões da atividade econômica mundial 
em 2001, para US$ 9,29 trilhões em 2011. 
 Todas as referências internacionais e nacionais, anteriormente mencionadas, de 
fontes abalizadas e dotadas de alto grau de credibilidade, confirmam um quadro de 
tendências, no qual os cenários delineados como hipóteses de horizonte do turismo 
baiano, são perfeitamente factíveis, revelando coerência, consistência e compatibilidade 
dentro da estratégia de desenvolvimento do turismo da Bahia, alavancada com o 
PRODETUR I e agora consolidada e aperfeiçoada no foco do PRODETUR II. 
 
5.1.3 Possibilidade de Super ou Subestimar a Demanda 

Para considerar a possibilidade de super ou sub estimar a demanda flutuante, como 
citado anteriormente, para definir os objetivos e metas para os anos 2005, 2010 e 2015, 
em termos de número de turistas desejados, delimitaram-se três cenários ou hipóteses de 
trabalho, a partir das quais projetam-se linearmente os dados a uma taxa de crescimento 
anual fixa para cada uma das hipóteses: fraca = 2% aa; média = 4% aa; e forte = 6% aa. 
Portanto, durante toda a elaboração deste Plano, adotou-se como desejado e ideal a 
hipótese média, entendendo-se que a forte é a super estimativa da demanda e a fraca é a 
sub estimativa.  

Assim, considerando-se o dimensionamento da infra-estrutura, fez-se uma 
estimativa de qual poderá ser a demanda máxima de população flutuante (turistas) num 
mesmo período, tendo sido identificado o mês de janeiro como o de maior concentração 
de visitantes, adotando-se os índices de rotatividade de cada ano. 
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Quadro 5.4. Demanda dos turistas para Infra-estrutura – Super e Sub Estimada 
Demanda (Nº de Turistas) 

Hipóteses 
2005 2010 2015 

Superestimada (6%) 208.251 278.688 372.947 
Sub Estimada (2%) 171.815 189.698 209.441 

(Fonte: Bahiatursa, 2001) 
 

Além disso, considera-se a presença da população fixa, que é de 90% da 
população urbana (80% da população total), entendendo-se que todo o projeto de infra-
estrutura para a área deve levar em consideração o somatório dessa população fixa com 
o total super estimado e sub estimado da demanda turística. 

 
5.1.4 Número e Características dos Turistas Desejados  

Para definirem-se os objetivos e metas para os anos 2005, 2010 e 2015, em termos 
de número de turistas desejados, delimitaram-se três cenários ou hipóteses de trabalho, a 
partir das quais projeta-se linearmente os dados a uma taxa de crescimento anual fixa 
para cada uma das hipóteses: fraca = 2% a.a.; média = 4% a.a.; e forte = 6% a.a., 
conforme o Quadro 5.5 a seguir: 

Quadro 5.5. Número de Turistas Desejados na Costa do Descobrimento 
Hipóteses 2005 2010 2015 

Hipótese Fraca (2%) 1.145.430 1.264.650 1.396.270 
Hipótese Média (4%) 1.262.220 1.535.680 1.868.390 
Hipótese Forte (6%) 1.388.340 1.857.920 2.486.310 

(Fonte: Bahiatursa, 2001) 

 
Para a elaboração deste Plano, levar-se-á em consideração, primeiramente, a 

hipótese média de crescimento no número de turistas, entendendo que se pretende elevar 
a qualidade do visitante à região, com o aumento de renda e de gastos. Desta forma, 
afirmam-se todos os objetivos supracitados, preferindo-se menos pessoas que gastem 
mais, aumentando a renda gerada pela atividade turística, mantendo as características 
originais da área visitada e melhorando, conseqüentemente, a qualidade de vida da 
população fixa. 

Em relação às características dos grupos desejados, espera-se atingir nichos de 
mercado mais qualificados, seletivos e exigentes, provenientes, sobretudo, dos grandes 
centros urbanos nacionais. Esses visitantes, com idade média entre 30 e 40 anos, serão, 
numa proporção equilibrada, um gênero que virá à região por motivo de passeio e 
congressos, como pode ser visualizado no quadro que segue: 
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Quadro 5.6. Características dos Turistas Desejados na Costa do Descobrimento  

Aspectos 2005 2010 2015 

Origem 
Turistas nacionais 1.211.731 1.474.253 1.793.654 

Turistas internacionais 50.489 61.427 74.736 

Sexo 

Masculino 717.572 873.034 1.062.180 
Feminino 544.648 662.646 806.210 

Motivo da Viagem 

Passeio 1.120.851 1.363.684 1.659.130 
Visita Parentes/amigos 42.915 52.213 63.525 
Congresso/convenção 36.605 44.535 54.184 

Negócio 59.324 72.177 87.814 
Religião 2.525 3.071 3.737 

Fator Decisório da Viagem 
Atrativos naturais 1.090.558 1.326.828 1.614.289 

Manifestações populares 50.489 61.427 74.736 
Patrimônio Histórico-cultural 104.765 127.462 155.076 

Compras 2.524 3.071 3.737 
Outros 13.884 16.892 20.552 

Forma de Organização da Viagem 

Organizada por agência 355.946 433.062 526.886 
Não organizada por agência 906.274 1.102.618 1.341.504 

(Fonte: Bahiatursa, 2001) 
 

Dentre os aspectos que motivarão a viagem à Costa do Descobrimento, destaca-se 
o crescimento, em relação à última década, dos que irão à região para congressos e/ou 
convenções. Tal fato decorre da recente construção do Centro de Convenções de Porto 
Seguro, e a criação do Convention Bureau, que deverá levar a um elevado aumento neste 
tipo de visitante, para os próximos 4 anos, responsabilizando-se por cerca de 3% da 
demanda total de visitantes, já em 2005.  

Ao mesmo tempo, entende-se que parte significativa dos turistas desejados terá nos 
atrativos naturais o principal fator decisório da viagem, seguido dos que decidirão ir à 
região pelos aspectos históricos e culturais. Neste sentido, deverá ser aproveitado, e 
desenvolvido, o ecoturismo, o turismo histórico – cultural, e o de luxo, em resorts, dentre 
outros, que permitirão aumentar a qualidade e a competitividade do produto Costa do 
Descobrimento, como um todo, oferecendo opções que viabilizem a redução dos efeitos 
da sazonalidade e a maior sustentabilidade ambiental, sócio–cultural e econômica da 
região.  

Esta estratégia atende aos novos rumos indicados para destinos turísticos, 
apresentados na pesquisa da AIT, que indicou o crescimento mundial do produto do 
turismo ecológico/ sustentável (61%), do ecoturismo (55%), e do turismo 
educacional/cultural/histórico (63%) (ver item 2.5.1.4. Competitividade). 
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5.1.5. Dispêndio Médio Esperado por Dia 
A definição do dispêndio médio esperado, por visitante/por dia, assume o papel de 

um dos mais importantes indicadores da elevação qualitativa do produto turístico Costa do 
Descobrimento, desejado para os próximos anos. Tal dado sintetiza a meta de se atingir 
um patamar mais alto de receita turística, a taxas anuais crescentes, priorizando-se, deste 
modo, atração, captação e realização de investimentos públicos e privados, direcionados 
à qualificação da oferta técnica, dos recursos humanos e dos serviços e produtos 
regionais como um todo.  

Pretende-se, com esta estratégia, alcançar o ponto ótimo entre a utilização dos 
recursos disponíveis e a preservação de suas características sócio-ambientais 
alcançando-se, a longo prazo, o ideal do desenvolvimento sustentável da atividade 
turística. 

Para definirem-se os objetivos e metas para os anos 2005, 2010 e 2015, em termos 
de dispêndio médio diário, trabalhou-se com os dados de receita turística esperada, onde 
se delimitaram três cenários ou hipóteses de trabalho, a partir das quais projetaram-se, 
linearmente, os dados a uma taxa de crescimento anual fixa para cada uma das 
hipóteses: fraca = 4% aa; média = 6% aa; e forte = 8% aa. Neste caso, levar-se-á em 
consideração a hipótese forte de crescimento na receita turística, prevendo-se elevar a 
qualidade do visitante à região, com o aumento de renda e de gastos. 
Quadro 5.7. Receita Turística Esperada na Costa do Descobrimento 

Hipóteses 2005 2010 2015 
Hipótese Fraca (4%) 281.410.000 342.380.000 416.560.000 
Hipótese Média (6%) 309.530.000 414.220.000 554.330.000 
Hipótese Forte (8%) 339.860.000 499.360.000 733.720.000 

(Fonte: Bahiatursa, 2001) 
 

Com base nas projeções, com hipótese média de crescimento do fluxo turístico, 
receita e permanência média para os anos de 2005, 2010 e 2015, chegou-se a valores 
médios do gasto diário individual que estão apresentados na 1ª hipótese do quadro 
abaixo. Como 2ª hipótese, levando-se em conta a continuidade dos investimentos 
públicos e privados para melhoria da qualidade do produto CD e a captação de novos 
segmentos que realizam maiores gastos, almeja-se um crescimento adicional de 3% a.a. 
sobre o gasto médio diário individual geral, tomando-se como base o valor observado em 
janeiro de 2001 (US$36.90). 

Quadro 5.8. Despesa Média Diária Esperada por Visitante (em US$) 
Despesa Esperada 2005 2010 2015 

1ª Hipótese 32.05 37.38 43.63 
2ª Hipótese 41.53 48.15 55.81 

 
A análise da 1ª hipótese revela uma estimativa conservadora, que resulta do 

incremento do número de turistas (hipótese média de 4% ao ano de crescimento), de sua 
permanência média e do deslocamento do crescimento da receita total de 6% para 8%. 
Ao estimar-se um incremento real de 3%a.a. sobre o gasto médio diário individual geral, 
ocorrido no corrente ano, considera-se esta 2ª hipótese a que mais se aproxima das 
tendências que vêm sendo observadas na CD. 
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5.1.6. Permanência Média de Turistas na Costa do Descobrimento 
A estadia média, no ano de 2000, é de 8,1 dias por pessoa. Tal tempo de 

permanência apresentou, durante a década de 1990, uma variação cíclica, com períodos 
de maior tempo e outros de menos dias, sendo o máximo alcançado em 1992, de 9,4 
dias, e o menor em 1993, de 7,1 dias. Para a elaboração deste Plano, entendeu-se como 
ideal um crescimento consistente, a partir da média apresentada em 2000, até 2015, no 
qual espera-se atingir a média de 9 dias por pessoa. Ou seja, um crescimento de 11% em 
15 anos, ou de 0,7% a.a. no tempo de estadia por visitante na Costa do Descobrimento. 
Assim, no decorrer da implantação deste Plano, espera-se estar na seguinte situação: 

Quadro 5.9. Tempo de Estadia Média Esperada por Visitante (em dias) 
2005 2010 2015 Estadia Esperada 

(em dias) 8,4 8,7 9,0 

 
Com tal meta pretende-se, em longo prazo, diminuir a variação apresentada na 

última década e, com isso, atingir a sustentabilidade econômica e financeira da atividade 
turística, oferecendo segurança e tranqüilidade aos investidores. Ao mesmo tempo, 
entende-se que a diminuição do tempo de férias em todo o mundo, e o próprio 
amadurecimento da destinação são fatores interferentes que devem ser levados em 
consideração e que dificultam, sobremaneira, a determinação de metas mais otimistas.  

Para a determinação do número de quartos necessários para a Costa do 
Descobrimento, ao longo do período de implantação deste Plano, fez-se, primeiramente, o 
cruzamento entre o número de turistas desejados com a percentagem máxima já 
apresentada de visitantes, durante um mesmo período na última década. Preferiu-se, 
assim, traçar linhas mais conservadoras, entendendo que uma área turística estruturada 
para a recepção de seus visitantes tem grandes possibilidades de conservar o meio 
ambiente, o mesmo não ocorrendo em áreas que desenvolvem o turismo de forma 
empírica e despreparada.  

Desta forma, identificando-se que o período de maior visitação turística, na Costa do 
Descobrimento, é o mês de janeiro, que apresentou um percentual máximo, nos últimos 
dez anos, de quase 15% da demanda turística de um ano, fez-se a projeção para os 
próximos 15 anos. 
Quadro 5.10. Número de Turistas e de Quartos Desejados 

Variável 2005 2010 2015 
No. Máximo de Turistas Num Mesmo 

Mês 189.333 230.352 280.258 

No. Máximo de Turistas Num Mesmo 
Período  53.034 66.769 84.162 

Número de Quartos Necessários em 
Hotéis / Pousadas 18.562 23.369 29.457 

 
Após a identificação do número máximo de visitantes num mesmo mês, fez-se a 

divisão do período de 30 dias (um mês) pelo índice de rotatividade de cada ano, que 
foram de 3,57 em 2005 (30 dias do mês/8,4 dias de permanência média desejada), 3,45 
em 2010 (30 dias do mês/8,7 dias de permanência média desejada), e 3,33 em 2015 (30 
dias do mês/9,0 dias de permanência média desejada). Assim, define-se qual o número 
máximo de turistas esperados simultaneamente que, multiplicado por 0,7 (percentagem 
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de pessoas que se hospedam hotéis e/ou pousadas), identifica o número de leitos 
necessários para recebê-los. Assim, adotando-se o padrão indicado para a determinação 
da capacidade de suporte do meio ambiente (para maiores detalhes, ver item 2.6.1.3. 
Capacidade de Suporte e Meios de Hospedagem) que é de 2 leitos por UH e permite um 
número máximo de 41.465 quartos, identifica-se que o número de quartos projetados para 
a Costa do Descobrimento, até 2015, representa 59% do total permitido pela projeção da 
capacidade de carga, portanto, um ciclo de vida e uma possibilidade de evolução que 
ultrapassa o período de tempo ora estudado, o que demonstra ser ambientalmente 
sustentável.  
 
 

5.2. DEMOGRAFIA 
 

Quadro 5.11. Projeção de Crescimento Populacional (2000-2015) 
Ano Belmonte Porto Seguro S. C. Cabrália Total do Pólo 

2000* 19.969 95.665 23.880 139.514 
2001 20.154 99.420 25.263 144.837 
2002 20.341 103.317 26.726 150.384 
2003 20.530 107.367 28.273 156.170 
2004 21.721 111.576 29.910 163.207 
2005 20.914 115.950 31.642 168.506 
2006 21.109 119.915 33.474 174.498 
2007 21.398 124.016 35.275 180.689 
2008 21.691 128.257 37.173 187.121 
2009 21.998 132.643 39.173 193.814 
2010 22.289 137.179 41.281 200.749 
2011 22.594 141.240 43.502 207.336 
2012 22.901 145.421 45.660 213.982 
2013 23.212 149.725 47.925 220.862 
2014 23.528 154.157 50.302 228.307 
2015 23.848 158.720 52.797 235.365 

(Fonte: IBGE - cálculo próprio.)  * Dados do Censo 2000 – IBGE 
 

Algumas variáveis foram consideradas para definição deste cenário. A primeira é a 
tendência ao arrefecimento das taxas de crescimento demográfico em localidades como 
Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, que apresentam, por períodos consecutivos, 
elevadas taxas de crescimento populacional. A segunda, é o perfil de negócios que estão 
sendo implantados na Costa de Descobrimento, alguns de padrão internacional, que 
deverão selecionar os trabalhadores mais qualificados, assim reduzindo a expectativa de 
geração de oportunidades de emprego extensivo, prevalecente na lógica do “turismo de 
massa” – caracterizado por investimentos de pequeno porte e relação de trabalho 
precária. Ainda, é possível supor que a consolidação de um mercado turístico, formado 
por consumidores de elevado rendimento, dispostos a gastar, somada à facilidade na 
distribuição propiciada pela infra-estrutura de transportes, poderá vir a fomentar novas 
oportunidades no setor agropecuário. Possibilitando, assim, um retorno ao meio rural de 
uma parcela da população que hoje reside na sede municipal, principalmente em Porto 
Seguro. Caso tal cenário venha a se apresentar, Belmonte, município mais afeito a 
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atividades no setor primário, poderá reverter a tendência de perda de população, ao 
tempo em que ampliará sua integração correlata com a atividade turística. 

Neste sentido, a definição de uma política eficiente de gestão administrativa 
descentralizada, somada à distribuição regional dos investimentos, poderá, se trabalhada 
com planejamento, modificar a situação atual de ocupação desordenada do uso do solo. 
Tal situação é determinada, em muito, pelo descontrole da população urbana, quase 
sempre sem condições de integrar-se qualitativamente a pujança que a atividade turística 
propicia. 
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O desenvolvimento turístico sustentável fundamenta-se na premissa de um 
nte natural preservado e a comunidade receptora integrada e favorecida econômica 
io-culturalmente. Estrutura-se sobre métodos e técnicas de proteção ambiental, 
ade social e eficiência econômica, promovendo a inclusão econômica e social das 
nidades receptoras na cadeia produtiva da atividade, estimulando a cidadania e 
ilitando-lhe o acesso ao consumo para o atendimento de suas necessidades, não 

 básicas, mas também aquelas de lazer e de entretenimento. Este desenvolvimento 
, a médio e longo prazo, a satisfação das necessidades presentes - dos moradores 
 turistas - sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas 
as necessidades. 

Assim, baseando-se nas premissas do desenvolvimento integrado e sustentável do 
o, e visando alcançar as metas identificadas no Capítulo 4 – Estratégias, com 
e na potencialização das capacidades locais, como meio de produzir o crescimento 
gião, foram definidos investimentos e ações, que após análise técnica, com a 
ipação de atores locais,  priorizou-se aqueles(as) que deverão ser 
mentados(as) através do PRODETUR/NE II. Ressalta-se ainda que, no decorrer da 
ração deste Plano, identificou-se necessidades de projetos e ações que, embora 
tantes para o desenvolvimento sustentável regional, não são financiáveis pelo 
ETUR II. Neste caso, foram registradas essas intervenções e deverão ser buscadas 
 alternativas de financiamento, cabendo esta tarefa ao Poder Público. 

As intervenções propostas foram divididas em três componentes básicos, que são: 
ra-estrutura; (ii) desenvolvimento institucional; e (iii) educação para o turismo, 
ndo se estas completam ou se complementam o PRODETUR/NE-I. 

Ao mesmo tempo, são estabelecidas suas relações com os objetivos do PDITS, no 
o de: (1) assegurar a melhoria das condições de vida da população fixa; e (2) 
ver a sustentabilidade ambiental, sócio-cultural e econômica da atividade turística 

lo CD.  

É necessário destacar que as intervenções propostas e sua priorização foram 
idas junto às municipalidades e suas comunidades, através de diversas consultas 
adas formal e informalmente, dentre as quais se assinalam: 
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Quadro 6.1. Consultas Realizadas às Comunidades. 
Nome do Evento Local Período / Ano 

Reunião focal com representantes das 
Associações Profissionais Porto Seguro Novembro/2001 

Reunião do Conselho do Pólo de 
Desenvolvimento Turístico Costa do 

Descobrimento para convalidação do PDITS 
Porto Seguro Setembro/20001 

Reunião do Farol de Desenvolvimento para 
apresentação e discussão do PDITS 

Belmonte,  Porto Seguro, e 
Santa Cruz Cabrália Agosto/2001 

Reunião do Pólo do Desenvolvimento – BNB Porto Seguro Maio de 2001 
Reunião Comunidades – Sudetur Santa Cruz Cabrália Abril de 2001 

Reunião do Pólo do Desenvolvimento – BNB Santa Cruz Cabrália Fevereiro de 2001 
Reunião com os Prefeitos Municipais de 

Belmonte, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália Salvador Fevereiro de 2001 

Reunião Missão Avaliação BID – Prodetur Porto Seguro Novembro 2000 
Reunião Comunidade em Belmonte Belmonte Setembro de 2000 

Reunião Comunidade de Santo Antônio Povoado de Santo Antônio Setembro de 2000 
Reunião Comunidade de Santo André Povoado de Santo André Setembro de 2000 

 
A priorização para as proposições das ações seguiu, desta forma, o resultado obtido 

nesses eventos com as comunidades, entendendo como Prioridade A aquelas 
intervenções tidas como mais importantes e, de certa forma, emergenciais, que devem 
ser iniciadas com as primeiras liberações de financiamento. Já como Prioridade B, 
aquelas que são necessárias, mas com um cenário de implantação de médio prazo, ou 
seja, após as anteriores terem sido realizadas. Ressalte-se, também, que as ações de 
desenvolvimento institucional, capacitação de recursos humanos e de promoção turística 
devem ser iniciadas desde o primeiro momento, ocorrendo durante todo o período 
previsto para implantação deste Plano. 
 

6.1. PRIORIDADE A 
6.1.1. Componente 1 – Fortalecimento da Capacidade Municipal para a Gestão do 
Turismo 
• Implantação do Módulo de Gestão Administrativa e Fiscal nas Prefeituras de Porto 

Seguro, Santa Cruz Cabrália e Belmonte: resultante dos trabalhos desenvolvidos por 
consultoria contratada pelo BID, que após realizar um diagnóstico institucional da 
gestão municipal, elaborou o referido módulo, que tem por objetivo melhorar a eficiência 
e transparência da gestão dos municípios, através da adoção de módulo de gestão por 
resultados e estímulo à participação da sociedade. As principais áreas de ação deste 
modulo são: organização e gestão; atendimento ao cidadão; capacitação dos 
servidores, gestores municipais e líderes da comunidade; administração tributária e 
financeira. 

• Implantação do Módulo de Gestão do Turismo e do Patrimônio Natural e Cultural nos 
municípios da CD: também resultantes de trabalhos da consultoria contratada pelo BID, 
a implantação deste modulo contribui para iniciar o processo de ampliação da 
integração/cooperação, bem como dos instrumentos de planejamento nos municípios 
envolvidos. Os projetos dos municípios da CD, elaborados pela consultoria do BID, 
foram aprovados pelos respectivos prefeitos. 

• Planos Diretores Municipais para Belmonte, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália – com 
base no Termo de Referência deste PDTIS, está prevista a elaboração dos Planos 
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Diretores Municipais para Belmonte, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. Esses planos 
deverão envolver os territórios municipais, com todas as áreas urbanas existentes ou 
projetadas (Núcleo de Apoio Urbano da APA Trancoso – Caraíva), tendo como base a 
revisão e atualização dos PRUAs existentes (sedes municipais de Porto Seguro e Santa 
Cruz Cabrália, além das áreas urbanas costeiras desses dois municípios e da vila de 
Mogiquiçaba, no município de Belmonte). 

• Recuperação do Patrimônio Histórico de Belmonte: O núcleo urbano de Belmonte 
possui diversos prédios antigos, seculares, sendo que alguns em estágio avançado de 
degradação. Assim, a recuperação dos bens históricos imóveis do município será um 
atrativo a mais para os turistas, que poderão vislumbrar um momento histórico de suma 
importância para a compreensão da evolução da região. Neste sentido, destaca-se o 
ex-Hotel São Jorge, que data de 1897, localizado às margens do Rio Jequitinhonha, de 
propriedade da Santa Casa da Misericórdia e que se encontra em situação precária de 
conservação. Destaca-se também o prédio da Filarmônica Lyra Popular, que é uma 
construção secular. A recuperação desses imóveis, na sede de Belmonte, é uma ação 
de complementação. O detalhamento das intervenções nesses e em outros 
monumentos será definido por ocasião da elaboração dos projetos executivos. 

• Recuperação do Patrimônio Histórico de Porto Seguro (2ª etapa): O município de Porto 
Seguro teve uma parte de seu patrimônio histórico restaurado recentemente pelo 
PRODETUR I. Com relação à gestão / manutenção desta área, estão sendo 
desenvolvidos esforços, através da prefeitura local, IPHAN, IPAC, SUDETUR e 
SUDECULT, no sentido de viabilizar uma gestão colegiada. A prefeitura já nomeou um 
gestor local para a coordenação das ações inerentes à municipalidade. Há necessidade 
de se completarem as ações de restauro em alguns elementos e monumentos 
históricos, que não foram contemplados na 1ª Etapa e fazem parte do conjunto histórico, 
além de outros elementos que compõem o Patrimônio Histórico de Porto Seguro, a 
exemplo do Outeiro de Glória. A definição das ações em cada um desses monumentos 
será detalhada nos respectivos projetos executivos.  

• Implantação da APA Caraíva-Trancoso: A Área de Proteção Ambiental Caraíva – 
Trancoso se destaca por situar-se numa das regiões mais bonitas da Costa do 
Descobrimento – CD sofrendo, por isso, diversos tipos de pressões, relacionadas ao 
uso e ocupação da área. Apesar de já contar com um Plano de Manejo, torna-se 
urgente a efetivação de medidas práticas, a exemplo de educação ambiental, apoio a 
práticas econômicas sustentáveis, sinalização turístico-ambiental, dentre outros que 
imponham os parâmetros ambientais definidos pelo Plano. Desta forma, a implantação 
da APA Caraíva – Trancoso constitui-se numa medida de suma importância para a 
conservação do meio ambiente. Destaca-se que este projeto está incluído na Estratégia 
Turística já aprovada pelo BID/BN, sendo, portanto, uma ação de completar o 
PRODETUR I. 

• Proteção, Recuperação e Educação Ambiental da Bacia do Rio dos Mangues – A Bacia 
do Rio dos Mangues, localizada integralmente no município de Porto Seguro, reveste-se 
de elevada importância, principalmente por ser o manancial de abastecimento de água 
da cidade de Porto Seguro. No PRODETUR I, foram realizadas algumas ações voltadas 
para a recuperação dessa bacia, com a implantação de um projeto de educação 
ambiental e de recomposição de suas matas ciliares, especificamente na área de sua 
nascente. Naquela ocasião, foram plantados aproximadamente 80ha de espécies 
nativas, ao longo de suas margens, que vem sofrendo reduzida cobertura vegetal, 
provocado pela excessiva exploração agro-pecuária, bem como a intensa ocupação do 
entorno dessa área. Ressalte-se que a etapa desse projeto já executada não é 
suficiente para reverter a situação de redução da vazão desse manancial, devendo ser 
complementado. É importante que os trabalhos de recuperação ambiental dessa bacia, 



Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável da Costa do Descobrimento_______ 200 

já iniciados, tenham continuidade, de modo a atender a mais 125ha de plantações de 
matas nativas, ao longo de suas margens, bem como a continuação dos trabalhos de 
educação ambiental. Ademais se constata a necessidade de tal intervenção, sobretudo 
porque o período de maior demanda de consumo de água ocorre nos períodos de alta 
estação turística, que não corresponde aos meses de maior índice pluviométrico nesta 
região. 

• Diagnóstico, Plano de Manejo, Gestão e Implantação do Parque Marinho Recife de 
Fora: Este parque foi o primeiro parque marinho municipal do Brasil, que tem como 
principal objetivo o ordenamento do uso (pesca, visitação,) e a preservação das 
diversas espécies de peixes, crustáceos, moluscos e corais, que fazem da região uma 
das mais belas faunas do Atlântico Sul. No entanto, está carente de estrutura logística e 
operacional para que seja, de fato, atuante na manutenção e fiscalização do parque, 
protegendo esse rico ecossistema. Já conta com a visitação turística constante, mas 
necessita de complementação através de equipamentos e capacitação para sua gestão. 

• Implantação da APA Coroa Vermelha: A Área de Proteção Ambiental Coroa Vermelha já 
conta com um Plano de Manejo que necessita ser implantado urgentemente devido, 
sobretudo, às pressões sociais que vem sofrendo. Apesar de já contar com um Plano de 
Manejo, torna-se urgente a efetivação de medidas práticas, a exemplo de educação 
ambiental, apoio a práticas econômicas sustentáveis, sinalização turístico-ambiental, 
dentre outros, que imponham os parâmetros ambientais definidos pelo Plano. Desta 
forma, a implantação efetiva da APA torna-se um fator fundamental para que se 
alcance, em longo prazo, o desenvolvimento sustentável do turismo na região. Destaca-
se que este projeto já está incluído na Estratégia Turística, já aprovada pelo BID/BNB, 
sendo uma ação de completar o PRODETUR I. 

• Diagnóstico, Plano de Manejo, Gestão e Implantação do Parque Marinho Coroa Alta: O 
parque municipal marinho de Coroa Alta é responsável pela conservação de parte 
significativa dos recursos existentes na região. No entanto, está carente de estrutura 
logística e operacional para que seja, de fato, atuante na manutenção e fiscalização dos 
parques, com o objetivo de proteger seu ecossistema. Já conta com a visitação turística 
constante, mas necessita de complementação através de equipamentos e capacitação 
para sua gestão. 

• Estudo Sobre o Uso Sustentável da Madeira como Matéria-prima no Artesanato da CD – 
Uma das preocupações com a utilização da matéria-prima na fabricação do artesanato 
da CD, está relacionada com a degradação ambiental ocasionada pela extração de 
madeiras e essências raras, ou em vias de extinção. A prática de retirada dessa 
matéria-prima afetará significativamente as florestas e destruirá as matas 
remanescentes da região. A sua repressão, entretanto, se torna difícil, em decorrência 
da sobrevivência daqueles que vivem do artesanato e principalmente pela falta, ainda, 
de uma alternativa para a sua substituição. O desafio do apoio do desenvolvimento de 
artesanato é compatibilizar o seu incremento, como elemento integrante da composição 
do produto turístico, com a preservação do patrimônio ambiental, que se constitui num 
dos mais fortes apelos à visitação da CD e ao mesmo tempo matéria-prima para sua 
elaboração. Este desafio também se estende para o fortalecimento de núcleos de 
produção e de comercialização nas áreas de visitação do pólo, que resulte na geração 
de renda para os envolvidos nesta atividade. Objetivando pesquisar alternativas de 
matéria-prima renováveis, foi elaborada uma proposta de estudo para apoiar decisões 
estratégicas sobre o artesanato do pólo da CD, que foi incluída na amostra 
representativa. 

• Reavaliação Regional da Gestão dos Resíduos Sólidos da Costa do Descobrimento – 
Como já foi mencionado, é de grande importância, no momento, uma reavaliação dos 
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estudos e projetos relativos aos Resíduos Sólidos, já elaborados para a CD, na medida 
em que já foram decorridos muitos anos desde a sua elaboração. Atualmente, com as 
transformações verificadas na região, que vem atraindo com intensidade investidores do 
setor turístico, com a implantação, inclusive, de equipamentos turísticos de grande 
porte, faz-se importante essa nova avaliação. Por outro lado, observa-se ainda que os 
estudos foram concebidos a partir de diretrizes que também já foram modificadas nos 
novos procedimentos adotados pelo BID/BN, nessa segunda etapa do Prodetur. Assim, 
esse seria um momento oportuno para avaliar as potencialidades e/ou fragilidades do 
modelo até então adotado. Esta ação deverá necessariamente anteceder todas as 
ações de resíduos sólidos. 

• Implantação do Aterro Sanitário e Plano Diretor de Limpeza Urbana-PDLU de Belmonte: 
O núcleo urbano de Belmonte deverá experimentar crescimento decorrente do turismo 
na população, fixa e flutuante, nos próximos anos, devendo-se, portanto, elaborar e 
implantar um programa específico de limpeza urbana. Este projeto já está incluído na 
Estratégia Turística já aprovada pelo BID/BN, completando a infra-estrutura de 
saneamento da região. Neste sentido, destaca-se, neste projeto, a preocupação com o 
destino dos resíduos sólidos, que atualmente são lançados em lixões a céu aberto, sem 
estrutura adequada para receber o volume gerado anualmente, principalmente na alta 
temporada; sem desconsiderar que, qualquer projeto que se pretenda ambientalmente 
sustentável, deve prever uma destinação correta e adequada para os seus resíduos. 
Outro fato importante é que o aterro sanitário de Belmonte deverá ser compartilhado 
com o município de Santa Cruz Cabrália, no recebimento dos resíduos sólidos dos 
povoados de Santo André, Santo Antônio e Guaiú, por questões de proximidade e 
logística operacional. Trata-se de um projeto a completar. Tendo em vista o tempo 
decorrido desde a elaboração do projeto e considerando os resultados da reavaliação 
regional da gestão de resíduos sólidos da CD, entende-se que este projeto deverá ser 
revisado antes de sua implantação. 

• Plano Diretor de Limpeza Urbana - PDLU do Município de Porto Seguro – O projeto 
executivo do aterro sanitário do município de Porto Seguro foi desenvolvido e 
implantado durante o ano de 2000, com recursos provenientes do Produr (com recursos 
do Banco Mundial). Esse aterro, entretanto, necessita, além de equipamentos para a 
sua adequada operação, (os equipamentos do aterro não foram adquiridos naquela 
oportunidade, comprometendo a sua eficiência operacional), um planejamento para a 
coleta dos resíduos nas áreas do município, bem como de gerenciamento adequado, 
aprimorando os serviços, de forma a ser alcançada a sustentabilidade do sistema. 
Tendo em vista o tempo decorrido desde a elaboração do projeto e considerando os 
resultados da reavaliação regional da gestão de resíduos sólidos da CD, entende-se 
que este projeto deverá ser revisado antes de sua implantação. 

• Plano Operacional de Resíduos Sólidos de Caraíva – Caraíva possui obstáculos de 
ordem geográfica e espacial que impede a sua integração com as principais localidades 
do município de Porto Seguro. Essas dificuldades também se refletem na implantação 
de uma solução conjunta para gestão de seus resíduos sólidos. Assim, propõe-se o 
desenvolvimento de estudos que apontem soluções para esses entraves. Como se trata 
de uma localidade ainda de baixa densidade populacional e de visitação turística, essa 
solução deverá ter um caráter mais simples, porém compatível com os requisitos de 
ordem sanitária e ambiental. Deverá ser elaborado após a conclusão da Reavaliação 
Regional da Gestão dos Resíduos Sólidos da Costa do Descobrimento.   

• Plano Diretor de Limpeza Urbana-PDLU de Santa Cruz Cabrália – O aterro construído 
em Porto Seguro foi dimensionado para receber os resíduos produzidos em Santa Cruz 
Cabrália e Coroa Vermelha. Entretanto, até o momento, a transferência desses resíduos 
não está sendo feita, por razão de ordem técnica e operacional. Por sua vez, o PDLU do 
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município de Cabrália, apesar de ter sido elaborado, não foi implantado, 
comprometendo a gestão dos serviços. Recentemente, técnicos ligados à área de 
resíduos sólidos do Estado manifestaram a necessidade de reavaliar a concepção 
originalmente planejada para os municípios da Costa do Descobrimento. Nesse sentido, 
a implantação do PDLU de Cabrália poderá sofrer alguns ajustes, após a conclusão dos 
referidos estudos, também proposto neste plano. 

• Plano de Recuperação das Áreas Degradadas – PRAD dos lixões da Costa do 
Descobrimento – Os atuais lixões existentes nos municípios da CD constituem área de 
risco à saúde das populações, em razão da poluição e proliferação de doenças 
provenientes da disposição inadequada dos resíduos. Além disso, o seu impacto visual 
repercute de modo extremamente negativo na imagem desse destino turístico. Após a 
implantação dos equipamentos de destinação final para os municípios da CD, a 
permanência dessas áreas degradadas é de total incompatibilidade com as ações de 
saneamento já realizadas na região. A área do antigo lixão de Porto Seguro, a título de 
exemplo, encontra-se ocupada por uma população que desconhece os reais riscos de 
ali permanecerem. Ações de ordem física e sócio-ambiental, aliadas a um programa de 
Educação Ambiental, também se mostram importantes como instrumentos de 
intervenção, que permitam recuperar essas áreas degradadas. 

• Pavimentação e Drenagem de Belmonte: O núcleo central de Belmonte apresenta 
problemas de alagamentos na época de chuvas, decorrentes da falta de um sistema de 
drenagem pluvial, dificultando deslocamentos, além de pôr em risco a saúde de suas 
populações e visitantes. É necessário, portanto, uma melhor adequação da estrutura 
urbana a partir da implantação de um sistema de drenagem pluvial e pavimentação das 
ruas que ainda se encontram sem qualquer tipo de pavimento. Trata-se de uma ação de 
complementação. Ressalte-se que a referida pavimentação e drenagem serão 
implantadas nas ruas onde já houve a execução de sistema de água e esgoto. 

• Ciclovia Belmonte – Centro / Praia (2 km): O município de Belmonte situa-se numa 
região plana, ao largo da foz do rio Jequitinhonha. Assim, parte significativa de sua 
população utiliza bicicletas como principal meio de transporte para transitar pela cidade 
e para dirigir-se ao seu principal atrativo: a Praia do Mar Moreno. No entanto, corre-se 
perigo, pois, atualmente, o acesso é realizado através de uma estrada, sem proteção 
aos ciclistas. Desta forma, a construção de uma ciclovia possibilitará maior uso e 
segurança, tanto para os visitantes como para a comunidade. O uso deste veículo como 
meio de transporte e de lazer gera ainda negócios nessa localidade, seja no comércio 
de bicicletas, de peças e acessórios, prestação de serviços de aluguel e oficinas de 
manutenção. A quantificação do volume de negócios gerados em decorrência desse 
projeto, será apresentada quando do detalhamento do mesmo e deverá incluir os 
impactos diretos e indiretos na economia local. Trata-se de ação de complementação. 

• Urbanização de Mogiquiçaba: O povoado Mogiquiçaba, inserido na área da APA Santo 
Antônio, necessita de medidas preventivas no que se refere à organização urbana, 
traçado das ruas, adequação das áreas públicas, enfim um Plano de Organização do 
espaço físico e ambiental, fundamentais para evitar possíveis impactos decorrentes do 
desenvolvimento da atividade turística, bem como se adequar a um padrão urbano, 
inerente às premissas de uma área pertencente à Unidade de Conservação (APA). 
Trata-se de uma ação de complementação. 

• Passarela de Acesso à Praia de Mogiquiçaba: Esta intervenção diz respeito à 
recuperação da ponte de pedestres que atravessa a barra do Rio Preto, ligando o 
povoado de Mogiquiçaba à praia. Além de ser o acesso natural à praia, a travessia da 
ponte se constitui numa atração em si própria, compondo um cenário pitoresco com o 
rio, o povoado e a praia. A recuperação da ponte, para travessia de pedestres e 
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bicicletas, deverá garantir segurança necessária, por meio da substituição de peças 
estruturais comprometidas, complementação de trechos sem piso e instalação de 
guarda-corpos. Seu caráter típico, quase artesanal, deverá, no entanto, ser mantido. Na 
entrada da ponte, próximo ao povoado, deverá ser implantado um estacionamento de 
veículos. A recuperação dessa ponte deverá estimular o surgimento de equipamentos 
de apoio ao turismo, como bares e restaurantes, favorecendo a comunidade e os 
visitantes. Apesar da ponte de acesso encontrar-se em área de propriedade privada, já 
se caracterizou como faixa de servidão.O acesso à praia de Guaiú, conforme o Plano de 
Ecoturismo da APA de Santo Antônio e entorno também será através de faixas de 
servidão, já existentes. Trata-se de um projeto a complementar. 

• Urbanização em Taperapuã: O bairro de Taperapuã é responsável pela recepção de 
fluxo significativo de visitantes. Na praia de Taperapuã, uma das mais freqüentadas da 
orla norte de Porto Seguro e onde estão situados os hotéis de melhor padrão do litoral 
norte daquele município, o desordenamento hoje existente compromete 
paisagisticamente o local e provoca congestionamentos na única via de acesso à Santa 
Cruz Cabrália, com bloqueio do tráfego de até quatro horas nos finais de semana e dias 
especiais da alta estação.  

• Pavimentação e Drenagem de Trancoso: Um projeto de urbanização para esta vila é 
importante e necessário, principalmente de forma preventiva, devido ao processo de 
crescimento espontâneo que vem sofrendo nos últimos anos, correndo o risco de se 
descaracterizar, com uma ocupação desordenada. Trata-se de um projeto a 
complementar. Essa localidade vem apresentando taxas de crescimento populacional 
elevadas, conforme estudo realizado para os projetos de resíduos sólidos , cujos dados 
se encontram abaixo discriminados: 

Ano     População             População 
            Baixa Estação       Alta Estação 
1996        4.808                   5.047 
1998        5.473                   6.253 
2000        6.230                   7.245 
2005        7.709                   9.057 
2010        8.952                 10.515 
 
Taxa de crescimento de Trancoso entre 1996 / 2000 
Baixa Estação      29,60%   
Alta Estação         43,55% 
Taxa de crescimento de Trancoso entre 2000 / 2010 
Baixa Estação      43,70%  
Alta Estação         45,13% 

• Pavimentação do Acesso às Praias e Urbanização em Arraial d’Ajuda: trata-se de obras 
complementares à pavimentação que foi realizada no povoado. O acesso é necessário 
para atender ao fluxo de visitantes que se dirige à Praia de Pitinga, um dos principais 
atrativos de Arraial D´Ajuda. É uma área de remanescente de Mata Atlântica onde a 
drenagem natural tende a escoar para a parte mais baixa nessa via de topografia 
acidentada, comprometendo o leito sem pavimentação, cujo tráfego intenso, na maioria 
das vezes, agrava o problema. Quanto à urbanização, são necessárias a avaliação de 
intervenções no bairro de São Pedro, na localidade denominada Buraco da Gia, para 
que sejam preservadas as características ambientais do ponto de vista urbano, 
melhorando o seu sistema viário e as áreas destinadas a praças e parques.  

• Pavimentação e Drenagem em Santa Cruz Cabrália – Centro: O núcleo urbano de 
Santa Cruz Cabrália não possui sistema de drenagem pluvial, contribuindo para 
existência de alagamentos, em épocas de chuvas, comprometendo a estética e, 
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sobretudo, a saúde de sua população fixa e flutuante. Assim, esse centro necessita de 
um sistema de drenagem pluvial, com posterior pavimentação de suas ruas, 
principalmente em sua área central. Obras de pavimentação e drenagem são 
componentes de saneamento básico e questão de saúde pública. Trata-se de uma ação 
de complementação. Ressalte-se que a referida pavimentação e drenagem será 
implantada nas ruas onde já houve a execução de sistema de água e esgoto. 

• Ampliação do Cais de Cabrália: O município de Santa Cruz Cabrália possui, atualmente, 
uma oferta significativa de embarcações de recreio e de comércio relacionada ao 
turismo náutico e de lazer. Devido a existência de diversos stakeholders, que não se 
organizam em associações para execução desse projeto sob a forma de investimento 
privado, faz-se necessário uma intervenção por parte do poder público, visando oferecer 
uma maior segurança aos seus usuários, o que possibilitará uma ampliação dos 
negócios relacionados a este segmento turístico. Trata-se de um projeto a 
complementar. 

• Cais de Proteção em Santo Antônio: O povoado de Santo Antônio, localizado às 
margens do rio homônimo, sofre constantes alagamentos em épocas de cheias, 
causando grandes transtornos à população ali residente. Desta forma, a construção de 
um cais de proteção para a comunidade constitui-se em uma obra urgente, pois o rio, ao 
invadir esse vilarejo, vem transformando a sua configuração, causando impactos 
significativos. Trata-se de um projeto a complementar. 

• Urbanização da Orla de Cabrália: A orla de Santa Cruz Cabrália necessita de um projeto 
de urbanização que venha adequar e ordenar os equipamentos ali existentes. Este 
deverá contemplar, principalmente, o aspecto ambiental visando à otimização da área, 
com a conservação do meio ambiente costeiro. Neste sentido, esta área poderá se 
transformar em mais um atrativo para a localidade, beneficiando sua população fixa e 
flutuante. Para esta intervenção, existe ante-projeto elaborado, envolvendo toda a área 
da orla. Trata-se de um projeto a complementar. 

• Muro de Contenção em Santo André: A comunidade de Santo André, localizada na 
região da APA Santo Antônio, espalha-se por duas vias centrais: a rodovia BA – 001, e 
uma rua não pavimentada, paralela à linha da praia. Esta última está sendo invadida 
pelas águas das marés cheias que poderão, em longo prazo, destruir a rua, inclusive 
algumas casas que se encontram na área, e até uma parte do muro de contenção já 
construído pela comunidade. Portanto, a finalização da obra é fundamental para garantir 
a proteção do talude. Trata-se de um projeto a complementar. 

• Urbanização de Santo André: O povoado de Santo André, localizado no interior da APA 
Santo Antônio, próximo ao núcleo urbano central de Santa Cruz Cabrália, vem se 
desenvolvendo de forma desordenada, provocando impactos ao meio ambiente e à 
comunidade. Desta forma, a urbanização dessa vila deverá adequar o traçado urbano a 
uma nova realidade local, com a valorização das singularidades ali existentes. Trata-se 
de uma ação de complementação. 

 
6.1.2. Componente 2 - Infra-Estrutura e Capacitação para o Desenvolvimento do 
Turismo Sustentável.  

• Capacitação Profissional na CD: O aumento do número de empregos previstos, a partir 
dos investimentos no setor na Costa do Descobrimento, recomenda, além do seu 
dimensionamento quantitativo, a definição de estratégia para a sua qualificação, dentro 
dos parâmetros necessários e exigidos para os padrões da oferta e as necessidades da 
demanda. Com este objetivo, a consultoria contratada pelo BID, a partir de um 
diagnostico, elaborou um Programa de Capacitação Profissional, que tem como objetivo 
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realizar ações coordenadas e voltadas para o incremento contínuo da qualidade dos 
serviços e das habilidades, focados no desenvolvimento sustentável do turismo. Vale 
salientar que a qualificação da mão de obra para a prestação dos serviços turísticos na 
região deve, necessariamente, favorecer os moradores locais, independentemente da 
sua condição social, sexo ou idade (desde que em idade laboral), uma vez que a 
atividade turística proporciona oportunidade de empregos para uma gama de pessoas 
que, se bem treinadas, contribuirão para a consolidação da qualidade do produto Costa 
do Descobrimento. Assim, com base no Programa de Capacitação e Certificação 
Profissional e na articulação de ações das entidades que atuam em capacitação para o 
turismo, deverão ser enfatizados os seguintes segmentos alvos:   
 Mão-de-Obra para o Turismo – Ações são recomendadas para propiciar maior 

empregabilidade de mão de obra local, baseada numa capacitação continuada e 
modulada, prevendo-se a sua avaliação e certificação através de órgãos 
específicos. Saliente-se também a importância de articulação com os setores de 
educação dos municípios e de Centro Educacionais da região, como a Escola Brasil, 
no sentido de discutir as bases de educação para o êxito do aperfeiçoamento 
profissional. 
 Mobilização Comunitária para Geração de Emprego e Renda – como medidas 

complementares e indispensáveis ao desenvolvimento local sustentável, propõe-se 
a realização de ações e projetos, em parceria com entidades afins, que envolvam 
alternativas de geração de emprego e renda para as comunidades locais, tais como: 

- Continuação do projeto de desenvolvimento do artesanato, já iniciado no 
PRODETUR I; 

- Implantação de incubadoras de negócios turísticos e agroindustriais de suporte ao 
turismo; 

- Apoio ao desenvolvimento e implantação de novos produtos turísticos. 
 Líderes Comunitários e de ONGS - A mobilização para a gestão colegiada requer a 

formação/capacitação de lideranças das comunidades e ONGS, envolvidas no 
processo, para que, efetivamente, possa ser criada a possibilidade da sociedade 
civil assumir a tarefa de redirecionar sua relação com o Estado, através de uma 
maior participação nas decisões. Salienta-se também a importância de 
fortalecimento e modernização das atividades representativas do setor privado, 
através de ações voltadas para a organização administrativa, capacitação dos 
lideres e associados, bem como troca de experiências e conhecimentos, que são 
recomendáveis para uma atenção mais efetiva destas entidades na CD. 

 Mobilização Comunitária para o Turismo – durante a execução do PRODETUR I, 
foram realizadas ações de mobilização das comunidades envolvidas com a atividade 
turística, com o objetivo de alcançar maior participação dessas nas decisões locais. 
Tendo em vista a pouca tradição da nossa população quanto ao engajamento em 
processos participativos – base essencial ao PRODETUR II –, será necessária a 
continuação e intensificação de ações mobilizadoras, para construção de uma visão 
e de ações compartilhadas para o desenvolvimento local sustentável. 

• SES Belmonte – Ampliação: A sede municipal de Belmonte possui sistema de 
esgotamento sanitário recentemente implantado através recursos do PRODETUR I,. a 
ampliação, que constitui ação de completar, resulta da necessidade de atender a novos 
bairros que se adensaram, após a implantação do projeto original e a sub-bacia Matriz, 
parcialmente atendida, em decorrência dos serviços extras não identificados 
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originalmente: rebaixamento de lençol freático e escoramentos em áreas além das 
previstas, com conseqüente elevação dos custos e aumento do número de estações 
elevatórias. Vale ressaltar que as contribuições de esgoto dos novos bairros já foram 
computadas no projeto executivo desenvolvido, uma vez que já constavam da previsão 
de adensamento, o que não implicará em ajustes nos componentes estruturais do 
sistema projetado e executado, tais como: estações de tratamento e interceptores. 

• SES do Município de Porto Seguro – Ampliação da rede Coletora setores B e C: Apesar 
das intervenções já realizadas no âmbito do PRODETUR I, no componente 
esgotamento sanitário, ainda se fazem necessárias algumas intervenções, visando a 
sua ampliação, pois, como ficou apontada no diagnóstico, a população fixa apresentou 
um crescimento acima do esperado, na última década, o que implicou na formação de 
novos bairros. Trata-se de obras complementares aos sistemas já implantados nos 
setores A, B e C da sede de Porto Seguro. 

• SES Costa do Descobrimento – Ligações Intradomiciliares de Arraial D’Ajuda, Santa 
Cruz Cabrália e Trancoso: Como identificado no diagnóstico, uma parte da rede de 
esgotamento não está funcionando, uma vez que é preciso completar a conexão das 
moradias ao sistema, principalmente em locais de baixa renda, onde o custo 
relacionado a este serviço mostra-se elevado para as populações residentes nestas 
áreas; como mencionado, 60% da população residente recebe até 3 salários mínimos / 
mês. Este fato mostra a necessidade também de uma campanha de educação 
ambiental. Visando a otimização do SES´s da Costa do Descobrimento e a conseqüente 
preservação do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida da população, foram 
incluídas nas ações do PRODETUR II as ligações intradomiciliares, nestas áreas, bem 
como no componente capacitação, campanhas educativas para a população residente. 
Vale ressaltar que o investimento em ligações intradomiciliares é de importância 
significativa para viabilizar essa ação em populações de baixa renda, a exemplo do que 
já vem sendo adotado em outras regiões da Bahia e do Brasil. 

• SAA de Santa Cruz Cabrália – Ampliação: O núcleo urbano de Santa Cruz Cabrália 
apresentou nos últimos anos um crescimento significativo, ampliando bairros e criando 
novas áreas residenciais. Há necessidade de ampliar o Sistema de Abastecimento de 
Água de Santa Cruz Cabrália, no sentido de aumentar a produção do volume de água, 
hoje captado. Para isso, serão necessárias a perfuração e instalação de mais um poço, 
nessa localidade, além de instalação de mais 250 hidrômetros para o controle do 
volume de água distribuído. Trata-se de obras complementares ao sistema já 
implantado. 

• SAA de Santo André, Santo Antônio e Guaiú: Esses povoados, situados na região da 
APA Santo Antônio, não possuem um sistema público de abastecimento de água. As 
comunidades residentes e os equipamentos turísticos ali instalados se abastecem a 
partir de água captada em poços muito profundos, sem qualquer tipo de tratamento. 
Desta forma, faz-se necessário complementar o sistema de abastecimento de água de 
Santa Cruz Cabrália com um sistema de abastecimento de água público, 
preferencialmente não convencional, de modo que possa atender tanto a população fixa 
como a flutuante. Outra justificativa para a execução desta intervenção está no objetivo 
maior do PRODETUR II, que é a melhoria de qualidade de vida das populações. 
Conforme mencionado anteriormente, a viabilidade para estes sistemas pode ser obtida 
através de estudos técnicos que indiquem soluções alternativas. 

• SES de Santo André, Santo Antônio e Guaiú: Esses povoados também não possuem  
sistema público de esgotamento sanitário, tendo como conseqüência um forte impacto 
na saúde da população, além do comprometimento dos seus recursos hídricos do solo e 
das praias. Nesse sentido, faz-se necessário complementar o sistema de esgotamento 
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sanitário de Cabrália, atendendo esses povoados com sistema alternativo de 
esgotamento sanitário. 

• Plano de Recuperação das Áreas Degradadas na Rodovia Cabrália / Belmonte (BA-
001)- PRADE: A construção da BA – 001, que estabeleceu a ligação entre os 
municípios de Santa Cruz Cabrália e Belmonte, foi a primeira obra realizada pelo 
PRODETUR I. Essa rodovia, em razão de não ter sido elaborado e executado um plano 
de recuperação das áreas degradadas, concomitantemente à execução das obras, 
deixou um passivo ambiental que deverá ser recuperado (complementado) para que 
não comprometa a paisagem e a beleza dessa área, integrante da APA de Santo 
Antônio. 

• Ampliação do Aeroporto de Porto Seguro – Terminal de Passageiros e Pista de 
Taxiamento: O terminal de passageiros de Porto Seguro foi reformado e ampliado 
através do Prodetur I. O aumento dos fluxos turísticos, através de vôos regulares e 
charters , inclusive internacionais, está demandando, por questões de segurança, 
notadamente nas épocas de alta estação, a ampliação do terminal de passageiros e do 
Táxi Way, que deverá atender o trânsito das aeronaves antes das decolagens e/ou após 
o pouso, para liberação da operação da pista principal. Trata-se de um projeto a 
complementar. 

• Segurança Pública na CD: a segurança pública é um dos itens mais valorizados entre 
os essenciais ao turismo em pesquisas de opinião junto aos turistas e à população local. 
Entende-se que o atendimento às necessidades de fortalecimento da estrutura de 
segurança pública, na Costa do Descobrimento, no que se refere ao aparelhamento e 
capacitação dos contingentes das policias militar e civil e da Delegacia de Proteção ao 
Turista, é fundamental para a melhoria de qualidade do produto turístico e da qualidade 
de vida da população residente. 

• Pesquisa dos Indicadores Estatísticos de Turismo da Costa do Descobrimento – 
procedimentos sistemáticos de aferição do desempenho da atividade turística regional 
precisam ser objeto de aprimoramento e intensificação, bem como devem ser feitas a 
criação e implantação de banco de dados que retroalimente o setor público, o 
empresariado e a comunidade organizada da região. O Termo de Referência para 
licitação da construção e implementação destas pesquisas, indica como principais 
produtos: 

Produto I – Ocupação Hoteleira: Produção e gerenciamento dos Indicadores de 
Desempenho da Hotelaria (classificada/assemelhada e não classificada). 
Produto II – Perfil da Demanda Turística-pesquisas sobre Turismo receptivo. 
Produto III – Agregados Macro Econômicos. 

• Sinalização Turística na Costa do Descobrimento - Apesar de ser um importante centro 
receptor de turismo do nordeste brasileiro, a Costa do Descobrimento não possui um 
programa de sinalização turística adequado à sua demanda. Desta forma, ressalta-se a 
urgência da adequação da comunicação visual indicativa aos atrativos turísticos; não só 
na padronização da linguagem e dos símbolos utilizados na região, como também no 
material e no conteúdo da informação. Foi incluído, na amostra representativa, um 
Termo de Referência para a elaboração de um Projeto executivo de Sinalização 
Turística para a CD. 
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6.1.3. Componente 3 – Promoção do Investimento Privado nos Pólos de Turismo. 

Este componente agrega um conjunto de ações que vão proporcionar a base do 
fortalecimento do setor empresarial, necessário para o alcance dos resultados esperados 
no Programa, tanto econômicos como sociais. Constituem-se como sub-componentes: 

• Capacitação Empresarial – a capacitação empresarial é um dos sub-componentes 
fundamentais do apoio ao setor privado. Propõe-se realizar ações de conscientização dos 
empresários sobre a necessidade de qualificação da mão de obra como diferencial 
competitivo do produto turístico, bem como desenvolver habilidades para executar ações 
coordenadas de gestão e de desenvolvimento de produtos, adotando metodologias 
adequadas. É importante considerar os seguintes aspectos na programação dirigida para 
o segmento empresarial da CD: 

- gestão de empresas turísticas; 
- uso de novas tecnologias; 
- certificação (ISO 9000 e 14000/01) 
- prevenção de riscos trabalhistas 
- marketing. 

• Assistência Técnica para Fomentar o Associativismo: A função de decidir em conjunto, 
apesar das dificuldades, é fundamental para as comunidades de agora e do futuro. No 
caso da CD, existem dados referenciais que indicam a importância atribuída por essa 
comunidade sobre a necessidade de fortalecimento de fóruns de participação comunitária 
para discussões e tomadas de decisões relativas ao desenvolvimento local e as suas 
reivindicações. O Conselho Regional de Turismo da Costa do Descobrimento – CRT/CD, 
criado em 1997 como módulo experimental de gestão participativa da região, deverá ser 
alvo de ações específicas nas áreas de gestão e capacitação, creditando-o a assumir a 
função de articulador de seus associados, para contribuir nas ações de desenvolvimento 
sustentável da região. Além do CRT/CD, outros conselhos municipais e entidades 
associativas do empresariado e da sociedade civil são também alvos de ações de 
fortalecimento, buscando estabelecer mecanismos de participação, envolvendo 
representantes de vários atores sociais, como espaços institucionalizados para a 
expressão e debates de interesses, formulação de propostas sustentáveis e maior 
transparência. 

• Plano de Marketing: Os resultados obtidos, a partir da implantação do Plano de Ação 
dos PDITS, deverão impactar diretamente a imagem da CD como destino de turismo 
diversificado e sustentável. Esta nova condição da CD permitirá que as ações de 
marketing possam ser dirigidas a segmentos e nichos de mercados específicos, os quais, 
por suas características próprias, permitirão que seja atingido o objetivo de substituir o 
Turismo de Massa pela atração de um fluxo maior, voltado aos mercados mais exigentes 
e, ao mesmo tempo, com maior potencial para realização de gastos turísticos. Para tanto, 
será necessária a participação dos empresários, das pessoas que atendem diretamente 
aos turistas e da comunidade. Assim, propõe-se a elaboração de um Plano de Marketing 
para o qual deverá ser realizado inicialmente um trabalho de prospecção do mercado com 
vistas à identificação de novas oportunidades, através da realização de pesquisas de 
mercado. A partir da junção da expectativa dos atores da atividade turística na CD, com 
as oportunidades de mercado detectadas, se definirão no Plano de Marketing as 
estratégias e respectivas ações necessárias à estruturação e comercialização da CD 
como destino turístico nacional e internacional. 
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• Promoção Turística: Uma vez identificados os segmentos e nichos a serem 
trabalhados, se desenvolverão ações promocionais com vistas à divulgação dos novos 
produtos, previamente formatados para os segmentos e nichos de mercado que se 
pretende conquistar e, se possível, fidelizar. Ao contrário de ações promocionais, cujo 
objetivo é o turismo de massa, (com a utilização de um pequeno número de peças 
promocionais, mas com grande tiragem) propõe-se uma maior variedade dessas peças 
(folders, vídeos, cds, anúncios, etc.) criadas para atingir segmentos específicos, mas em 
menor tiragem. Além da promoção para captação de fluxos turísticos propõe-se também 
uma ação dirigida para identificação, sensibilização e conquista de novos 
empreendedores, que realizem investimentos em negócios turísticos, sobretudo naqueles 
que ainda se constituem em lacunas para a formação do cluster local de turismo e 
entretenimento. Enfim, a Promoção Turística deve refletir todo o esforço de adequação ao 
mercado, definido pelo Plano de Marketing. 

 
 
6.2 PRIORIDADE B 
 
6.2.1. Componente 1 – Fortalecimento da Capacidade Municipal para a Gestão de 
Turismo 
• Infra-estrutura de Combate a Incêndio na Mata Atlântica: A Costa do Descobrimento – 

CD, possui diversas unidades de conservação, com áreas de Mata Atlântica primária e 
secundária ainda preservadas. Em alguns pontos dessas áreas, vêm ocorrendo 
incêndios, tanto de forma espontânea, como também provocados pela ação do homem, 
sem que exista nenhuma estrutura preventiva e profissional para combatê-los. Assim, 
dispor de uma adequada estrutura de combate a incêndios na Mata Atlântica se 
constitui numa ação importante de apoio à conservação da natureza, a completar. 

• Criação de um Parque Florestal do Vale do Carioca: No Vale do Carioca existem 
remanescentes de Mata Atlântica, em bom estado de conservação. Assim, a criação e a 
implantação de um parque florestal na área, a complementar, é uma alternativa no 
sentido de preservar a Mata Atlântica ali existente, a fauna e flora, bem como se tornar 
um novo atrativo ecoturístico. 

• Reforma do Centro de Cultura de Porto Seguro: O município de Porto Seguro é a porta 
de entrada na Zona Turística Costa do Descobrimento, oferecendo uma diversidade de 
equipamentos receptivos e de atrativos turísticos. No entanto, o Centro de Cultura do 
município encontra-se numa situação precária, impossibilitando sua utilização de forma 
adequada. Sua reforma possibilitará a utilização desse espaço, localizado no centro da 
cidade, para eventos destinados à valorização da cultura local, que não demandam 
áreas mais especializadas ou de grandes dimensões. Tem especial importância, dada a 
possibilidade de abrigar eventos de instituições privadas e públicas, das diversas áreas, 
além de se constituir em espaço que poderá ser direcionado para o estímulo e 
promoção de eventos culturais e de organização da sociedade local. 

• Recuperação do Patrimônio Histórico de Santa Cruz Cabrália: Em Santa Cruz Cabrália, 
por ocasião das comemorações dos 500 Anos do Descobrimento, ocorreram algumas 
intervenções na área do seu sitio histórico. Como ação de complementação, é 
importante a restauração da Matriz de N.Sra. da Conceição e de alguns outros imóveis 
situados no seu entorno, propondo mais uma opção de visitação aos turistas. A 
definição dessas ações, em cada um dos monumentos, será detalhada nos respectivos 
projetos executivos. 
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• Construção da Sede / Centro de Fiscalização da APA Santo Antônio: A APA Santo 
Antônio é uma das mais importantes unidades de conservação existentes na região da 
Costa do Descobrimento. Com um excelente potencial ecoturístico, deve contar com 
uma sede local, responsável pela sua gestão e fiscalização. O projeto de implantação 
da APA de Santo Antônio já recebeu recursos do PRODETUR I, os quais foram 
aplicados na elaboração do Plano de Manejo e respectiva síntese, além da elaboração 
de Plano de Ecoturismo e do programa de educação ambiental e conscientização para 
instalação do conselho gestor. A construção da sede é importante, na medida em que 
esta base física será convertida em um centro de informação turística ambiental, que 
deverá atender à comunidade no fornecimento de informações e esclarecimentos sobre 
as questões relativas ao zoneamento e punições. Atenderá ainda aos empresários com 
orientações sobre as restrições construtivas, sendo também um núcleo educativo sobre 
questões ambientais. 

• Urbanização de Caraíva: Este povoado vem apresentando crescimento nos últimos 
anos, relacionado ao desenvolvimento de atividades turísticas na região. Assim, 
necessita de um projeto de urbanização, visando uma melhor ordenação urbanística, 
para receber o fluxo de visitantes, atuais e futuros, conservando suas características 
singulares. Ressalta-se que Caraíva se constitui em produto turístico diferenciado, de 
baixa densidade, cuja ação preventiva garantirá a qualidade e sustentabilidade 
ambiental necessária. Trata-se de um projeto a complementar. As taxas de crescimento 
populacional, apresentadas conforme estudo realizado para os projetos de resíduos 
sólidos, se encontram abaixo discriminados: 

Ano       População             População 
            Baixa Estação       Alta Estação 
1996         1.070                    1.244 
1998         1.152                    1.373 
2000         1.242                    1.483 
2005         1.575                    1.906 
2010         1.927                    2.352 
 
Taxa de crescimento  de Caraíva entre 1996 / 2000 
Baixa Estação      16.07% 
Alta Estação         19.21% 
Taxa de crescimento de Caraíva entre  2000 /2010 
Baixa Estação      55,15% 
Alta Estação         58,60% 

• Urbanização de Santo Antônio e Guaiú: Os povoados de Santo Antônio e Guaiú estão 
inseridos na área da APA Santo Antônio e vêm apresentando um processo de pressão 
urbana, devido ao desenvolvimento do turismo na região. A urbanização destes 
povoados, portanto, é uma medida preventiva fundamental para ordenar espaços, em 
locais que ainda não se encontram com alto grau de desenvolvimento. Trata-se de uma 
ação de complementação. 

 

6.2.2. Componente 2 - Infra-Estrutura e Capacitação para o Desenvolvimento do 
Turismo Sustentável. 

• SAA de Caraíva: O povoado de Caraíva, ao sul de Porto Seguro, não possui um 
sistema público de abastecimento de água. A água utilizada pela população é captada 
através de poços e não possui qualquer tipo de tratamento, o que coloca em risco a 
saúde de todos. Devido à inexistência de um sistema de tratamento de esgoto, os 
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referidos poços podem estar sendo contaminados, tendo em vista que as fossas são 
construídas sem qualquer tipo de orientação ou apoio técnico e o lençol freático desta 
área é alto a ponto de tal contaminação poder estar ocorrendo. Neste sentido, um 
sistema público de abastecimento de água torna-se fundamental, como medida de 
saneamento básico. Trata-se de uma ação de complementação. 

• SES de Caraíva: Esta localidade não possui um sistema público de esgotamento 
sanitário, sofrendo, conseqüentemente, impactos na saúde de sua população e de seus 
visitantes. Atualmente existem soluções individuais para a coleta de esgotos da área. 
Faz-se necessária a implantação de um sistema de esgotamento sanitário adequado à 
demanda atual e futura, de provável expansão. Trata-se de um projeto a complementar. 

• SAA de Mogiquiçaba: O povoado de Mogiquiçaba, parte da região da APA Santo 
Antônio, não possui sistema de abastecimento público de água. A água utilizada 
atualmente vem sendo captada em poços muito profundos ou buscada em locais muito 
afastados, sem qualquer tipo de tratamento. Devido à inexistência de um sistema de 
tratamento de esgotos, os referidos poços podem estar sendo contaminados, tendo em 
vista que as fossas são construídas sem qualquer tipo de controle e apoio técnico, além 
do lençol freático desta região ser alto a ponto de poder supor que tal contaminação 
poderá estar ocorrendo. Assim, é necessário complementar o Sistema de 
Abastecimento de Água de Belmonte, atendendo com um Sistema, que não necessita 
ser do tipo Convencional, mas alternativo de abastecimento de água para o distrito de 
Mogiquiçaba. Esta necessidade foi detectada em visitas à área e nas reuniões ocorridas 
com a comunidade local. 

• SES de Mogiquiçaba: O povoado de Mogiquiçaba não possui Sistema de Esgotamento 
Sanitário, o que põe em risco a salubridade ambiental da área, comprometendo os 
ecossistemas ali existentes, destacando-se os recursos hídricos com o conseqüente 
impacto na saúde da população fixa e flutuante. É necessário complementar o Sistema 
de Esgotamento Sanitário de Belmonte, ampliando este benefício à comunidade de 
Mogiquiçaba, podendo ser adotados estudos técnicos específicos que indiquem 
alternativas para um sistema não convencional de esgotamento sanitário, de forma a 
obter viabilidade sócio econômica. 

• Rodovia BA - 001 – Belmonte / Canavieiras: Unirá dois importantes pólos turísticos da 
Bahia (Pólos Litoral Sul e Costa do Descobrimento), facilitando também o acesso a 
Belmonte, e beneficiando, assim, o município. Esta estrada deverá ser projetada de 
maneira a passar próxima da sede do município, proporcionando ao turista a visão dos 
atrativos ali existentes. Salienta-se que este projeto está incluído na Estratégia Turística 
já aprovada pelo BID/BN. Trata-se de um projeto a completar. 

• Rodovia BA-001 – Trancoso / Caraíva: A Rodovia BA 001 é o principal eixo rodoviário 
turístico do litoral do Estado, em quase toda sua extensão, possibilitando a interligação 
das zonas turísticas e seus diversos atrativos. Por essa razão, justifica-se a 
recuperação e pavimentação de mais um trecho, que possibilitará a melhor circulação e 
dispersão do fluxo turístico na região. Trata-se de um projeto a complementar. 

• Atracadouros de Trancoso e Caraíva: A construção de um atracadouro em Trancoso e 
outro em Caraíva visa propiciar um ordenamento nos locais onde já estão sendo 
efetuados o embarque e desembarque de passageiros e de pesca. Ressalta-se a sua 
importância para garantir maior segurança aos seus usuários. Estas obras 
complementam a infra-estrutura de acesso aos principais produtos turísticos locais. 

• Complementação da Rodovia Porto Seguro - Trancoso (variante Acesso Arraial 
D’Ajuda): Esta variante diz respeito a uma ação de completar, que faz parte dos projetos 
aprovados na 1ª fase do Programa e que não foram executados. O trecho, de 
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aproximadamente 6km, já possui uma diretriz com acesso precário, necessitando de 
alargamento e pavimentação. Esta variante encurtará em 12 km o percurso entre Arraial 
D’Ajuda e Trancoso. 

• Infra-estrutura para Atracação de Navios de Cruzeiros em Porto Seguro: O segmento de 
navios de cruzeiro é um dos que apresentaram importante crescimento, nos últimos 
anos, no país. Neste contexto, há a necessidade de construção de infra-estrutura 
apropriada para seu desenvolvimento, na Costa do Descobrimento, em instalação 
flutuante ao largo da costa, reforçada pela constatação de que existe uma ampla faixa 
da região costeira brasileira sem nenhuma estrutura receptiva para este tipo de 
embarcação. Tal intervenção possibilitará a ampliação dos negócios relacionados à 
cadeia produtiva, como conseqüência do turismo e o afluxo de visitantes, caracterizados 
pelo seu alto poder aquisitivo e capacidade de consumo nas destinações visitadas. 
Trata-se de um projeto a complementar. 

• Pavimentação Estrada Velha de Cabrália: O acesso à Santa Cruz Cabrália é feito pela 
BR - 367, a partir da BR – 101, em Eunapólis, que atravessa a cidade de Porto Seguro 
e todo o seu litoral norte, onde estão localizados hotéis, pousadas, barracas de praias, 
loteamentos residenciais, casas de espetáculos, com grande volume de tráfego local. A 
alternativa que se apresenta, para solucionar os problemas de congestionamento no 
tráfego, principalmente nos períodos de alta estação, é a melhoria e pavimentação da 
Estrada Velha, que poderá direcionar o fluxo de veículos já diretamente para a estrada 
Porto Seguro-Eunapólis, na altura da Estação Vera Cruz, transformando o trecho da BR 
– 367, Porto Seguro –Cabrália, em via local. Por outro lado, com a implantação dos 
trechos da BR – 001, Camamu-Itacaré e Canavieiras-Belmonte, se criará um corredor 
turístico costeiro, que evitará a passagem do tráfego gerado pela área urbana de Santa 
Cruz Cabrália e Porto Seguro. Trata-se de um projeto a complementar. 

• Rodovia V Centenário (ligação interna Porto Seguro / Santa Cruz Cabrália): - Visa 
desafogar a BR – 367, no trecho entre Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro. Iniciando o 
seu traçado na altura de Coroa Vermelha até a BR - 367, onde está localizado o Posto 
da Polícia Rodoviária, se apresenta como alternativa ao grande volume de tráfego 
urbano hoje existente. Trata-se de um projeto a complementar. 

• Complementação da Rodovia Cabrália / Belmonte – estacionamentos e acessos às 
praias: O acesso às praias situadas ao longo da rodovia BA – 001, entre Santa Cruz 
Cabrália e Belmonte, se dá através de vias construídas pelos próprios moradores. 
Assim, procurando atender critérios condizentes com essas áreas, ambientalmente 
frágeis, faz-se necessário implantar vias de acesso adequadas, que atendam aos 
moradores e visitantes que se deslocam para essas praias. Trata-se, portanto, de uma 
complementação da via original, com estacionamentos e acessos para as diversas 
praias ali existentes. O Pólo no eixo rodoviário Norte, especialmente acima da foz do 
Rio João de Tiba caminha para a consolidação das atividades turísticas. Dessa 
maneira, além dos povoados de Santo Antônio e Santo André, localidade de maior 
concentração, faz-se necessário equipar as demais áreas, com o objetivo de preparar a 
utilização ordenada dos espaços públicos, exercendo, na prática, o planejamento, o seu 
papel indutor de processos de uso e ocupação do solo. 

• Atracadouro em Santo Antônio: O atracadouro em Santo Antônio visa facilitar a 
comunicação e roteiros entre os povoados inseridos na APA Santo Antônio e a cidade 
de Santa Cruz Cabrália. Desta forma, possibilitará o desenvolvimento de novos 
empreendimentos e roteiros turísticos, pois deixará a área mais acessível aos visitantes 
da região da Costa do Descobrimento. Trata-se de um projeto a complementar. 
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6.3. OUTRAS AÇÕES NÃO FINANCIÁVEIS PELO PRODETUR II 

As ações abaixo citadas são aquelas que, apesar de não estarem diretamente 
relacionadas com a atividade turística e, portanto, não financiáveis pelo PRODETUR II, 
foram identificadas como necessárias para uma melhor qualidade de vida dos habitantes 
do Pólo da Costa do Descobrimento, sendo também importantes ao desenvolvimento 
sustentável do turismo: 

Porto Seguro 

• Central de Abastecimento de Porto Seguro; 

• Construção do Mercado Municipal, em Porto Seguro; 

• Ampliação do Sistema de Energia Complexo Terravista e entorno, no município de 
Porto Seguro; 

• Habitação, Segurança e Pavimentação de 10 bairros / loteamentos em Porto Seguro; 

• Iluminação Pública Eficiente de Porto Seguro/Povoado de Nova Caraiva/Vila de 
Caraíva - Porto Seguro; 

• Projeto Parque Central de Arraial D’Ajuda 

• Complemento da Rodovia Porto Seguro/Trancoso – Variante Terravista 

Santa Cruz Cabrália 
• Desassoreamento do Rio Acuba – Santa Cruz Cabrália; 

• Dragagem Rio Yaya em Santa Cruz Cabrália; 

• Melhoria da Telefonia na APA Santo Antônio - Santa Cruz Cabrália; 

• Posto Médico em Santo Antônio – Santa Cruz Cabrália; 

• Terminal Rodoviário em Coroa Vermelha - Santa Cruz Cabrália; 

• Eletrificação da Aldeia Indígena de Mata Medonha - Santa Cruz Cabrália; 

• Iluminação Pública da Orla de Santa Cruz Cabrália; 

• Melhoria de acesso à Mata Medonha. 

Belmonte 

• Ginásio de Esportes, em Belmonte; 

• Hospital, em Belmonte; 

• Iluminação Pública Orla de Belmonte; 

• Cais de Proteção, Píer e Dragagem do Rio Jequitinhonha 
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6.4. IMPACTOS ESPERADOS DO PLANO DE AÇÃO DO PDITS. 

O objetivo do PRODETUR/NE-II é contribuir para a melhoria da qualidade vida da 
população permanente dos pólos turísticos, medido a partir do aumento do nível de 
emprego e dos investimentos públicos municipais em serviços urbanos e qualidade 
ambiental. Este objetivo será alcançado através do incremento da renda turística, 
propósito do programa. 

Em consonância com este objetivo, o Plano de Ação para o pólo da Costa 
Descobrimento propõe intervenções que têm como propósito: a sustentabilidade 
ambiental, sócio-cultural e econômica da atividade turística:  e como objetivo final: 
melhorar a qualidade de vida da população daquele pólo, em sua dimensão social, 
ambiental e econômica. Consideram-se ainda os seguintes impactos: i) aumento da  
cobertura dos serviços públicos, tendo em vista a  relação direta com qualidade de vida; ii) 
uma maior integração da gestão municipal; iii) uma melhor gestão ambiental integrada ao 
turismo; e iv) uma maior expectativa do aumento do nível de emprego para a população 
local permanente. 

O objetivo desse acompanhamento é possibilitar o monitoramento das ações, 
avaliar as variações resultantes das ações públicas, adquirir novos conhecimentos e/ou 
transmitir os conhecimentos existentes, não só aos investigadores, mas também aos 
responsáveis pela tomada de decisões e ao público em geral, verificando a sua 
ocorrência em acordo à expectativa. 

 Para acompanhamento e avaliação dos impactos resultantes do Plano, é 
necessário  selecionar uma gama de variáveis e indicadores, obtidas em instituições 
governamentais, não governamentais, associações privadas, pesquisas de campo, 
reuniões de conselhos e oficinas de trabalho com membros das comunidades locais.  

A Figura 6.1 a seguir ilustra a metodologia pretendida para avaliação dos impactos 
esperados, de forma a mensurar e avaliar o maior número possível de impactos  em  
todas as áreas contempladas pelo Plano de ação do PDITS. 
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FIGURA 6.1. – PROPOSTA METODOLÓGICA PARA  AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS

ESPERADOS DO PLANO DE AÇÃO DO PDITS 

  

           Perspectiva 
Institucional 

Perspectiva da 
população local  

                                  

 

I
q

Métodos Objetivos Métodos Subjetivos 

 

 Q
lan
Seleção de Categorias Investigadas
                                                
 
          
 ndicadores 
uantitativos 

Indicadores 
qualitativos 

Avaliação 
qualitativa 

uadro 6.2. a seguir ilustra os impactos esperados com as intervenções propostas no 
o de Ação e respectivos indicadores de verificação. 
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QUADRO 6.2. IMPACTOS ESPERADOS DAS INTERMVENÇOES DO PLANO DE AÇÃO DO PDITS E INDICADORES DE 
VERIFICAÇÃO. 

IMPACTOS ESPERADOS INDICADORES DE VERIFICAÇÃO FONTE/RESPONSÁVEL PERIODICIDADE 

FI
N

AL
ID

AD
E 

1.1.Melhoria da qualidade de vida  1.1.1.Relação empregos formais na atividade 
turística/empregos formais totais nos municípios 
1.1.2.Número de empregos turísticos totais 

1.1.3.Índice de Desenvolvimento Econômico – IDE 

1.1.4.Desenvolvimento Social – IDS 

1.1.5.Relação beneficiários de baixa 
renda/beneficiários totais dos projetos. 

RAIS 

FIPE 

SEI 

SEI 

PROJETO 

ANUAL 

ANUAL 

ANUAL 

ANUAL 

POR EVENTO 

1.2.Melhoria da Gestão Municipal 1.2.1.Investimentos municipais em Infra-estrutura 
física e social 

1.2.2. Grau de satisfação da população local com 
respeito a gestão municipal 

1.2.3 Grau de satisfação dos turistas em relação a 
infra-estrutura física e social do município 

Orçamentos Municipais 

 

PESQUISA DE CAMPO 

PESQUISA DE CAMPO 

ANUAL 

 

BIANUAL 

BIANUAL 

PR
O

PÓ
SI

TO
S 

1.3.Melhoria da Qualidade Turismo 1.3.1.Gasto turístico diário 

1.3.2 Permanência (dias) 

1.3.3. Grau de satisfação dos turistas sobre a 
qualidade dos equipamentos turísticos privados 

1.3.4 Grau de satisfação dos turistas sobre o 
atendimento nos  equipamentos e serviços 
turísticos utilizados 

  

BAHIATURSA 

 

 

ANUAL 
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Continuação do QUADRO 6.2. IMPACTOS ESPERADOS DAS INTERMVENÇOES DO PLANO DE AÇÃO DO PDITS E INDICADORES 
DE VERIFICAÇÃO. 

2.1 Melhoria da Gestão Fiscal 2.1.1.Arrecadação Tributária Municipal  do ISS e 
do IPTU 

STN  ANUAL

2.2 Melhoria da Gestão Turística 2.2.1.Grau de satisfação dos turistas com respeito 
a: limpeza pública, sinalização turística, segurança 
e qualidade ambiental 

BAHIATURSA  ANUAL

2.3 Melhoria da Gestão de Resíduos 
sólidos 

2.3.1.Volume per capita anual de lixo recolhido e 
tratado Freqüência dos Serviços de coleta de lixo 
e varrição de logradouros 

2.3.2.Nível de eficiência do manejo e tratamento 
dos resíduos sólidos e chorume 

 

A DEFINIR 

ANUAL 

2.4.Melhoria da Proteção e
Conservação de Recursos Naturais 

 2.4.1.Nível de satisfação da população com a 
implementação dos Instrumentos de Gestão 
Urbana 

2.4.2.Nível de satisfação com a gestão das 
Unidades de Conservação 

2.4.3 índice de balneabilidade das águas 
(praias e rios) 

PESQUISA DE CAMPO 

WORKSHOPS 
COMUNITÁRIOS DE 

AVALIAÇAO 

 

CRA / SRH 

 

BIANUAL 

2.5.Melhoria da Proteção e
Conservação do Patrimônio Cultural 

 Indicador 2.4.1 A DEFINIR  BIANUAL

C
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 2.6.Melhoria da Gestão Territorial Indicador 2.4.1 A DEFINIR  BIANUAL
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Continuação do QUADRO 6.2. IMPACTOS ESPERADOS DAS INTERMVENÇOES DO PLANO DE AÇÃO DO PDITS E INDICADORES 
DE VERIFICAÇÃO. 

 

3.1.Melhoria no Planejamento
Turístico através da Elaboração de 
Estudos Regionais, Planos e 
Projeto 

 3.1.1Taxa de crescimento dos investimento 
turísticos privados 

 

3.l.2 Investimentos Públicos (federal,estadual e 
municipal) em Infra-estrutura 

 

AGENCIAS OFICIAIS DE 
FOMENTO  

ORÇAMENTOS 
GOVERNAMENTAIS 

ANUAL 

 

3.2.Aumento de Conscientização 
Ambiental  através Campanhas 
Educativas 

 

3.2.1Grau da participação comunitária em 
audiências públicas, conselhos, e associações. 

 

PESQUISA DE CAMPO 

WORKSHOPS 
COMUNITÁRIOS DE 

AVALIAÇAO 

BIANUAL 

C
O
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O

, C
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3.3. Aumento da Qualidade da Mão-
de-obra a partir da Capacitação 
Profissional 

3.3.1 Indicador 1.3.4 
3.3.2.Número de egressos do programa 
absorvidos pelo mercado de trabalho 
Número de egressos do programa mantidos no 
3.3.3.mercado de trabalho 
3.3.4.Número de participantes nos eventos 
educacionais relativos às ocupações em serviços 
turísticos 
3.3.5.Perfil profissional dos colaboradores 
contratados pelos parceiros executores, 
compatível com o perfil proposto.  
3.3.6. Índice de freqüência da população-alvo nos 
eventos educacionais 

 

BIANUAL 
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Continuação do QUADRO 6.2. IMPACTOS ESPERADOS DAS INTERMVENÇOES DO PLANO DE AÇÃO DO PDITS E INDICADORES 
DE VERIFICAÇÃO. 
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3.4 Melhoria e Expansão da Infra-
estrutura de Transporte, 
Saneamento Básico e Urbanização 

3.4.1 – Extensão de vias de Acesso Efetivamente 
Implantadas; 
3.4.2 - Extensão de vias urbanas Efetivamente 
Implantadas; 
3.4.3 – Volume médio diário de tráfego nas vias 
implantadas/recuperadas; 
3.4.4 Número de ligações de água efetivamente 
implantadas; 
3.4.5. Cobertura de água potável – rede; 
3.4.6. Cobertura de esgotamento sanitário – rede; 
3.4.7. Eficiência das estações de tratamento de 
esgoto, via análise de DBO e DQO; 
3.4.8. Nível de satisfação dos usuários sobre o 
sistema viário (urbano e rodovias); 
3.4.9. Nível de satisfação dos usuários sobre a 
qualidade dos serviços prestados pela Companhia 
de Saneamento. 
 

LAUDO DE ENTREGA 

 

DERBA 

 

EMBASA 

EMBASA 

EMBASA 

EMBASA 

 

PESQUISA DE CAMPO 

 

PESQUISA DE CAMPO 

POR EVENTO 

 

BIANUAL 

 

ANUAL 

ANUAL 

ANUAL 

 

BIANUAL 

 

BIANUAL 

3.1.Aumento da Qualidade da 
Gestão Turística a partir da 
Capacitação Empresarial 

Indicador 1.3.3 
A DEFINIR 
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3.2.Incremento do Fluxo Turístico 
através de Campanhas de Marketing 
Turísitico 

3.2.1Taxa de ocupação hoteleira na alta e baixa 
estação 

3.2.2.Fluxo turístico anual 

3.2.3 Arrecadação do ICMS 

BAHIATURSA 

 

BAHIATURSA 

SECRETARIA DA 
FAZENDA 

 



 
Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável da Costa do Descobrimento________ 219 

Em relação ao nível de emprego na área enfocada selecionou-se como fonte de 
acompanhamento e aferição os dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, 
do Ministério do Trabalho, que registra o número de empregos formais. Adicionalmente, se 
acompanhará a evolução do nível de emprego vinculado direta e indiretamente ao turismo. 
Para tanto, se utilizará o multiplicador para cálculo do número de empregos no turismo, a 
partir do número de UHs,  habitualmente aceito nesta atividade. Isto integrado com o 
multiplicador FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que permitirá o 
dimensionamento do número total de empregos gerados a partir da atividade turismo.  

Os indicadores para acompanhamento do desempenho da atividade turística na 
Costa do Descobrimento  serão  obtidos através de Pesquisas de Demanda Turística, 
realizadas regularmente no pólo duas vezes ao ano, pela Bahiatursa. Para 
acompanhamento do fluxo, serão utilizados os dados resultantes da implantação do 
Sistema Estatístico de Indicadores de Turismo, proposto neste PDITS, para o pólo Costa 
do Descobrimento.  

Os dados relativos à água e esgotamento sanitário serão buscados na EMBASA. 
Para avaliação da limpeza urbana, coleta de lixo, pavimentação e drenagem de vias 
públicas serão coletados dados e informaçoes junto às Prefeituras Municipais. 

  Para avaliação do impacto no meio-ambiente serão consultadas as Prefeituras 
Municipais; o CRA para fornecimento de dados relativos ao controle de qualidade  e a 
gestão e a fiscalização das Unidades de Conservação. Será realizada, também, a 
avaliação das Ações de Melhoria Ambiental com a aplicação de pesquisas e 
levantamentos relativos aos projetos elaborados e executados. 

 Para avaliação do impacto das ações do PDITS sobre participação comunitária nas 
entidades representativas será realizada a coleta de dados junto às  mais representativas 
entidades da Costa do Descobrimento, a exemplo do Conselho Regional de Turismo, 
Associação Comercial de Porto Seguro, Movimento de Defesa de Porto Seguro, entre 
várias outras. Para avaliação da participação comunitária  na gestão pública e  da 
organização popular  será realizada pesquisa junto ás principais instâncias de poder local, 
além de pesquisa com a população. 

 A avaliação dos impactos das ações a serem implantadas pelos PDITS nas 
Finanças Públicas se dará com a utilização de dados recolhidos nas  esferas de municipal 
e estadual: 

 Municipal – acompanhamento da evolução dos dados das receitas tributárias 
decorrentes do Imposto sobre Serviço –ISS, Imposto Predial e Territorial – IPTU 

 Estadual – acompanhamento dos dados das receitas tributárias decorrentes do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS 

 Desta forma, pretende se alcançar uma gestão fortalecida do turismo, embasada 
em um sistema de monitoramento e avaliação do desenvolvimento desta atividade da 
Costa do Descobrimento sempre tendo em vista a recuperação e conservação de seus 
ativos turísticos. 
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S INVESTIMENTOS 

 intervenções propostas no Plano de 
por componente e qualificadas: 
Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentáve

 

 

7  

 

 

DIMENSIONAMENTO DO

 

Neste capítulo, estão relacionadas todas as
Ação, segmentadas por prioridades A e B, avaliadas 
• Quanto à situação de projeto, correlacionando-as com o PRODETUR I – Completar /     
Complementar. 

• Quanto ao objetivo da ação / projeto, vinculando-os à melhoria da qualidade de vida da 
população fixa e/ou sustentabilidade ambiental, sócio-cultural e econômica da atividade 
turística. 

• Quanto ao montante do investimento necessário à sua implementação. 

 

 

7.1 RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

Os recursos necessários para a concretização e implementação das ações propostas 
neste plano passam a ser apresentados nas tabelas que se seguem. 
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Quadro 7.1. Proposições para componente 1 – Fortalecimento da capacidade municipal para a gestão de turismo-Prioridade A 

PROJETOS 
 

MUNICÍPIOS SITUAÇÃO DO 
PROJETO 

RELAÇÃO COM O 
PRODETUR I (1) 

RELAÇÀO COM OS 
OBJETIVOS (2) 

VALOR 
OBRA 

(US$ MIL)* 
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 

Implantação Módulos de Gestão Administrativa e 
Fiscal  

Porto Seguro / 
Santa Cruz 
Cabrália / 
Belmonte 

A elaborar Complementa (2) 1.000 

Implantação de Módulos de Gestão do Turismo e do 
Patrimônio Natural e Cultural 

Porto Seguro / 
Santa Cruz 
Cabrália / 
Belmonte 

A elaborar Complementa (2) 150 

Planos Diretores Municipais 

Porto Seguro / 
Santa Cruz 
Cabrália / 
Belmonte 

A elaborar Complementa (1) (2) 272 

SUB-TOTAL FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 1,422 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

Recuperação do Patrimônio Histórico de Belmonte Belmonte A elaborar Complementa (1) e (2) 1,000 
Recuperação Patrimônio Histórico de Porto Seguro-
2ª Etapa 

Porto Seguro Em elaboração Complementa (2) 300 

SUB-TOTAL PATRIMÔNIO HISTÓRICO  
1,300 

PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 
Implantação da APA Caraíva – Trancoso (*) Porto Seguro A elaborar Completa (1) e (2) 337 
Proteção, Recuperação e Educação Ambiental na 
Bacia do Rio dos Mangues 

Porto Seguro Concluído    Complementa (1) 316

Diagnóstico, Plano de Manejo, Gestão e 
Implantação do Parque Marinho Recife de Fora  

Porto Seguro A elaborar Complementa (1) e (2) 163 

*NOTA: Tomou-se como taxa de câmbio o valor de R$ 2,30 
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Continuação do Quadro 7.1. Proposições para componente 1 – Fortalecimento da capacidade municipal para a gestão de 
turismo-Prioridade A  

PROJETOS 
 

MUNICÍPIOS SITUAÇÃO DO 
PROJETO 

RELAÇÃO COM O 
PRODETUR I (1) 

RELAÇÀO COM OS 
OBJETIVOS (2) 

VALOR 
OBRA 

(US$ MIL)* 

Implantação da APA Coroa Vermelha (*) 
Porto Seguro / 

Santa Cruz 
Cabrália 

A elaborar Completa (1) e (2) 246 

Diagnóstico, Plano de Manejo, Gestão e 
Implantação do Parque Marinho Coroa Alta  

Santa Cruz 
Cabrália A elaborar Complementa (1) e (2) 489 

Estudo sobre Uso Sustentável de Madeira como 
Matéria Prima no Artesanato da Costa do 
Descobrimento 

Porto Seguro / 
Santa Cruz 
Cabrália / 
Belmonte 

Concluído     Complementa (1) (2) 22

SUB-TOTAL PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 1,655 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

Implantação do Aterro Sanitário e PDLU de 
Belmonte  

Belmonte Concluído    Completa (1) 342

Implantação do PDLU de Porto Seguro  Porto Seguro Concluído     Completa (1) (2) 65
Plano Operacional de Resíduos Sólidos de Caraíva Porto Seguro A elaborar Complementa (1) (2) 31 

Implantação do PDLU de Santa Cruz Cabrália Santa Cruz 
Cabrália Concluído    Completa (1) 54

Reavaliação Regional da Gestão dos Resíduos 
Sólidos da Costa do Descobrimento 

Belmonte/ Santa 
Cruz Cabrália / 
Porto Seguro 

A elaborar Complementa (2) 35 

Recuperação das Áreas Degradadas PRAD dos 
lixões da Costa do Descobrimento 

Belmonte/ Santa 
Cruz Cabrália / 
Porto Seguro 

A elaborar Complementa (1) (2) 44 

SUB-TOTAL RESÍDUOS SÓLIDOS 571 
URBANIZAÇÃO 

Pavimentação e Drenagem de Belmonte Belmonte A elaborar Complementa (1) 1,500 

Ciclovia Belmonte – Centro / Praia (2 km) Belmonte A elaborar Complementa (1) 60 

Urbanização de Mogiquiçaba e Pça. de Lazer Belmonte A elaborar Complementa (1) 70 

Passarela de acesso à praia de Mogiquiçaba – 
Belmonte Belmonte A elaborar Complementa (1) e (2) 100 

*NOTA: Tomou-se como taxa de câmbio o valor de R$ 2,30 
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Continuação do Quadro 7.1. Proposições para componente 1 – Fortalecimento da capacidade municipal para a gestão de 
turismo-Prioridade A 

PROJETOS 
 

MUNICÍPIOS SITUAÇÃO DO 
PROJETO 

RELAÇÃO COM O 
PRODETUR I (1) 

RELAÇÀO COM OS 
OBJETIVOS (2) 

VALOR 
OBRA 

(US$ MIL)* 
Urbanização em Taperapuã  Porto Seguro A elaborar Complementa (1) 500 

Pavimentação e Drenagem de Trancoso Porto Seguro Concluído    Complementa (1) 840
Pavimentação acesso praias de Arraial da Ajuda e 
urbanização de Arraial D´Ajuda 

Porto Seguro A elaborar Complementa (2) 550 

Pavimentação e Drenagem de S. C. Cabrália – 
Centro 

Santa Cruz 
Cabrália A elabora Completa (1) e (2) 480 

Ampliação Cais de Cabrália Santa Cruz 
Cabrália Em elaboração Complementa (1) e (2) 350 

Cais de Proteção em Santo Antônio Santa Cruz 
Cabrália A elaborar Complementa (1) 150 

Urbanização Orla de Santa Cruz Cabrália Santa Cruz 
Cabrália Em elaboração Complementa (1) e (2) 2,000 

Muro de Contenção em Santo André Santa Cruz 
Cabrália A elaborar Complementa (1) 40 

Urbanização de Santo André Santa Cruz 
Cabrália A elaborar Complementa (1) 200 

SUB-TOTAL URBANIZAÇÃO 6,840 
TOTAL COMPONENTE 1 11,788 

*NOTA: Tomou-se como taxa de câmbio o valor de R$ 2,30 
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Quadro 7.2. Proposições para componente 2 - Infra-Estrutura e Capacitação para o desenvolvimento do Turismo Sustentável  
Prioridade A          

PROJETOS 
 

MUNICÍPIOS SITUAÇÃO DO 
PROJETO 

RELAÇÃO COM O 
PRODETUR I (1) 

RELAÇÀO COM OS 
OBJETIVOS (2) 

VALOR 
OBRA 

(US$ MIL)* 
CAPACITAÇÃO 

Capacitação Profissional na CD 
Belmonte/ Santa 
Cruz Cabrália / 
Porto Seguro 

A elaborar Completa (1) (2) 1,650 

SUB-TOTAL CAPACITAÇÃO 1,650 
SANEAMENTO 

SES Belmonte – Ampliação da Rede  Coletora Sub-
Bacia Matriz 

Belmonte Concluído Complementa (1) 287 

SES de Porto Seguro – Ampliação da Rede Coletora 
Setores B e C 

Porto Seguro Concluído    Complementa (1) 1,462

SES da Costa do Descobrimento – Ligações 
intradomiciliares de  Arraial D´Ajuda, Santa Cruz 
Cabrália e Trancoso 

Porto Seguro e 
Santa Cruz 

Cabrália 
Concluído    Complementa (1) 148

SAA de Santa Cruz Cabrália - Ampliação  Santa Cruz 
Cabrália Concluído    Complementa (1) 46

SAA de Stº André, Stº Antonio, Guaiú Santa Cruz 
Cabrália A elaborar Complementa (1) 350 

SES de Stº Antonio, Stº André, Guaiú Santa Cruz 
Cabrália A elaborar Complementa (1) 470 

SUB-TOTAL SANEAMENTO 2,763 
TRANSPORTES 

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas da 
Rodovia Cabrália/Belmonte  

Santa Cruz 
Cabrália A elaborar Complementa (1) e (2) 855 

Ampliação do Aeroporto de Porto Seguro Terminal 
de Passageiros e Pista de Taxiamento 

Porto Seguro A elaborar Complementa (2) 1,800 

SUB-TOTAL TRANSPORTES 2,655 
*NOTA: Tomou-se como taxa de câmbio o valor de R$ 2,30 
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Continuação do Quadro 7.2. Proposições para componente 2 - Infra-Estrutura e Capacitação para o desenvolvimento do 
Turismo Sustentável  Prioridade A          

PROJETOS 
 

MUNICÍPIOS SITUAÇÃO DO 
PROJETO 

RELAÇÃO COM O 
PRODETUR I (1) 

RELAÇÀO COM OS 
OBJETIVOS (2) 

VALOR 
OBRA 

(US$ MIL)* 
ESTUDOS, PESQUISAS E OUTRAS AÇÕES DE APOIO AO TURISMO 

Segurança Pública na CD 
Porto Seguro 
Santa Cruz 

Cabrália 
A elaborar Complementa (1) (2) 150 

 
Pesquisa dos Indicadores Estatísticos do Turismo 

Porto Seguro / 
Santa Cruz 
Cabrália / 
Belmonte 

 
A elaboar 

 
Complementa 

 
(2) 

 
700 

 

 
Sinalização Turística da CD 

Porto Seguro / 
Santa Cruz 
Cabrália / 
Belmonte 

 
A elaborar 

 
Complementa 

 
(2) 

 
600 

SUB-TOTAL ESTUDOS, PESQUISAS E APOPIO AO TURISMO 1,450 
TOTAL COMPONENTE 2 8,518 

*NOTA: Tomou-se como taxa de câmbio o valor de R$ 2,30 
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Quadro 7.3. Proposições para componente 3 Promoção de  Investimentos Privados nos Pólos Turísticos. Prioridade A 

PROJETOS 
 

MUNICÍPIOS SITUAÇÃO DO 
PROJETO 

RELAÇÃO COM O 
PRODETUR I (1) 

RELAÇÀO COM OS 
OBJETIVOS (2) 

VALOR 
OBRA 
(US$ 
MIL)* 

APOIO AO INVESTIMENTO PRIVADO 

Capacitação Empresarial 

Porto Seguro / 
Santa Cruz 
Cabrália / 
Belmonte 

 
A elaborar 

 
Complementa (2)  200

Assistência Técnica para fomentar o Associativismo 
Belmonte/ Santa 
Cruz Cabrália / 
Porto Seguro 

A elaborar Complementa (2) 150 

 
Promoção Turística 

Porto Seguro / 
Santa Cruz 
Cabrália / 
Belmonte 

 
A elaborar 

 
Complementa 

 
(20) 

 
2,000 

Plano de Marketing da Costa do Descobrimento 

Porto Seguro / 
Santa Cruz 
Cabrália / 
Belmonte 

 
A elaborar 

 
Complementa (2)  50

SUB-TOTAL APOIO AO INVESTIMENTO PRIVADO 2,400 
TOTAL COMPONENTE  3 2,400 

TOTAL PRIORIDADE A 22,706 
*NOTA: Tomou-se como taxa de câmbio o valor de R$ 2,30 
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Quadro 7.4. Proposições para componente 1 – Fortalecimento da capacidade municipal para a gestão de turismo 
- Prioridade B 

PROJETOS 
 

MUNICÍPIOS SITUAÇÃO DO 
PROJETO 

RELAÇÃO COM O 
PRODETUR I (1) 

RELAÇÀO COM OS 
OBJETIVOS (2) 

VALOR 
OBRA 

(US$ MIL)* 
PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 

Infra-estrutura p/combate a incêndio da Mata 
Atlântica 

Porto Seguro A elaborar Completa (1) e (2) 2,554 

Criação de um Parque Florestal do Vale do Carioca Santa Cruz 
Cabrália A elaborar Complementa (1) e (2) 1,630 

Construção Sede / Centro de Fiscalização da APA 
Santo Antônio 

Santa Cruz 
Cabrália A elaborar Completa (1) e (2) 54 

SUB-TOTAL PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 4,238 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

Reforma do Centro Cultural de Porto Seguro Porto Seguro A elaborar Complementa (1) 1,957 

Recuperação Patrimônio Histórico S. C. Cabrália Santa Cruz 
Cabrália A elaborar Complementa (2) 532 

Centro Cultural de Cabrália Santa Cruz 
Cabrália A elaborar Complementa (1) 543 

SUB-TOTAL PATRIMÔNIO HISTÓRICO 3,032 
URBANIZAÇÃO 

Urbanização de Caraíva Porto Seguro A elaborar Complementa (1) 272 

Urbanização de Santo Antonio e Guaiú Santa Cruz 
Cabrália A elaborar Complementa (1) 174 

SUB-TOTAL  446 
TOTAL COMPONENTE  7,716 

*NOTA: Tomou-se como taxa de câmbio o valor de R$ 2,30  
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Quadro 7.5. Proposições para componente 2  Infra-Estrutura e Capacitação para o desenvolvimento do Turismo Sustentável –    
Prioridade B              

PROJETOS 
 

MUNICÍPIOS SITUAÇÃO DO 
PROJETO 

RELAÇÃO COM O 
PRODETUR I (1) 

RELAÇÀO COM OS 
OBJETIVOS (2) 

VALOR 
OBRA 

(US$ MIL)* 
SANEAMENTO 

SAA de Caraíva Porto Seguro A elaborar Complementa (1) 2,478 

SES de Caraíva Porto Seguro A elaborar Complementa (1) 3,424 
SAA de Mogiquiçaba Belmonte A elaborar Complementa (1) 125 
SES de Mogiquiçaba Belmonte A elaborar Complementa (1) 174 

SUB-TOTAL SANEAMENTO 6,201 

TRANSPORTE 

Rodovia BA 001 Belmonte/Canavieiras  Belmonte Em elaboração Completa (1) e (2) 28,804 

Rodovia BA-001-Trancoso/Caraíva Porto Seguro Em elaboração Complementa (1) e (2) 9,076 

Atracadouros de Trancoso e Caraíva Porto Seguro A elaborar Complementa (1) e (2) 272 
Complemento Rod. Porto Seguro/Trancoso – Variante 
Arraial da Ajuda 

Porto Seguro Concluído Complementa (2) 674 

Infra-estrutura para atracação de Navios de Cruzeiro 
em Porto Seguro 

Porto Seguro A elaborar Complementa (2) 1,304 

Pavimentação Estrada Velha de Cabrália Santa Cruz 
Cabrália A elaborar Complementa (1) 1,417 

Rodovia V Centenário (Lig. Interna Porto 
Seguro/Cabrália) 

Santa Cruz 
Cabrália A elaborar Complementa (2) 17,391 

Complemento da Rodovia Cabrália / Belmonte - 
estacionamentos e acessos às praias 

Santa Cruz 
Cabrália A elaborar Complementa (2) 326 

Atracadouro em Santo Antônio Santa Cruz 
Cabrália A elaborar Complementa (1) e (2) 354 

SUB-TOTAL TRANSPORTE 59,618 
TOTAL COMPONENTE 2 65,819 
TOTAL PRIORIDADE B 73,535 

*NOTA: Tomou-se como taxa de câmbio o valor de R$ 2,30                                    
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                 Quadro 7.6– Resumo. Em US$1.000 
  

PRIORIDADE A 
 

22,706 
 
Componente 1 11,788 
 
Componente 2 8,518 
 
Componente 3 2,400 
 
PRIORIDADE B 

 
73,535 

 
Componente 1 

 
7,716 

 
Componente 2 

 
65,819 

 
TOTAL GERAL 

 
96,241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

Completa 

Segundo o Termo de Referência, serão 
entendidas como ações a serem 
completadas aquelas que, embora 
previstas no âmbito do PRODETUR/NE I, 
não foram terminadas ou executadas nos 
municípios beneficiados, mas que 
continuam sendo necessárias à 
sustentabilidade do turismo do respectivo 
Pólo. 

(1) RELAÇÃO COM O 
PRODETUR I  

Complementa 

Segundo o Termo de Referência, ações a 
serem complementadas, serão aquelas 
identificadas como prioritárias, em função 
dos resultados e impactos do 
PRODETUR/NE I no Pólo. 

(1) A melhoria da qualidade de vida da 
população fixa. (2) RELAÇÃO COM OS 

OBJETIVOS 
(2) A sustentabilidade ambiental, sócio-cultural 

e econômica da atividade turística. 
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Quadro 7.7. Projetos da Amostra Representativa 

PROJETO MUNICÍPIO VALOR 
(US$) 1 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
1. Plano Operacional de Resíduos Sólidos de Caraíva. Porto Seguro 30.435 
2. Reavaliação Regional da Gestão dos Resíduos Sólidos da Costa do 
    Descobrimento. CD 43.478 
3. Recuperação das Áreas Degradadas-PRAD Lixões. CD 43.478 
4. Pesquisa dos Indicadores Estatísticos de Turismo. CD 86.956 
5. Patrimônio Histórico de Belmonte. Belmonte 63.804 
6. Urbanização da Orla de Santa Cruz Cabrália. Santa Cruz Cabrália 86.957 

7. Pav e Acesso às praias de Arraial de Ajuda e Urbanização  
    de Arraial. Porto Seguro 52.174 
8. Urbanização de Taperapuã. Porto Seguro 32.609 
9. Pavimentação e Drenagem de Belmonte. Belmonte 47.826 
10. Projeto de Pavimentação e Drenagem de Santa Cruz Cabrália. Santa Cruz Cabrália 47.826 
11. Plano Diretor Municipal para cada Município da Área de  
      Planejamento (TR). Pólo  271.740 
12. Sinalização Turística da Costa do Descobrimento. Area de Planejamento 60.870 
13. Diagnóstico, Plano de Manejo, Gestão e Implantaçao do Parque 
      Marinho Recife de Fora. Porto Seguro 163.043 
14. Diagnóstico, Plano de Manejo, Gestão e Implantação do Parque 
      Marinho Coroa Alta.  Santa Cruz Cabrália 489.130 

SUB-TOTAL 1.520.631 
RESÍDUOS SOLIDOS 
1. Implantação do PDLU de Porto Seguro. Porto Seguro 65.218 
2. Implantação do Aterro Sanitário e PDLU de Belmonte. Belmonte 342.391 
3. Implantação do PDLU de Santa Cruz Cabrália. Santa Cruz Cabrália 54.348 

SUB-TOTAL 461.957 
PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 
1. Implantação da APA Caraíva-Trancoso. Porto Seguro 337.073 
2. Proteção, Recuperação e Educação Ambiental da Bacia do Rio do 
    Mangues. Porto Seguro 316.304 
3. Implantação da APA Coroa-Vermelha. Santa Cruz Cabrália 246.330 
4. Estudo sobre uso sustentável de madeira como matéria-prima no  
    artesanato da CD. CD 21.740 

SUB-TOTAL 921.447 
TRANSPORTES E URBANIZAÇAO 
1. Plano de Recuperação das áreas degradadas na rodovia Santa Cruz 
    Cabrália - Belmonte. 

Santa Cruz Cabrália e 
Belmonte 854.564 

2.Pavimentação e Drenagem de Trancoso. Porto Seguro 839.737 
SUB-TOTAL 1.694,301 

SANEAMENTO 
1. SES - Belmonte - Ampliação da rede coletora Sub-Bacia matriz. Belmonte 287.178 
2. SES -Porto Seguro - Ampliação da rede coletora setores B e C. Porto Seguro 1.462,366 
3. Ligações Intradomiciliares na Costa do Descobrimento. Pólo  147.826 
4. Ampliação do SAA  de Santa Cruz Cabrália. Santa Cruz Cabrália 45.652 

SUB-TOTAL 1.943.022 
CAPACITAÇÃO 
Capacitação Profissional da CD CD 2.100.000 

SUB-TOTAL 2.100.000 
TOTAL 8.641,053 

NOTA:  (1) Tomou-se como taxa de câmbio o valor de R$ 2,30 
(2) O projeto de capacitação profissional da CD envolve os sub-itens: Componente 2 – Capacitação profissional           
(U$ 1.650) e Segurança Pública (U$150); Componente 3 - Capacitação Empresarial (U$ 200) e Assistência Técnica 
para o associativismo (U$ 100) = U$ 2.100. 
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8  

 

 

CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO 

 
Foram desenvolvidos, junto com técnicos do BN e consultores do BID, critérios de 

priorização, pontuando os projetos a serem contemplados na Prioridade A, do PRODETUR 
II. Foram levados em conta critérios de ordem técnica, de forma a hierarquizar os projetos e, 
conseqüentemente, servir de parâmetro para a execução dos investimentos desta segunda 
fase. 

Os critérios de priorização foram aplicados apenas nos projetos que fazem parte da 
Prioridade A, em razão de serem aqueles que estão previstos para execução no curto e 
médio prazos e que visam completar e complementar as ações realizadas no PRODETUR I. 
Já os inseridos na prioridade B, são aqueles que têm importância para a dinâmica turística e 
sócio-econômica da região, mas que podem ser desenvolvidos em horizontes mais distantes 
e, em alguns casos, demandam maior volume de recursos. 

Para cada tipo de componente e sub-componente foram definidas variáveis que 
consideram questões ambientais, fluxo turístico, manifestação dos investidores, capacidade 
do órgão gestor e disponibilidade de projetos, estabelecendo-se relação de importância e 
respectivas pontuações. Nos quadros a seguir, apresentam-se os critérios de pontuação e 
ponderação, que resultaram na avaliação quantitativa de todos os projetos da Prioridade A, 
deste PDITS.  
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      Quadro 8.1. Critérios de  Priorização – Componente 1 - Fortalecimento da Capacidade Municipal para a Gestão de Turismo  

CRITÉRIOS 
RELAÇ
ÃO C/ 

PRODE
TUR I 

TI
PO

 

PROBLEMAS 
AMBIENTAIS N

O
TA

 

FLUXO TURÍSTICO 

N
O

TA
 

MANIFEST. 
INVESTIDORES N

O
TA

 

CAPACIDADE ÓRGÃO 
GESTOR N

O
TA

 

DISPONIB. 
PROJETO N

O
TA

 

PONTUAÇÃO 

N
O

TA
 

      3   1   2   4 3 5       

Grande 17 Grande 33 Plena 25 Baixa 17 Completo 8 Máxima 100 Complet
ar   a 

Médio 13 Médio 22 Média 17 Média 11 Parcial 5 Mínima 21 

Pequeno 5 Pequeno 11 Modesta 10 Alta 5 Não disp. 0     
Variáveis 

Comple
mentar b 

        Inexistente 0             

PROJETOS                    

Proteção e Recuperação 
Ambiental                             

Porto Seguro                             

Proteção, Recuperação e Educação Ambiental 
na Bacia do Rio dos Mangues   

b   17   33   25   11 
  

8 
  

94 

Diagnóstico, Plano de Manejo, Gestão e 
Implantação do Parque Marinho Recife de Fora   B   

17 
  

33   17   
17   

0 
  

84 

Implantação da APA Caraíva – Trancoso (*)   
b   17   22   25   17   0 

  
81 

Santa Cruz Cabrália  
           

 
 

Implantação da APA Coroa Vermelha (*)   a   17   33   25   17   0   92 

Diagnóstico, Plano de Manejo, Gestão e 
Implantação do Parque Marinho Coroa Alta    b   17   33   17   17   0   84 

Belmonte/Porto Seguro/ Santa 
Cruz Cabrália  

   
 

         

Estudo sobre uso Sustentável de Madeira 
como matéria-prima no Artesanato da CD  b  17  33  17  17  8  92 
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Quadro 8.2. Critérios de Priorização - Componente 1 - Fortalecimento da Capacidade Municipal para a Gestão de Turismo  

CRITÉRIOS RELAÇÃO C/ 
PRODETUR I TI

PO
 

FLUXO 
TURÍSTICO N

O
TA

 QUALIDADE 
PRODUTO 
TURÍSTICO N

O
TA

 QUALIDADE 
ATRATIVO 
TURÍSTICO N

O
TA

 

MANIFEST. 
INVESTIDORES N

O
TA

 IMPACTO 
AMBIENTAL 

DA OBRA N
O

TA
 

GANHO P/ 
POPUL. FIXA  N

O
TA

 DISPONIB
. 

PROJETO N
O

TA
 

PONTUAÇÃO 

N
O

TA
 

Ordem     3   2   3   2   1   1   4       

Grande 12 Grande 15 Grande 12 Plena 15 Baixo 20 Grande 20 Completo 6 Máxima 100 
Completar a 

Médio 8 Médio 10 Médio 8 Média 10 Médio 13 Média 13 Parcial 4 Mínima 16 

Pequeno 3 Pequeno 5 Pequeno 3 Modesta 6 Alto 0 Pequena 5 Não disp. 0     
Variáveis 

Complementar b 
            Inexistente 0                 

PROJETOS                                    

Urbanização                                     

Belmonte                   

Pavimentação e 
Drenagem de Belmonte   b   3   5   8   6   20   20   0   62 

Ciclovia Belmonte – 
Centro / Praia (2 km)   b   3   5   3   6   20   20   0   57 

Urbanização de 
Mogiquiçaba e Pça. de 
Lazer   

b 
  

3 
  

5 
  

8 
  

6 
  

20 
  

13 
  

0 
  

55 

Passarela de Acesso à 
praia de Mogiquiçaba – 
Belmonte   

b   5 
  

5 
  

2 
  

10 
  

10 
  

17 
  

0 
  

49 

Porto Seguro                   

Urbanização em 
Taperapuã    b   12   15   12   15   20   20   0   94 
Pavimentação acesso 
praias de Arraial da Ajuda 
e Urbanização de Arraial   

a 
  

8 
  

15 
  

12 
  

15 
  

20 
  

20 
  

0 
  94 

Pav. e Drenagem de 
Trancoso   b   12   15   12   15   20   20   4  94 

Santa Cruz 
Cabrália  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Cais de Proteção em 
Santo Antônio   b   8   15   12   10   20   20   0   85 
Muro de Contenção em 
Santo André   b   8   15   12   10   20   20   0   85 
Ampliação Cais de 
Cabrália   b   12   15   12   15   13   13   4   84 
Urbanização Orla de 
Cabrália   b   8   10   12   10   20   13   4   77 
Urbanização de Santo 
André   b   12   10   8   10   20   13   0   73 
Pavimentação e 
Drenagem em S. C. 
Cabrália – Centro   

b 
  

8 
  

10 
  

8 
  

6 
  

20 
  

20 
  

0 
 72 
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Quadro 8.3. Critérios de Priorização – Componente 1  Fortalecimento da Capacidade Municipal para a Gestão de Turismo  

CRITÉRIOS LOCALIZAÇÃO RELAÇÃO C/ 
PRODETUR I TI

PO
 

MANIFEST. 
INVESTIDORES N

O
TA

 

INSERÇÃO EM ÁREA 
DE VALOR HISTÓRICO N

O
TA

 

FLUXO 
TURÍSTICO N

O
TA

 

GRAU DE 
DEGRADAÇÃO N

O
TA

 

DISPONIBILIDADE 
DE PROJETO N

O
TA

 

PONTUAÇÃO 

N
O

TA
 

 Ordem       4   3   2   1   5       

Plena 14 Grande 20 Grande 25 Grande 31 Completo 10 Máxima 100 
Completar a 

Média 9 Médio 14 Médio 17 Médio 21 Parcial 6 Mínima 34 

Modesta 6 Pequeno 9 Pequeno 11 Pequeno 14 Não disp. 0     
Variáveis   

Complementar b 
Inexistente 0                     

PROJETOS                               

Patrimônio Histórico                               

Belmonte                

Recuperação do Patrimônio Histórico 
de Belmonte Belmonte  

b   6   20   11   31   6   74 

Porto Seguro                

Recuperação Patrimônio Histórico de 
Porto Seguro-2ª Etapa Porto Seguro   

a   14   20   25   21   6   86 
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Quadro 8.4. Critérios de Priorização – Componente 1 - Fortalecimento da Capacidade Municipal para a Gestão de Turismo  

CRITÉRIOS RELAÇÃO C/ 
PRODETUR I TI

PO
 

POPUL. FIXA (mil hab.) 

N
O

TA
 

PROTEÇÃO 
AMBIENTAL N

O
TA

 

DISPONIB. 
PROJETO N

O
TA

 

MANIFEST. 
INVESTIDORES N

O
TA

 

CAPACIDADE ATRAÇÃO TURISTAS 

N
O

TA
 

PONTUAÇÃO 

N
O

TA
 

      3   2   5   4   1       

> 50 20 L. Freát./ Solo 28 Completo 4 Alta 19 Alta 29 Máxima 100 
Completar   a 

30 a 50 13 Lençol Freát. 17 Parcial 2 Média 12 Média 17 Mínima 5 

10 a 30 9 Solo 9 Não disp. 0 Baixa 6 Baixa 9     

Variáveis 

Complementar b 
< 10 5   0     Inexistente 0 Inexistente 0     

PROJETOS                             

Resíduos 
Sólidos                     

  
      

 Belmonte                           0 

Implantação do Aterro 
Sanitário e PDLU de 
Belmonte   

    a 
  

13 
  

28 
  

4 
  

12 17
  

74 

Porto Seguro               

Implantação do PDLU 
de Porto Seguro   

a 
  

9   28   4   19   29   89 

Plano Operacional de 
ResÍduos Sólidos de 
Caraíva  

b 
 

5         28 4 6 17  60 

Santa Cruz 
Cabrália  

 
 

           

Implantação do PDLU 
de Santa Cruz 
Cabrália  

         a 
 

9 28 4 19 29  89 

Belmonte/Porto 
Seguro/ Santa 
Cruz Cabrália  

 
 

           

Reavaliação Regional 
da Gestão dos 
Resíduos Sólidos da 
CD (Estudo)  

b 

 

20         28 2 19 29  98 

PRAD – Lixões da CD  b  20         28 0 19 29  96 

 
 

 



 
Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável da Costa do Descobrimento________ 236 

Quadro 8.5. Critérios de Priorização – Componente 2 - Infra-estrutura e Capacitação para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável 

CRITÉRIOS RELAÇÃO C/ 
PRODETUR I TI

PO
 

FLUXO 
TURÍSTICO N

O
TA

 ACESSIB. 
PRODUTO 
TURÍSTICO N

O
TA

 ACESSIB. 
ATRATIVO 
TURÍSTICO N

O
TA

 

MANIFEST. 
INVESTIDORES N

O
TA

 

IMPACTO 
AMBIENTAL N

O
TA

 ACESSIB. P/ 
POPULAÇÃO 

FIXA N
O

TA
 DISPONI

B. 
PROJETO N

O
TA

 

PONTUAÇÃO 

N
O

TA
 

Ordem     2   1   3   1   3   2   4       

Grande 17 Grande 20 Grande 11 Plena 20 Baixo 10 Grande 17 Completo 5 Máxima 100 
Completar a 

Médio 12 Médio 14 Médio 7 Média 14 Médio 7 Média 12 Parcial 2 Mínima 17 

Pequeno 5 Pequeno 5 Pequeno 2 Modesta 10 Alto 0 Pequena 5 Não disp. 0     
Variáveis 

Complementar b 
            Inexistente 0     Inexistente 0         

PROJETOS                                     

Transporte                                     

Porto Seguro                   
Ampliação do Aeroporto de 
Porto Seguro - Terminal e 
pista de taxiamento   

a 
  

21 
  

24 
  

13 
  

24 
  

12 
  

  
  

4 
  

98 

Santa Cruz Cabrália                   

Plano de Recuperação das 
Áreas Degradadas da Rodovia 
S.C. Cabrália / Belmonte  

a 
 

17 
 

20 
 

11 
 

14 
 

7 
 

12 
 

5 
 

86 
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  Quadro 8.6. Critérios de Priorização – Componente 2 -  Infra-estrutura e Capacitação para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável  

CRITÉRIOS RELAÇÃO C/ 
PRODETUR I TI

PO
 

POPUL. FIXA (mil hab.) 

N
O

TA
 

PROTEÇÃO 
AMBIENTAL N

O
TA

 

DISPONIB. 
PROJETO N

O
TA

 

MANIFEST. 
INVESTIDORES N

O
TA

 

CAPACIDADE ATRAÇÃO 
TURISTAS N

O
TA

 

PONTUAÇÃO 

N
O

TA
 

 Ordem     3       5   4   1       

> 50 20  Rio/Balneab. 28  Completo 6 Alta 19 Alta 29 Máxima 100 
Completar   a 

30 a 50 13  Rio  17 Parcial 2 Média 12 Média 17 Mínima 5 

10 a 30 9  Balneabilidade  9 Não disp. 0 Baixa 6 Baixa 9     

Variáveis 
Complementa

r b 
< 10 5         Inexistente 0 Inexistente 0     

PROJETOS                             

Saneamento – 
Sistema de 

Esgotamento 
Sanitário                     

  

      

Belmonte               

SES Belmonte – 
Ampliação Rede 
Coletora – sub-bacia 
Matriz   

    a 

  

9 

  

28 

  

4 

  

6 9

  

56 

Porto Seguro               

SES da Costa do 
Descobrimento – 
Ligações intra-
domiciliares   

    a 

  

20 

  

28 

  

4 

  

19 29

  

100 

SES de Porto Seguro – 
Ampliação Setor  B e C   a   20   28   2   19    29  98 

Santa Cruz 
Cabrália  

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 

SES de Stº Antonio, 
Stº André, Guaiú   b   5   28   0   12    17   62 
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Quadro 8.7. Critérios de Priorização – Componente 2 -  Infra-estrutura e Capacitação para o Desenvolvimento do  
Turismo Sustentável  

CRITÉRIOS RELAÇÃO C/ 
PRODETUR I TI

PO
 

POPUL. FIXA (mil hab.) 

N
O

TA
 

DISPONIB. 
PROJETO N

O
TA

 

MANIFEST. 
INVESTIDORES N

O
TA

 

CAPACIDADE ATRAÇÃO 
TURISTAS N

O
TA

 

PONTUAÇÃO 

N
O

TA
 

 Ordem     3   5   4   1       

> 50 28 Completo 6 Alta 26 Alta 40 Máxima 100 
Completar   a 

30 a 50 18 Parcial 4 Média 17 Média 26 Mínima 5 

10 a 30 12 Não disp. 0 Baixa 8 Baixa 13     

Variáveis 

Complementar b 
< 10 7     Inexistente 0 Inexistente 0     

PROJETOS                         

Saneamento – 
Sistema de 

Abastecimento 
de Água                 

  

      

Santa Cruz 
Cabrália  

 
 

 
 

 
 

   
 

 

SAA de Santa Cruz 
Cabrália - Ampliação   b   12   4   17    26   59 

SAA de Stº André, Stº 
Antonio, Guaiú   b   7   0   17    26   50 
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