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Siglas 

ABAV  Associação Brasileira de Agências de Viagens 

ABIH  Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 

APA  Área de Proteção Ambiental 

BID  Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BIRD  Banco Mundial 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

BTS  Baía de Todos os Santos 

CEF  Caixa Econômica Federal 

CEPRAM Conselho Estadual de Meio Ambiente 

CHS  Centro Histórico de Salvador 

CIA  Centro Industrial de Aratu 

CLT  Consolidação das Leis Trabalhistas 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CONDER Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia  

CRA  Centro de Recursos Ambientais 

DERBA Departamento de Infra-estrutura de Transportes da Bahia 

DIEESE Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos 

EMBASA Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A  

EMBRATUR Instituto Brasileiro do Turismo 

ETE  Estação de Tratamento de Esgoto 

FEAT  Fórum de Estudos Avançados para o Turismo 

FGV  Fundação Getúlio Vargas 

FIPE  Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

GMDI  Gasto Médio Diário Individual 
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IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDH  Índice de Desenvolvimento Humano 

IDS  Índice de Desenvolvimento Social 

IGPM  Índice Geral de Preços de Mercado 

IH  Instituto de Hospitalidade 

INFRAERO Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária  

IPAC  Instituto de Proteção do Acervo Cultural da Bahia 

IPEA  Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

IPHAN Instituo de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  

LIMPEC Companhia de Limpeza Urbana de Camaçari 

LIMPURB Empresa de Limpeza Urbana de Salvador  

MDIC  Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio 

MH  Meio de Hospedagem 

OMT  Organização Mundial do Turismo 

ONG  Organização Não-Governamental 

OPAS  Organização Panamericana de Saúde 

PDITS  Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável 

PDLU  Plano Diretor de Limpeza Urbana 

PDM  Plano Diretor Municipal 

PDT  Pesquisa de Demanda Turística 

PEA  População Economicamente Ativa 

PIA  População em Idade Ativa 

PIB  Produto Interno Bruto 

PM  Permanência Média 

PMS  Prefeitura Municipal de Salvador 

PNMT  Programa Nacional de Municipalização do Turismo 
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PNUD  Programa da Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PPA  Plano Plurianual 

PRODETUR NE Programa de Desenvolvimento Turístico do Nordeste 

PSE  Pólo Salvador e Entorno 

PSF  Programa de Saúde da Família 

RAIS  Relação Anual de Informações Sociais 

RLAM  Refinaria Landulfo Alves 

RMS  Região Metropolitana de Salvador 

RPPN  Reserva Particular do Patrimônio Natural 

SAA  Sistema de Abastecimento de Água 

SCT  Secretaria de Cultura e Turismo 

SEADE  Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

SEBRAE Serviço de Apoio à Pequena e Micro Empresa 

SEDUR Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

SEFAZ  Secretaria da Fazenda da Bahia 

SEI  Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 

SEINFRA Secretaria de Infra-estrutura da Bahia 

SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

SENAI  Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SES  Sistema de Esgotamento Sanitário 

SETRAS Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Social 

SUINVEST Superintendência de Investimentos em Pólos Turísticos 

SUS  Sistema Único de Saúde 

UEE  Unidade Executora Estadual 

UH  Unidade Habitacional Hoteleira 
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1. Resumo Executivo 

Conforme solicitação da Secretaria da Cultura e Turismo (SCT) do Governo do Estado da 
Bahia, a equipe da Fundação Getúlio Vargas (FGV) elaborou este Plano de Desenvolvimento 
Integrado do Turismo Sustentável – PDITS. Este estudo propõe um plano de 
desenvolvimento estratégico para os municípios contidos no Pólo Salvador e Entorno (PSE). 

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

Está estruturado em sete grandes tópicos: 

• Avaliação do PRODETUR NE I; 

• Diagnóstico da área de planejamento; 

• Matriz SWOT;  

• Estratégias de desenvolvimento turístico; 

• Quadros prospectivos; 

• Planos de ação; 

• Participação da comunidade. 

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

Avaliação do PRODETUR NE I 

Desde 1991, quando se iniciaram as negociações do PRODETUR NE I, o Governo do Estado 
da Bahia vem investindo em diversos setores para o desenvolvimento econômico de regiões. 
Especificamente para o turismo, o Governo realizou intervenções importantes e decisivas o 
desenvolvimento do Estado como destino turístico. Os recursos financeiros utilizados para 
tanto tiveram como fonte o próprio Governo do Estado, o PRODETUR NE I e outros 
programas de financiamento específicos. 

Esses investimentos são o objeto deste capítulo, onde se procura avaliar os impactos 
positivos e negativos das ações e intervenções realizadas. 

Investimentos do PRODETUR NE I 

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

Previsto Realizado
BTS Recuperação da Igreja do Bonfim - Salvador Rec. Patrimônio Histórico 850.000,00 1.181.000,00
BTS Quarteirão Cultural / Praça das Artes - Salvador Rec. Patrimônio Histórico 4.883.000,00 5.323.000,00
BTS Recuperação do Centro Histórico de Salvador - 6° etapa - Praça da Sé Rec. Patrimônio Histórico 1.461.000,00 1.461.000,00
BTS Recuperação do Centro Histórico de Salvador - 6° etapa - Sede do IPAC Rec. Patrimônio Histórico 277.000,00 277.000,00
BTS Ampliação do Aeroporto Internacional de Salvador Sistemas Aeroportuários 95.000.000,00 95.000.000,00
CC Sistema de Esgotamento Sanitário de Praia do Forte - Mata de São João Saneamento 1.615.000,00 1.054.000,00
CC Sistema de Esgotamento Sanitário - Sauípe Saneamento 6.600,00 6.600,00

104.092.600,00 104.302.600,00

Investimentos (US$)

Total Pólo Salvador e Entorno

ZT Investimento Setor do Investimento

 
BTS – Baía de Todos os Santos 
CC – Costa dos Coqueiros 

Fonte: SUINVEST Abril/2003 
Elaboração: FGV 2003  

O investimento realizado no Aeroporto Internacional de Salvador representou quase 90% 
de todos os recursos investidos no PRODETUR NE I. Na Baía de Todos os Santos, este 
investimento se deu juntamente com algumas ações de recuperação de patrimônio 
histórico. Vale notar que, para esta Zona Turística, todos os investimentos do Programa 
estiveram direcionados para Salvador.  

Na Costa dos Coqueiros, todos os investimentos foram realizados no município de Mata de 
São João, e se resumiram aos dois Sistemas de Esgotamento Sanitário. Tais sistemas atendem 
também localidades próximas, como Vila Sauípe e Porto Sauípe. 

Nesta segunda etapa do PRODETUR NE, esta concentração de investimentos tende a 
diminuir. É parte da conceituação do Programa que os investimentos sejam distribuídos, na 
tentativa de trazer um desenvolvimento regional para o Pólo, e não um desenvolvimento 
pontual em locais de maior potencial de crescimento. 

Investimentos do Governo do Estado no Pólo Salvador e Entorno 

A maior parte dos recursos investidos pelo Governo do Estado foi aplicada nos Sistemas de 
Saneamento no Pólo. A revitalização de parte do patrimônio histórico-cultural foi o 
segundo setor a receber mais investimentos. A construção da rodovia BA-099 (Linha Verde), 
concluída em 1993, e as ações de desenvolvimento institucional nos órgãos de importante 
papel no turismo (SCT, EMBASA e CRA), são outras ações que trouxeram grande 
repercussão. Nota-se que as prioridades de intervenção identificadas pelo Estado desde 1991 
até 2001 buscaram amenizar os entraves ao desenvolvimento do turismo na região e 
proteger os recursos existentes. 

De acordo com os diferenciais encontrados no Pólo, foram essenciais a recuperação e a 
preparação de parte do patrimônio histórico-cultural para uso turístico. A questão da falta 
de saneamento, que vinha há anos trazendo problemas ambientais à Baía de Todos os 
Santos, foi também prioritária no desenvolvimento dessas Zonas Turísticas. 
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Tabela 1.2 – Investimentos concluídos do Governo do Estado no Pólo Salvador e Entorno 
– 1991-2001* (US$ mil) 

Setor
Baía de Todos 

os Santos
Costa dos 
Coqueiros

Total Pólo 
Salvador e 

Entorno
% Total

Aeroportos 109.864 312 110.176 9,4%
Transportes 54.976 63.035 118.011 10,1%
Energia Elétrica 39.995 33.294 73.289 6,3%
Saneamento 445.910 63.950 509.860 43,6%
Urbanização 103.905 6.213 110.118 9,4%
Patrimônio Histórico 181.482 0 181.482 15,5%
Preservação Ambiental 0 1.664 1.664 0,1%
Limpeza Urbana 17.490 4.011 21.501 1,8%
Outros 40.791 1.492 42.283 3,6%
Total Global 994.413 173.971 1.168.384 100%  

Fonte: SUINVEST Abril/2003 
Elaboração: FGV 2003  

* inclui os investimentos realizados com recursos do PRODETUR NE II.  

Resultados 

De uma maneira geral, os investimento turísticos resultaram no aumento de fluxo, receita, 
investimentos privados e empregos. Os resultados detalhados gerados com estes 
investimentos podem ser verificados nas sinopses subseqüentes. Ressaltamos, para esta 
verificação, a importância dos seguintes dados: 

• Evolução no número de UHs – Capítulo 3.9; 

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

• Investimentos privados – Capítulos 3.7 e 3.13 

Conclusão 

Os investimentos realizados nos últimos 10 anos pelo Governo do Estado, através de 
recursos próprios, do PRODETUR NE I e de outras fontes de recursos, tiveram sua origem 
em um planejamento estratégico que identificou prioridades para o desenvolvimento do 
turismo no Pólo Salvador e Entorno. Dois pontos foram extremamente prioritários: a 
proteção ao patrimônio histórico cultural e a melhoria da infra-estrutura de saneamento, 
também em busca de uma melhor utilização dos recursos naturais. A construção do 
Aeroporto Internacional de Salvador também representou parte significativa dos recursos. 

Para que este crescimento continue de maneira efetiva e sustentável há uma urgente 
necessidade de: (a) promover um turismo que focalize a diferenciação, auferindo maior 
receita por turistas em detrimento do número total de visitantes; e (b) aumentar o 
associativismo entre os agentes econômicos ligados às atividades turísticas, para evitar que o 
aumento de fluxo seja maior que aumento de receita. 

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

Nesta etapa do PRODETUR NE, deve ser feito um esforço para a complementação das 
ações já iniciadas, e a atenção deve ser focada na questão ambiental e ainda na valorização 
dos recursos histórico-artístico-naturais. Para tanto, os problemas que ainda se encontram 
na região devem ser considerados: saneamento básico insuficiente, disposição inadequada 
de resíduos sólidos, deterioração do patrimônio e falta de conscientização da população 
local no que diz respeito à valorização dos recursos naturais, históricos e culturais, além do 
melhor preparo das comunidades para o exercício da atividade turística. 

Diagnóstico 

Definição da Área de Planejamento 

O Pólo Salvador e Entorno é formado pelo conjunto de duas zonas turísticas, a Costa dos 
Coqueiros e a Baía de Todos os Santos. Essa denominação foi criada pela Secretaria de 
Cultura e Turismo da Bahia para a elaboração de um planejamento estratégico integrado, 
processo necessário ao desenvolvimento sustentável do turismo na região e que atende aos 
requisitos do Termo de Referência do PRODETUR NE II. 

O mapa abaixo identifica os municípios que compõem o Pólo, localizando-os espacialmente: 

Figura 1.1 – Espacialização dos Municípios Contidos na Área de Planejamento 
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Os municípios que se encontram em um processo de desenvolvimento turístico mais 
avançado (maior fluxo e maiores pressões socioambientais) são aqueles que devem ser 
atendidos, de maneira ampla, no curto prazo. Todos, entretanto, compõem a área de 
planejamento, devendo ser integrados às ações globais de planejamento. 

Dinâmica Socioeconômica 

Este capítulo apresenta o resultado da construção dos “indicadores síntese” para o Estado 
da Bahia e para o Pólo Salvador e Entorno. Estes indicadores permitem a obtenção de uma 
visão geral acerca das condições socioeconômicas do Pólo Salvador e Entorno e do Estado 
da Bahia, como também ajudam a contextualizar os municípios na região e no Estado. Esses 
indicadores abordam quatro dimensões: 

• Dimensão Econômica – analisa os padrões de produtividade; 

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

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

• Dimensão Demográfica – analisa o ritmo de crescimento das populações municipais 
na década de 90. 

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

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

Dimensão Econômica 

Esta dimensão apresenta nove casos-tipos, que foram formados a partir de dois indicadores: 
Receita Tributária Per Capita e Indicador de Desempenho Econômico (IDE), que por sua 
vez é formado por um conjunto de variáveis. 

Os municípios do Pólo Salvador e Entorno foram classificados nos seguintes casos-tipos:1 

• Caso-tipo 9 – “Economias muito produtivas com boa arrecadação local”: São Francisco 
do Conde; 

• Caso-tipo 8 – “Economias produtivas com boa arrecadação local”: Salvador e Camaçari; 

• Caso-tipo 6 – “Economias com produtividade razoável e boa arrecadação”: Lauro de 
Freitas; 

• Caso-tipo 4 – “Economias pouco produtivas com bom esforço arrecadador”: Vera Cruz e 
Mata de São João; 

• Caso-tipo 3 – “Economias pouco produtivas com arrecadação precária”: Santo Amaro, 
Saubara, Entre Rios; 

                                                 
1 Não foi possível calcular o IDE do município de Madre de Deus devido à ausência de alguns dos indicadores que com-
põem o índice, conseqüentemente não foi possível classifica-lo na categoria econômica. 
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• Caso-tipo 2 – “Sem oportunidade e sabendo arrecadar”: Itaparica e Esplanada; 

• Caso-tipo 1 – “Sem oportunidade e sem arrecadação”: Cachoeira, São Félix, 
Maragojipe, Nazaré, Jaguaripe, Salinas da Margarida, Jandaíra e Conde. 

Dimensão Social 

A Dimensão Social trabalha com 3 indicadores e sua escala possui nove casos-tipos. Os 
indicadores analisados são o coeficiente de mortalidade infantil, o indicador de baixa renda 
e a mortalidade funcional. Os municípios do Pólo Salvador e Entorno foram classificados 
em quatro casos-tipos: 

• Caso-tipo 8 – “Boas Condições Sociais”: Salvador; 

• Caso-tipo 6 – “Condições Sociais Regulares”: São Francisco do Conde; Madre de 
Deus; Santo Amaro; Cachoeira; São Félix; Saubara; Nazaré; Itaparica; Vera Cruz; 
Salinas da Margarida; Mata de São João; Camaçari; Lauro de Freitas; 

• Caso-tipo 5 – “Condições Sociais Ruins”:  Maragojipe; Jaguaripe; 

• Caso-tipo 3 – “Oportunidade Zero”: Jandaíra; Conde; Esplanada; Entre Rios. 

Dimensão Ambiental 

Para esta dimensão foram analisados três indicadores (Indicador de Esgoto, Indicador de 
Lixo, Indicador de Pressão Antrópica – IPA), obtendo-se uma escala de quatorze casos-tipos. 
Os municípios do Pólo Salvador e Entorno foram distribuídos da seguinte forma: 

• Caso-tipo 7 – “Municípios com Pressão Antrópica Alta, com Degradação Urbana e dos 
Recursos Hídricos”: Esplanada e Entre Rios; 

• Caso-tipo 6 – “Municípios com Pressão Antrópica muito Alta, com Coleta/Disposição de 
Lixo e Esgoto Coletado/Tratado em equacionamento”: Salvador, Itaparica e Vera Cruz; 

• Caso-tipo 5 – “Municípios com Pressão Antrópica muito Alta Reduzindo a Degradação 
Urbana e dos Recursos Hídricos”: Madre de Deus, São Félix e Lauro de Freitas; 

• Caso-tipo 4 – “Municípios com Pressão Antrópica muito Alta com Degradação Urbana e 
dos Recursos Hídricos”: Cachoeira, Saubara, Jaguaripe, Salinas da Margarida, 
Jandaíra, Conde e Mata de São João; 

• Caso-tipo 3 – “Municípios com Pressão Antrópica extremamente Alta com 
Coleta/Disposição de Lixo e Esgoto Coletado/Tratado em Equacionamento”: Camaçari; 

• Caso-tipo 2 – “Municípios com Pressão Antrópica extremamente Alta, Reduzindo a 
Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos”: São Francisco do Conde; 

• Caso-tipo 1 – “Municípios com Pressão Antrópica extremamente Alta, com Degradação 
Urbana e dos Recursos Hídricos”: Santo Amaro e Maragojipe. 

Dimensão Demográfica 

A Dimensão Demográfica trabalha com dez casos-tipos construídos a partir de dois 
indicadores. Identificou-se que os municípios do Pólo estão distribuídos em seis casos-tipos: 

• Caso-tipo 10 – “Município de Grande Porte e Dinâmico”: Salvador; 

• Caso-tipo 8 – “Médios Super Dinâmicos”: Lauro de Freitas; 
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• Caso-tipo 7 – “Médios Dinâmicos”: Camaçari; 

• Caso-tipo 4 – “Massa Crescente”: São Francisco do Conde, Madre de Deus, Saubara, 
Itaparica, Vera Cruz, Salinas da Margarida, Jandaíra, Conde, Esplanada e Entre Rios; 

• Caso-tipo 3 – “Maioria Silenciosa”: Santo Amaro, Cachoeira, São Félix, Maragojipe, 
Nazaré e Mata de São João; 

• Caso-tipo 2 – “Massa Declinante”: Jaguaripe. 

Rede Urbana 

Como grande centro polarizador no fornecimento de bens e serviços no Pólo Salvador e 
Entorno aparece o município de Salvador. Em menor escala estão os municípios de 
Alagoinhas e Feira de Santana, situados fora do Pólo. 

Análise da Dinâmica Econômica 

Este capítulo apresenta uma análise da dinâmica econômica da Bahia com ênfase nos 
municípios que constituem o Pólo Salvador e Entorno. Os principais pontos abordados no 
capítulo estão sumarizados a seguir.  

Caracterização Econômica da Bahia 

Os municípios do Pólo Salvador e Entorno foram distribuídos em macro-regiões 
economicamente homogêneas. Essas macro-regiões foram definidas pela Bahia, dentro de 
um enfoque estratégico, prevendo ações coordenadas a serem implementadas pelas várias 
secretarias de Estado. Sendo assim, os municípios do Pólo estão distribuídos em duas 
macro-regiões descritas a seguir: 

• Eixo Metropolitano: Formado pela região Metropolitana de Salvador, caracteriza-se 
pela presença da indústria química, metalurgia, siderurgia, de plásticos, de bebidas, 
de fertilizantes, de turismo e cultura. 

• Eixo Grande Recôncavo: Ênfase na produção agropecuária, laranja e fumo. Há, ain-
da, importantes atividades nas indústrias de calçados e bebidas. Este eixo tem como 
principal destaque o município de Feira de Santana. 

A partir do ano de 1991, o turismo foi considerado prioritário para o desenvolvimento do 
Estado, sendo estabelecido um novo plano estratégico com horizonte de atuação de quinze 
anos. Investimentos públicos da ordem de US$ 2,1 bilhões são programados, tais 
investimentos devem gerar um total de US$ 4,9 bilhões em investimentos privados, para o 
período de 1991 a 2012.  

No ano de 2000 o PIB da Bahia chegou a quase R$ 50 bilhões, representado um terço da 
economia do Nordeste e 4,5% do PIB nacional. Atualmente, o setor secundário e o setor 
terciário representam juntos quase 90% do PIB total do Estado, com respectivamente 41,2% 
e 48,7% do valor total. Já o setor primário, que em 1975 representava, aproximadamente, um 
terço do PIB baiano, em 2000 respondeu por apenas 10,1% do PIB do Estado. 

Os setores da economia que se mostraram, individualmente, mais importantes no ano de 
2000, cobrindo quase 70% do PIB baiano foram os seguintes: indústria de transformação 
(25,8%); administração pública (12%); aluguel de imóveis (10,6%); construção (10,1%) e 
agropecuária (10,0%). 
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Caracterização Econômica dos Municípios 

Segundo estimativas da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) para os PIBs 
municipais do ano de 2000, o Pólo Salvador e Entorno representa 58,5% do PIB estadual. No 
que concerne ao porte dos setores produtivos, nota-se que os municípios integrantes do 
Pólo são muito heterogêneos. Salvador se destaca como o município de maior porte 
econômico, concentrando cerca de 50% do PIB total do Pólo. Em um patamar bem inferior 
aparece o município de Camaçari, concentrando 5,7% e logo em seguida Lauro de Freitas, 
com 3,6% do PIB total do Pólo. 

A análise setorial demonstra que as atividades estão concentradas em torno de algumas 
atividades principais. Dentre estas atividades se destacam: a agropecuária que aparece como 
uma atividade de relevância nos municípios de Cachoeira, Maragojipe, Jaguaripe, Jandaíra, 
Conde e Entre Rios; a indústria de transformação que se destaca nos municípios de 
Salvador, São Francisco do Conde, Madre de Deus, Nazaré, Esplanada, Camaçari, e Lauro 
de Freitas; o setor da construção (atividade industrial), nos municípios de Santo Amaro, 
Cachoeira e Camaçari. 

Impacto do Turismo na Economia 

O PIB do Pólo Salvador e Entorno foi estimado para o ano de 2000 em aproximadamente R$ 
25,4 bilhões, segundo estimativas da FIPE. Dados da Bahiatursa para o ano de 2001 estimam 
que as receitas turísticas se situam em torno de US$ 523 milhões, em reais de fevereiro de 
2003. O valor dessas receitas seria da ordem de R$ 1,9 bilhões. 

Nota-se a grande importância da atividade turística para a geração de emprego e renda no 
Pólo Salvador e Entorno, como também a importância de seu aprimoramento, estruturação 
e expansão. Para tanto, é ressaltada a questão da internalização das produções voltadas ao 
consumo turístico, nos próprios municípios. A capacidade de geração de empregos e o mai-
or potencial de distribuição de renda da atividade turística podem colaborar para amenizar 
a situação social precária de vários municípios. 

A análise da dinâmica econômica identificou que os municípios componentes do Pólo Sal-
vador e Entorno possuem bons centros abastecedores como apoio a suas atividades turísti-
cas. Estão inclusos em um Estado que vem experimentando profundas mudanças e grandes 
avanços econômicos. Esses avanços, entretanto, não são suficientes para amenizar a situação 
de pobreza e falta de dinamismo econômico que caracteriza a maior parte desses municí-
pios. Grandes empreendimentos estão se instalando, mas a concentração das atividades e-
conômicas em poucos municípios é um fato. Nesses, a geração de emprego e renda vêm 
oferecendo reais oportunidades para grandes parcelas da população. Nos demais, percebe-
se uma falta de perspectivas de potencial adequado. Não se dão atividades econômicas im-
portantes no Pólo que conflitem com o turismo. 

Análise Social 

Este capítulo visa a análise das condições sociais dos municípios do Pólo Salvador e 
Entorno. Para tanto, são analisadas quatro áreas principais. O primeiro item do capítulo 
avalia informações demográficas, apresentando as principais características da população, 
como também sua evolução recente. O segundo item analisa os indicadores sobre as 
condições de vida dos habitantes, em seguida, informações que retratam a situação da 
educação no Pólo Salvador e Entorno são apresentadas. O último item avalia a área da 
saúde, analisando as condições de atendimento nos municípios, como também os 
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indicadores de saúde. O capítulo se encerra com uma conclusão sobre o conjunto de 
informações relativas a questão social no Pólo Salvador e Entorno. 

População 

O Pólo Salvador e Entorno possui uma população total de 3.136.354 pessoas (ano 2000), 
representando 24% da população do Estado. Deste total, aproximadamente 87% se 
localizam na Baía de Todos os Santos. Nota-se que a dinâmica populacional causou um 
aumento no número de habitantes da área urbana em todos os municípios, ao mesmo 
tempo em que foi constatado um êxodo rural, confirmado com o aumento da taxa de 
urbanização da maioria dos municípios, aumentando assim, a densidade demográfica, 
principalmente na Região Metropolitana de Salvador - RMS. A população feminina 
representa mais da metade da população total do Pólo, com 52,3% e a estrutura da 
população pode ser considerada jovem. 

Condições de Vida 

A análise do emprego e renda no Pólo Salvador e Entorno demonstrou um alto desemprego 
formal e uma renda do chefe de família empregado situando-se na faixa entre zero a cinco 
salários mínimos, com exceção de alguns municípios de maior porte econômico, como 
Salvador.  

Os índices de desenvolvimento social podem ser considerados baixos, com grandes 
diferenças entre os que estão bem ranqueados e àqueles em pior situação. No entanto, 
observa-se uma expressiva melhora em seus indicadores, desde a década de 80. O IDH-M 
vem evoluindo ao longo dos últimos anos, fazendo com que os municípios passassem de 
pouco desenvolvimento humano para médio, com exceção de Salvador que passou de 
médio desenvolvimento para alto. 

Apesar do crescimento observado nos índices relativos a cobertura de serviços básicos 
(índice de cobertura de água, de esgotamento sanitário e de coleta de lixo), muitos 
municípios ainda possuem precárias condições de cobertura, em especial, no que se refere à 
cobertura de esgotamento sanitário e destinação de lixo. 

Educação 

Os dados relativos à educação permitem observar que há significativos avanços nas taxas de 
alfabetização e escolaridade. Entretanto, ainda são encontrados muitos municípios com 
valores reduzidos. A taxa média de alfabetização do Pólo (91,4%) é superior à do Brasil 
(87,2%) e também a da região Nordeste (75,4%). Observou-se uma predominância de alunos 
matriculados no ensino médio. Nos municípios maiores, há escolas com cursos 
profissionalizantes que podem ser associados ao setor de turismo. 

Saúde 

A estrutura de saúde é mais adequada nos municípios maiores, sendo que as principais 
unidades de saúde do Pólo Salvador e Entorno encontram-se em Salvador, que também na 
área da saúde, exerce a função de pólo. Entretanto, esses municípios maiores são também os 
que apresentam maiores quantidades de casos notificados de DSTs (Doenças Sexualmente 
Transmissíveis) e outras doenças. Comparando-se a Baía de Todos os Santos com a Costa 



PRODETUR NE-II PDITS – Salvador e Entorno 1 Resumo Executivo 32 

dos Coqueiros, tem-se que a primeira possui uma melhor estrutura de saúde, fato que deve 
estar associado a maior população presente nesta Zona  

Conclusão 

A análise das questões sociais do Pólo Salvador e Entorno demonstrou um grande avanço 
nos indicadores sociais, nos últimos anos. As ações de planejamento e o fortalecimento 
institucional da região fazem com que o Pólo tenha pontos fortes para o desenvolvimento 
do turismo. Um bom indicador é a inserção da comunidade no processo de 
desenvolvimento, principalmente porque reside no espaço de interesse turístico. Melhorias 
nos indicadores de saúde, educação e serviços básicos foram identificados, apesar da 
situação ainda ser mais desfavorável em relação à média brasileira. Outra característica de 
destaque é o êxodo da população rural, causando diminuição dessa em detrimento a um 
crescimento mais acentuado da população urbana. Essas características figuram ao lado de 
um acentuado desemprego formal, sendo que os avanços indicados foram relacionados, em 
maior parte, às intervenções dos governos federal e estadual. 

Infra-estrutura 

Este capítulo objetiva a avaliação das condições do saneamento básico (água, esgoto e 
resíduos sólidos) e dos transportes (infra-estrutura disponível), no Pólo Salvador e Entorno. 
As condições de infra-estrutura são analisadas com o objetivo de verificar a adequação da 
oferta dos componentes e serviços à demanda turística futura e atual, lembrando que o 
processo de planejamento deve considerar os picos de demanda, ocasionado pelo grande 
fluxo de turistas, como também as necessidades da comunidade local.  

Saneamento Básico 

A EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A é o órgão responsável pela 
execução, fiscalização, operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário no Estado da Bahia. A empresa demonstra boa capacidade técnica 
para gerenciamento e execução de obras 

Todos os Municípios do Pólo Salvador e Entorno apresentam serviço de abastecimento de 
água encanada e tratada, prestado pela EMBASA. Apesar da evolução dos índices de 
cobertura de abastecimento de água ocorrida durante a década de 90 em todos os 
municípios do Pólo, o abastecimento de água ainda é precário em municípios como 
Cachoeira, Conde, Jaguaripe, Jandaíra e Maragojipe. Nestes municípios encontra-se um 
baixo índice de domicílios cobertos, além de um alto número de habitantes por ligação. 
Apesar da precariedade das condições de abastecimento, apenas Cachoeira possui projetos 
e investimentos previstos (sistema de abastecimento de água de Belém). Nos municípios de 
Camaçari, Entre Rios, Esplanada, Nazaré, Santo Amaro, São Francisco do Conde e Saubara 
apresentam grande parcela dos sistemas com operação não satisfatória, permitindo 
possíveis áreas de intervenção. 

Apesar dos projetos de esgotamento sanitário que vem sendo feitos, em geral, nos maiores 
municípios, outros como Nazaré, Salinas da Margarida e Saubara, na Baía de Todos os 
Santos, apresentam baixos índices de cobertura e nenhum projeto de sistema de 
esgotamento sanitário. Na Costa dos Coqueiros também não são devidamente atendidos os 
municípios de Esplanada, Jandaíra, Conde, orla de Camaçari e Imbassaí (Mata de São João). 



PRODETUR NE-II PDITS – Salvador e Entorno 1 Resumo Executivo 33 

Esta realidade torna-se ainda pior visto que muitas destas localidades já possuem atividade 
turística efetiva e um grande potencial de atratividade turística. 

Os menores índices de coleta de lixo, com menos de 50% dos domicílios atendidos 
aparecem nos seguintes municípios: Conde, Esplanada e Jandaíra, na Costa dos Coqueiros; 
Jaguaripe e Maragojipe, na Baía de Todos os Santos. Ressalta-se que muitos destes destinos 
possuem forte apelo ecoturístico, no entanto, a contínua falta de correta destinação para os 
resíduos sólidos poderá comprometer o desenvolvimento sustentável das localidades. 

Transportes 

O sistema de transportes no Estado da Bahia está sob responsabilidade do Departamento de 
Infra-estrutura de Transportes da Bahia (DERBA). Constata-se que a DERBA possui 
capacidade técnica e administrativa para executar, fiscalizar e manter os serviços sob sua 
responsabilidade, pois conta com estrutura adequada. O componente de fortalecimento 
institucional do Programa de Corredores Rodoviários do Estado da Bahia, objeto de acordo 
firmado entre o Estado e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), ajudou a 
consolidar a capacidade técnica da DERBA, que já possuía um razoável padrão de eficiência 
no campo da engenharia civil. 

AGERBA (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e 
Comunicações da Bahia) é a responsável pela fiscalização e regulação dos terminais 
rodoviários. As facilidades aos usuários, os guichês de vendas de passagens e o entorno são 
os pontos mais problemáticos. 

No que se refere ao sistema rodoviário pode-se dizer que a Costa dos Coqueiros apresenta 
boas condições de tráfego, desde a implantação da Linha Verde (BA 009), entretanto é 
recomendável a recuperação paisagística de suas laterais que se encontram em estágio 
avançado de erosão, permitindo o melhor aproveitamento do diferencial turístico da região. 
Na Baía de Todos os Santos é recomendável a melhoria das condições de tráfego entre 
Maragojipe e a BA 245 (próximo a Nazaré), oferecendo um circuito histórico-cultural, como 
recomendado pelas estratégias. De maneira gera, a sinalização turística e de trânsito deve 
ser implementada ou melhorada, melhorando a integração entre os municípios e 
garantindo uma maior autonomia e segurança dos viajantes. 

O sistema aeroviário do Pólo Salvador e Entorno é satisfatório, principalmente em termos 
de equipamentos. No entanto, sua operação pode ser melhorada através da captação de 
alternativas de vôos, como vem sendo desenvolvido pelo Estado através da Bahiatursa. O 
turismo pode ser beneficiado através da criação de parcerias junto a iniciativa privada. A 
distância de municípios como Conde, Esplanada e Jandaíra de Salvador pode justificar a 
instalação de um aeroporto de médio porte na região. A região da Costa dos Coqueiros em 
função dos projetos que foram instalados nos últimos anos, dentre os quais o Complexo do 
Sauípe, também pode requerer a instalação de um aeroporto de médio porte. No entanto, 
atualmente, os principais geradores de demanda da região são bem atendidos pelo 
aeroporto de Salvador.  

A análise sobre o sistema hidroviário na Baía de Todos os Santos demonstra que, em geral, 
as condições dos equipamentos podem ser melhoradas e diversas ações podem ser 
realizadas com o intuito de aproveitar as características singulares da região para o 
desenvolvimento deste meio de transporte. As ações devem contemplar melhores condições 
para atracação, melhorias nos sistemas de transporte marítimo e fluvial (modernização de 
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terminais e embarcações e maior aproveitamento para o turismo), viabilização de marinas e 
maior divulgação de roteiros, incluindo a interligação dos modais marítimo e rodoviário. 

O transporte ferroviário de passageiros é quase inexistente no Pólo Salvador e Entorno. 
Uma dificuldade para o desenvolvimento deste tipo de transporte na região é a 
insuficiência de terminais intermodais, onde o passageiro possa, em pouco tempo, passar 
do transporte rodoviário, ou do aéreo, para o transporte ferroviário, diminuindo o tempo 
de viagem, fator importante para o turista que se desloca para esses destinos. Apesar destas 
dificuldades, o transporte ferroviário de passageiros possui grande potencial que pode ser 
desenvolvido no Pólo Salvador e Entorno. 

Patrimônio Histórico-Cultural 

O Pólo Salvador e Entorno possui um patrimônio histórico-artístico-natural muito rico; 
monumentos de grande importância histórica e manifestações culturais autênticas e vivas. 
Uma parte deste recurso encontra-se já recuperada e revitalizada. Entretanto, grande parte 
do patrimônio não é tombada e alguns monumentos estão. Segundo levantamento feito 
pelo Instituto de Proteção do Acervo Cultural da Bahia (IPAC), existem no Pólo mais de 350 
monumentos de importância histórica; dos quais somente 140 são oficialmente tombados. 
Isto indica uma urgente necessidade de inspeção, restauro e revitalização e tombamento 
destes monumentos. 

De todos os investimentos realizados pelo Governo do Estado no Pólo no período de 1991 
até 2001, 15,5% dos recursos foram direcionados ao restauro e revitalização do patrimônio 
histórico-cultural. Como grande ícone destes investimentos, podemos citar o Programa de 
Revitalização do Centro Histórico de Salvador, que ainda está em andamento em suas 6a e 7a 
etapas de desenvolvimento, a recuperação do Teatro Castro Alves, a recuperação da Igreja 
do Bonfim, etc. Percebe-se, porém, que os investimentos, salvo algumas exceções, estiveram 
direcionados ao município de Salvador. Apesar dos grandes benefícios trazidos com a 
revitalização do patrimônio (revitalização econômica e recuperação de edificações diversas), 
os investimentos trouxeram efeitos colaterais relevantes, tais como prostituição, tráfico de 
drogas e aumento da criminalidade. Não há indícios de gentrificação nos estudos 
realizados. Recomenda-se a introdução de novos projetos de criação de mais funções sociais 
para o morador de Salvador (como o projeto de moradia para funcionários públicos em 
andamento), evitando que a região se transforme em um gueto turístico. 

Em relação à Cachoeira, o processo de recuperação do Centro Histórico está apenas 
começando. Ainda existem muitas deficiências a serem sanadas, tais como recuperação de 
edificações em precário estado de conservação, recuperação do ambiente urbano, controle 
do fluxo de veículos nas regiões centrais etc. A economia é muito frágil, sendo que o 
processo de esvaziamento econômico que o município vem experimentando é tão 
acentuado que a atividade turística, mesmo incipiente, já é uma das mais importantes que 
existem. 

Além dos investimentos realizados pelo Governo nestes últimos anos, incluindo o 
PRODETUR NE, atualmente está em andamento o Monumenta Bahia, em fase 
implementação em Cachoeira e Salvador, com o objetivo de revitalizar o Centro Histórico 
dos municípios. 

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

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

Aspectos Sócio-Ambientais 

Esse capítulo analisa a evolução da ocupação territorial dos municípios do Pólo Salvador e 
Entorno, identificando nesse histórico as tendências de antropização dos espaços naturais e 
os danos ambientais gerados. Também caracteriza os principais ecossistemas e bacias 
hidrográficas da região. Finaliza a análise com uma apresentação das principais unidades de 
conservação existentes. 

Uso e ocupação do solo 

Eminentemente agrícola até meados dos anos 50, a Bahia começa a alterar seu perfil 
econômico através da instalação da Refinaria Landulfo Alves. Após alguns anos, foram 
instaladas os pólos petroquímicos e o Centro industrial de Aratu. 

A Costa dos Coqueiros, que se estende ao norte de Salvador, tornou-se destino de lazer e 
turismo regional, surgindo alguns aglomerados urbanos e desenvolvendo os já existentes. 
Na década de 1990, a construção da Linha Verde, como extensão da Estrada do Coco, 
interligou essa região até a divisa com o Estado de Sergipe, acelerando o processo de 
ocupação e urbanização. 

Atualmente, a faixa litorânea, de maior atratividade turística, apresenta uma distribuição 
populacional rarefeita. A distribuição da população se dá através de pequenos povoados 
situados predominantemente em uma faixa de até quatro quilômetros do litoral. As 
paisagens mais comuns são grandes pastagens, reflorestamentos e matas remanescentes. As 
ocupações são, em sua maioria, efetuadas de modo desordenado, desrespeitando limitações 
naturais e as legislações incidentes. 

A ocupação da Baía de Todos os Santos ao longo dos anos alterou de maneira irreversível os 
componentes originais da paisagem nessa região. Historicamente, os ciclos de extração do 
pau-brasil, da cana-de-açúcar, do fumo e da laranja, assim como a introdução da pecuária e 
da indústria de celulose comprometeram, principalmente, a Mata Atlântica. 

Recentemente, sofreu um lento processo de ocupação turística e empreendimentos 
imobiliários. Enquanto o acesso rodoviário da Costa dos Coqueiros ainda não existia, o 
acesso hidroviário para as ilhas de Itaparica, de Maré e dos Frades, lento e restritivo, era a 
opção mais viável para os soteropolitanos que procuravam lazer e alternativas de turismo. 
Também havia uma demanda por lazer e segundas residências pela população do interior, 
principalmente Feira de Santana. O crescimento desordenado, a falta de infra-estrutura e a 
instalação de uma variedade de indústrias ao redor da Baía geraram a degradação 
progressiva de trechos da costa e dos recursos hídricos. 
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Ecossistemas 

Na Costa dos Coqueiros foram identificados como relevantes os seguintes ecossistemas: 

• Manguezais – principalmente nas planícies fluviomarinhas das desembocaduras de 
rios que deságuam no Oceano Atlântico; 

• Restingas – ocorrem paralelamente à linha da costa, praticamente em toda extensão 
do litoral norte, com eventuais clareiras em áreas antropizadas; 

• Áreas embrejadas e lagoas – áreas permanentemente inundadas por água doce, 
situadas nas depressões dos cordões litorâneos. Estendem-se por praticamente todo 
o litoral norte; 

• Dunas – esses depósitos arenosos (internos e externos) são mais comuns no extremo 
norte da Costa dos Coqueiros; e 

• Cordões Duna – depósitos alongados, acompanhando a linha de praia. Barreiras 
naturais de proteção contra o vento. 

Os principais ecossistemas observados na Zona Turística da Baía de Todos os Santos são os 
seguintes: 

• Manguezais – vastos e ocupando, principalmente, as franjas e costas internas das 
ilhas da baía; 

• Recifes de corais – dispersos ao longo da costa voltada para o Oceano Atlântico; 

• Construções eólicas – ocupam exclusivamente a parte norte de Salvador, alguns 
fragmentos já bastante descaracterizados pela ocupação urbana; 

• Orla marítima – apresentam morfologia bastante acidentada, com escarpas, 
enseadas e morros isolados; e  

• Lagoas – eminentemente artificiais, servem como espaço de recreação da população 
urbana. 

Bacias Hidrográficas 

Na Costa dos Coqueiros foram identificadas como bacia hidrográficas mais importantes: 

• Bacia hidrográfica do Baixo Rio Jacuípe; 

• Bacia hidrográfica do Baixo Rio Pojuca; 

• Bacia hidrográfica do Rio Imbassaí; 

• Bacia hidrográfica do Rio Sauípe; 

• Bacia hidrográfica do Rio Subaúma; e 

• Bacia hidrográfica do Rio Real. 

Na Baía de Todos os Santos as bacias hidrográficas mais representativas são: 

• Bacia hidrográfica dos Rios Joanes e Ipitanga; 

• Bacia hidrográfica do Baixo Rio Paraguaçu; 

• Bacia hidrográfica do Baixo Rio Jaguaripe; 

• Bacia hidrográfica do Rio Subaé; 
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• Bacia hidrográfica do Rio São Paulo; 

• Bacia hidrográfica do Rio Camurujipe; 

• Bacia hidrográfica do Rio Jaguaribe; e 

• Bacia hidrográfica do Rio do Cobre. 

As características e condições de cada uma dessas bacias são descritas pormenorizadamente 
no capítulo. 

Unidades de Conservação 

Na Costa dos Coqueiros estão localizadas as seguintes Unidades de Conservação: 

• APA de Mangue Seco; 

• APA Litoral Norte; 

• APA Lagoas de Guarajuba; 

• APA do Rio Capivara; e 

• APA Ipitanga-Joanes. 

Na Baía de Todos os Santos foram identificados as seguintes Unidades de Conservação: 

• Parque Municipal de São Bartolomeu; 

• Parque Histórico de Pirajá; 

• Parque Metropolitano de Pituaçu; 

• Parque Zoobotânico de Ondina; 

• Parque da Cidade Juventino Silva; 

• APA das Lagoas e Dunas do Abaeté; e 

• Área de Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos (englobando unidades de 
conservação pré-existentes na Ilha dos Frades, na Ilha de Maré e na Ilha de 
Itaparica). 

Capacidade Institucional Municipal 

Este capítulo objetiva a análise da capacidade de gestão dos municípios inseridos no Pólo 
Salvador e Entorno. Para tanto, são analisadas: a capacidade de planejamento e 
implementação de políticas; a capacidade de administração/gestão dos municípios e; a 
capacidade de gestão das atividades turísticas. A seguir são apresentadas de maneira 
resumida as principais conclusões do capítulo. 

Capacidade de Planejamento e Implementação de Políticas 

Este item levantou as condições em que se encontram os municípios do Pólo Salvador e 
Entorno, no que tange os instrumentos de gestão e a participação nos Programas Federais 
de Modernização da Administração Municipal. 

Instrumentos de Gestão 
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Para a análise da Base Normativa Legal o instrumento escolhido foi a Lei de uso do Solo e 
Meio Ambiente.  Constatou-se que apenas 25% dos municípios do Pólo Salvador e Entorno 
contam com este instrumento de gestão (Santo Amaro, Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari 
e Conde). Ressalta-se que os municípios que contam com legislação de uso do solo e meio 
ambiente, estão mais preparados para defender seus territórios de especulações imobiliárias 
desordenadas, apresentando melhores condições de receberem empreendimentos 
turísticos. 

A avaliação do Sistema de Planejamento foi realizada com base na existência ou não de 
Planos Diretores Municipais, aquele que alcança toda a extensão do território municipal. A 
tabela a seguir apresenta a situação em que os municípios do Pólo se encontram acerca 
deste instrumento de gestão. Destaca-se que a existência do Plano Diretor Municipal é 
condicionante prévia para a participação dos municípios no PRODETUR NE II, desta forma 
é necessária a implementação do Plano Diretor Municipal nos municípios do Pólo. 

Tabela 1.3 - Situação do Pólo Salvador e Entorno em relação ao Plano Diretor Municipal 

CAR PRODETUR II Outros
Jaguaripe Sem PDM X
Itaparica Sem PDM X
Vera Cruz Sem PDM X
Salinas da Margarida Sem PDM X
Maragojipe Possui PDU - Precisa complementação para PDM X
São Félix Sem PDM X
Cachoeira Sem PDM X
Saubara PDM em licitação X
Santo Amaro Possui PDU - Precisa complementação para PDM X
São F. do Conde Sem PDM X
Madre de Deus Possui PDM Prefeitura
Salvador PDM em elaboração Prefeitura
Lauro de Freitas Possui PDU - Precisa complementação para PDM Prefeitura
Camaçari Possui PDU - Precisa complementação para PDM X Prefeitura
Mata de São João Possui PDU - Precisa complementação para PDM X
Entre Rios Possui PDU - Precisa complementação para PDM X
Esplanada Sem PDM X
Conde PDM em licitação X
Jandaíra PDM em execução X

PDU - Plano Diretor Urbano

CAR - Companhia de Ação Regional - Programa PRODUR (BIRD)
Prodetur II - Elaboração Prevista nos PDITS

PDM - Plano Diretor Municipal
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Fonte: SUINVEST 2003 

O Sistema Tributário foi analisado a partir da Planta de Valores Imobiliários, que de uma 
forma geral funciona como uma fonte de renda para o município. Todos os municípios do 
Pólo Salvador e Entorno contam com este instrumento de gestão datando da década de 90 
(à exceção dos municípios de Itaparica e Vera Cruz que possuem Planta de Valores 
Imobiliários datando do final da década de 80). 

Para a análise dos Instrumentos de Gestão, Controle e Fiscalização, os instrumentos eleitos 
foram: Conselhos Municipais (de turismo e de meio ambiente); código de obras; e código de 
posturas. 
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No que concerne aos Conselhos Municipais, detectou-se que apenas 20% dos municípios do 
Pólo contam com Conselhos de Meio Ambiente, e 40% com Conselhos de Turismo. Esses 
conselhos, entretanto, ainda possuem situação extremamente frágil, não sendo instituições 
capazes de alterar, efetivamente, os rumos do turismo em nível municipal. 

Já o Código de Obras e o Código de Posturas possuem uma maior incidência no Pólo 
Salvador e Entorno, 60 e 65% respectivamente. Destaca-se aqui, que a presença do Código 
de Obras é condicionante para a participação no PRODETUR NE II. 

Programas Federais de Modernização da Administração Municipal 

Para o PMAT (Programa de Modernização da Administração Tributária), constatou-se que 
apenas o município de Salvador está em análise. Já para o Programa Nacional de Apoio à 
Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAF-M – tem-se que, 75% dos 
municípios do Pólo Salvador e Entorno estão cadastrados e 50% já assinaram o termo de 
adesão. Vale ressaltar que a participação dos municípios nos programas federais também é 
uma condicionante para a participação no PRODETUR NE II. 

Capacidade de Administração/Gestão dos Municípios 

A análise da gestão financeira dos municípios mostrou que, de uma forma geral, os recursos 
estão sendo melhor administrados, com redução dos gastos e aumento das receitas, no 
entanto, contatou-se uma grande dependência dos municípios em relação as transferências 
constitucionais. 

Capacidade de Gestão das Atividades Turísticas 

Neste item quatro importantes pontos são analisados, suas principais conclusões estão 
resumidas a seguir: 

Estruturas Administrativas Específicas do Setor Turístico 

A análise demonstrou uma forte presença, tanto da Secretaria de Turismo (presente em 75% 
dos municípios analisados) quanto da Secretaria de Meio Ambiente (68% dos municípios 
analisados). 

Constatou-se também uma baixa incidência de Planos de Ação Setoriais para o Turismo, 
demonstrando que poucas prefeituras utilizam instrumentos de planejamento para 
empreender suas ações. A baixa incidência desses instrumentos pode demonstrar uma 
prefeitura que toma decisões de maneira pouco planejada, sem levar em consideração 
muitos fatores que estariam claros nestes instrumentos de planejamento. De forma geral, 
fora Salvador, as secretarias de turismo contam com uma equipe reduzida, poucos 
equipamentos (veículos, computadores etc.) e baixo orçamento próprio. 

Participação da Comunidade no Processo Decisório 

De uma forma geral, a análise sobre a participação da comunidade no processo decisório, 
demonstrou que apesar da maioria dos municípios afirmarem ter a sua comunidade 
informada acerca, tanto das prioridades de investimentos, quanto dos resultados 
alcançados, o número é bem menor quando se trata de participação direta e efetiva da 
comunidade. 
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Outro fator de destaque é a quase inexistência de legislação que obriga a participação da 
comunidade nas definições dos investimentos (apenas 2 municípios contam com esta lei – 
Lauro de Freitas e Mata de São João), o que pode ser um indício de pouca participação 
comunitária. 

Fiscalização 

Neste quesito, observou-se que apesar da maioria dos municípios estarem bem estruturados 
legalmente para a defesa sócio-ambiental, a pesquisa de campo demonstrou que a maioria 
dos municípios contam com pouca ou nenhuma fiscalização, acarretando em um ambiente 
constantemente degradado. 

Conclusão 

Uma das deficiências que mais comprometem a gestão sustentável do turismo refere-se à 
capacidade institucional dos municípios. Todos os setores envolvidos no desenvolvimento 
turístico, comunidade, poder público e poder privado, estão conscientizados sobre a 
importância dos Conselhos Municipais de Turismo e Meio Ambiente. O poder público 
municipal, entretanto, se encontra com estruturas enfraquecidas, principalmente pela 
ausência de ferramentas de gestão e planejamento e inoperância desses Conselhos. Os 
recursos estão sendo mais bem administrados, principalmente por influência da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, mas ainda não há programas de treinamento do pessoal. Os 
processos de fiscalização também são ineficazes, fazendo com que vários tributos não sejam 
recolhidos.  Muitos municípios não possuem um Plano Diretor, fazendo que o crescimento 
turístico se dê sem fiscalização ou controle. Ainda, há que se ressaltar que, na grande 
maioria dos municípios, falta participação comunitária nas decisões relevantes. 

Capacitação do Setor Privado do Turismo 

Um estudo desenvolvido pelo Monitor Group mostrou que, apesar do fluxo turístico no 
Estado da Bahia ter aumentado no período de 1991 a 2000, o aumento não foi equivalente na 
receita gerada por esses turistas. Uma das causas deste fato é a competição baseada no 
preço praticada pelos empresários do Estado. O fato dos agentes operarem sem qualquer 
tipo de associativismo faz com que eles tenham menor rentabilidade, restringindo o 
crescimento da atividade turística. Somente se os agentes agirem de forma cooperativa e 
conjunta, vantagens competitivas poderão ser geradas. A cooperação entre os empresários 
traz um valor maior a todos, do que somente a operação isolada dos empreendimentos. A 
concorrência, que hoje estimula a baixa de preços, deve ser substituída pela parceria entre 
os agentes para o desenvolvimento da região como um todo. 

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

As reuniões realizadas para a elaboração participativa deste PDITS são um ótimo 
indicador do nível de compromisso e interesse da sociedade civil com o plano. Foram 
realizados cinco modelos de reuniões para a produção deste plano. Nessas reuniões, cerca 
de 22% representavam o setor privado. Durante as reuniões, os empresários do Pólo 
Salvador e Entorno demonstram as seguintes posturas em relação ao PDITS: esperança 
(muitos percebem no PDITS a chance do município receber recursos e melhorar a situação 
atual); interesse (os empresários que estiveram presentes nas reuniões mostraram-se 
interessados e muito dispostos a colaborar); desconfiança (muitos duvidam da conclusão e 
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efetivação do PDITS); e ausência (os empresários de muitos municípios não estiveram 
representados nas reuniões, deixando de expor suas dificuldades e idéias). As reuniões de 
elaboração dos PDITS demonstraram, de um modo geral, um grande interesse por parte 
dos participantes e disposição para colaborar para o desenvolvimento sustentável da região. 
As reuniões contaram com a colaboração de diversos setores da sociedade local. 

A administração dos empreendimentos turístico, geralmente, é feita de forma pouco 
profissional. Essa constatação fica evidente ao se perceber a grande quantidade de pequenas 
e médias empresas relacionadas ao turismo. Como forma de aprimorar a qualidade do 
serviço turístico, o Governo do Estado lançou um projeto de aprimoramento, controle, 
certificação e premiação da qualidade. Esse projeto está baseado em parcerias institucionais 
de grande representatividade (SEBRAE, Instituo de Hospitalidade e Bureau Veritas Quality 
International), mecanismo indispensável para efetivar as mudanças desejadas. 

O conselho do Pólo Salvador e Entorno já foi instalado. Ocorreram duas reuniões de 
conselho. A primeira aconteceu em fevereiro de 2003 e teve como principal objetivo a 
eleição dos conselheiros do Pólo Salvador e Entorno. A reunião teve sede na capital baiana e 
contou com cerca de 300 pessoas. Ao final da reunião foram entregues cópias do PDITS 
para que este fosse avaliado e eventuais sugestões fossem propostas. Após 
aproximadamente um mês, ocorreu a última reunião com os conselheiros, com a finalidade 
de avaliar o plano, as sugestões enviadas e as alterações propostas. Ao final da reunião o 
plano foi submetido à aprovação e acatado pelo conselho. 

Os investimentos feitos pelo setor privado no Pólo Salvador e Entorno demonstram que o 
empresariado é atuante. Destacam-se os investimentos no Complexo Sauípe, iniciados em 
1995. Os investimentos da extensão norte da Costa dos Coqueiros estão vinculados à 
implementação do trecho da BA-001 entre Salvador e a divisa com o Estado de Sergipe, a 
Linha Verde. Um outro fator importante para isso foi a colocação do turismo entre as 
estratégias de desenvolvimento econômico do Estado da Bahia a partir de 1991. Nesse 
sentido, a implementação do PRODETUR NE I, a partir de 1995, também incentivou os 
investimentos privados na região. 

O Pólo Salvador e Entorno apresenta, de maneira geral, à exceção de Salvador, uma 
administração ainda pouco profissional e não encontrando condições de implementar 
sistemas de qualidade. São verificados procedimentos pouco modernos de manutenção da 
qualidade. O certificado de Qualidade Bahiatursa é considerado como um diferencial de 
qualidade do hotel. O certificado foi criado em 1999 com a finalidade de aferir os serviços da 
hotelaria em relação ao critério de qualidade da região baiana. 

Produtos Turísticos e Atrativos 

Esse capítulo apresenta os principais atrativos e os produtos turísticos comercializados no 
Pólo Salvador e Entorno, tendo como base para classificação as metodologias da 
EMBRATUR e outras elaboradas especificamente para essa finalidade. 

Através dessas metodologias são elaboradas análises sobre a situação atual dos atrativos, ou 
seja, quais deles já são efetivamente utilizados para fins turísticos. Através dessas análises, 
procura-se compreender o perfil de turismo praticado no Pólo. 

Em uma segunda parte é estudada a oferta potencial, onde se tenta identificar tendências e 
possibilidades de uso dos atrativos que ainda não vem sendo utilizados para fins turísticos. 
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Conclui-se o capítulo com a comparação entre o que existe em termos efetivos contra o que 
ainda há para ser utilizado, compreendendo em quais regiões o turismo está em uma fase 
mais adiantada e as expectativas quanto as possibilidades de desenvolvimento. 

Situação Atual 

A primeira análise acerca dos atrativos efetivos, aqueles que já são utilizados para fins 
turísticos, é baseada na classificação por categorias. Essa classificação facilita a compreensão 
do perfil da atividade no Pólo. O gráfico a seguir identifica a distribuição dos atrativos por 
categorias: 

Gráfico 1.1 – Atrativos Efetivos por Categoria (Total) – Pólo Salvador e Entorno 
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Fonte: FGV 2002 

Os atrativos histórico-culturais e as manifestações folclóricas representam 74% dos atrativos 
do Pólo. A análise por Zona Turística, no entanto, evidencia a primeira grande diferença 
entre as duas Zonas. Na Baía de Todos os Santos, os atrativos naturais são apenas 18% do 
total. Já na Costa dos Coqueiros essa categoria representa 66% dos atrativos efetivos. 
Percebe-se, nessa primeira análise, a complementaridade entre as Zonas, reforçando-se 
mutuamente. 

Além da avaliação quantitativa representada pelo gráfico anterior, foi elaborada uma análise 
qualitativa. Para essa análise, foi elaborado um sistema de pontuação que identifica os 
atrativos de maior destaque em cada município. Com base nessa metodologia elaborou-se 
um ranking dos atrativos por categoria, conforme Tabela 1.4. Esses atrativos compõem a 
base a partir do qual são estruturados e oferecidos os produtos turísticos do Pólo em nível 
nacional. Os principais produtos do Pólo, pacotes contendo diversos passeios e serviços 
adicionais, competem com produtos de demais estados brasileiros. Esses pacotes de 
produtos e serviços estruturados a partir de um ou mais atrativos principais são 
complementados por produtos estruturados a partir de atrativos de menor interesse. 
Dentro desse processo, são oferecidos produtos adicionais, que garantem mais atividades 
para o turista que já se encontra no Pólo. Esse processo é extremamente benéfico para a 
região, dado que aumenta sua atratividade geral distribui os benefícios do turismo para 
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mais regiões. A predominância de produtos distribuídos a partir de Salvador, entretanto, 
demonstra uma clara concentração da oferta na capital. 

Tabela 1.4 – Ranking de Atrativos por Categoria – Pólo Salvador e Entorno 

Histórico-cultural
Centro Histórico de Salvador

Salvador 80

Igreja do Senhor do Bonfim
Salvador 78

Forte de Santo Antônio da Barra
Salvador 77

Conjunto da Ordem 3a. do Carmo
Cachoeira 76

Catedral Basílica de Salvador
Salvador 75

Convento de São Francisco
Salvador 75

Natural
Baía de Todos os Santos

Salvador 69

Praia de Mangue Seco
Jandaíra 68

Praia de Praia do Forte
Mata de São João 68

Barra do Jacuípe
Camaçari 67

Dunas de Mangue Seco
Jandaíra 64

Manifestações Culturais
Festa da Irmandade da Boa Morte (Cachoeira)

Cachoeira 76

Festa de Iemanjá (Salvador)
Salvador 74

Procissão do Senhor Bom Jesus dos Navegantes
Salvador 72

Carnaval de Salvador
Salvador 72

Lavagem do Bonfim
Salvador 70

Realizações Técnicas e Científicas Contemporâneas
Projeto Tamar Praia do Forte

Mata de São João 73

Projeto Tamar Arembepe
Camaçari 65

Marina de Itaparica
Itaparica 49

Acontecimentos Programados
Madreverão

Madre de Deus 54

Regata Aratu-Maragojipe
Maragojipe 44  

Fonte: FGV 2002 
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Situação Futura 

Assim como na avaliação da situação atual, foi elaborada uma classificação dos atrativos por 
categoria. O próximo gráfico apresenta os atrativos potenciais por categoria: 

Gráfico 1.2 – Atrativos Potenciais por Categoria (Total) – Pólo Salvador e Entorno 
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Fonte: FGV 2002 

Como se pode perceber, a maior parte dos atrativos potenciais são da categoria natural. Eles 
representam 42% da reserva de atrativos existente, enquanto são apenas 23% dos atrativos 
atuais. Essa diferença permite identificar uma tendência à agregação de mais atividades 
relacionadas com lazer e ecoturismo, principalmente na Costa dos Coqueiros. É bom 
ressaltar, no entanto, que o potencial de desenvolvimento não se encontra apenas na reserva 
técnica de atrativos, mas também no aprimoramento do uso dos atrativos atuais. O gráfico a 
seguir permite comparar o número atual de atrativos por categoria e por situação: 

Gráfico 1.3 - Atrativos Potenciais e Efetivos por Categoria – Pólo Salvador e Entorno 
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Percebe-se claramente que a grande maioria dos atrativos atuais é histórico-cultural, mas 
que a maior parte deles já vêm sendo utilizados. Essa situação é distinta na categoria 
natural, outra importante categoria do Pólo. 

Quando é feita uma análise por zona turística, no entanto, percebe-se que essa utilização 
efetiva dos atrativos é resultado da situação isolada de Salvador. Tanto no restante da Baía 
de Todos os Santos quanto na Costa dos Coqueiros, a maioria dos atrativos ainda é 
potencial, em todas as categorias. Essa avaliação permite considerar que há um importante 
vetor de desenvolvimento do turismo para essas regiões. 

Não há, ainda, uma preocupação evidente com a capacidade de carga dos atrativos do Pólo. 
Nenhum local inspecionado demonstrou fazer controle de fluxo de visitantes. Recomenda-
se o início do processo de estudo dos limites de carga e da aplicação do controle em locais 
de maior sensibilidade socioambiental, como forma de conservação dos recursos e como 
forma de melhoria da experiência turística. 

Qualidade da Oferta Turística 

A oferta turística pode ser dividida em duas categorias: 

• Diferencial – os atrativos naturais e sócio-culturais, responsáveis pela escolha do 
turista por determinada destinação; 

• Técnica – equipamentos e serviços existentes em uma determinada localidade, como 
a infra-estrutura básica e a infra-estrutura turística. 

A oferta diferencial foi analisada no capítulo 3.8 – Produtos e Atrativos Turísticos. Já a infra-
estrutura básica foi avaliada no capítulo 3.3 – Infra-estrutura. Este capítulo tem como objeto 
de análise a oferta no que tange a infra-estrutura turística do Pólo Salvador e Entorno. Serão 
avaliadas a quantidade e variedade de empreendimentos turísticos no Pólo, além de sua 
distribuição pelos municípios. Ressalta-se que o serviço prestado é elemento fundamental 
para caracterização da oferta turística analisada neste capítulo. A seguir são apresentadas as 
principais conclusões. 

Alojamento Turístico 

O Pólo Salvador e Entorno possui uma ampla e diversificada estrutura de hospedagem. 
Segundo dados da Bahiatursa para o ano de 2000, o Pólo contava com um total de 675 meios 
de hospedagem (MHs) e 17.750 unidades habitacionais (Uhs). A Tabela 1.5 apresenta a 
evolução no número de Meios de Hospedagem do Pólo Salvador e Entorno. 
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Tabela 1.5 –  Evolução no número de Meios de Hospedagem do Pólo Salvador e Entorno 

1996 1998 1999 2000
Crescimento 

anual (%)
MHs 181 167 156 292 12,7%
UHs 8.427 8.350 7.075 10.472 5,6%
Leitos 18.416 18.018 15.812 22.516 5,2%
UH/MH 46,6 50,0 45,4 35,9

1993 1996 1998 2000
Crescimento 

anual (%)
MHs - 118 132 147 5,6%
UHs - 2.010 2.205 2.465 5,2%
Leitos - 4.761 5.241 6.049 6,2%
UH/MH 17,0 16,7 16,8

1993 1996 1998 2000
Crescimento 

anual (%)
MHs 85 159 188 236 15,7%
UHs 1.057 2.219 2.591 4.813 24,2%
Leitos 2.580 5.605 6.799 11.611 24,0%
UH/MH 12,4 14,0 13,8 20,4

1996 2000
Crescimento 

anual (%)
MHs 458 675 10,2%
UHs 12.656 17.750 8,8%
Leitos 28.782 40.176 8,7%
UH/MH 27,6 26,3

Salvador

Baía de Todos os Santos

Costa dos Coqueiros

PSE - Total

Fonte: Bahiatursa
 

Fonte: FGV e SUINVEST 2003 

Nota-se que Salvador apresenta os meios de hospedagem de maior porte, seguido da Costa 
dos Coqueiros. Observa-se que em Salvador o número de MHs vem crescendo a taxas 
superiores a de UHs, demonstrando assim, um maior número de meios de hospedagem de 
menor porte. Nota-se que na Costa dos Coqueiros o crescimento foi invertido, 
demonstrando um crescimento no porte dos meios de hospedagem.  

Constatou-se que existem hoje, dezoito empreendimentos hoteleiros vinculados a cadeias 
nacionais ou internacionais no Pólo Salvador e Entorno, concentrados em Salvador e no 
Complexo Costa do Sauípe. 

Os hóspedes de meios de hospedagem comerciais apresentam uma diferença em relação aos 
demais visitantes do Pólo. Há maior importância dos segmentos de mercado que viajam 
com motivação de passeio, negócios e congressos. Turistas de mercados emissores de maior 
distância, por sua vez, também apresentam maior propensão à utilização de meios 
comerciais. 

Os resorts do Pólo são importantes geradores de demanda. São equipamentos intensivos em 
capital, que, muitas das vezes não vem apresentando um desempenho excepcional. Esses 
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resultados, entretanto, estão mais relacionados com erros de projeto e posicionamento 
mercadológico, sendo que há exemplos de boa performance neste segmento. 

Restaurantes Turísticos 

As localidades de Salvador, Praia do Forte, Mangue Seco, Conde, Lauro de Freitas e 
Cachoeira, por já apresentarem um fluxo turístico representativo, oferecem boas opções de 
restaurantes turísticos. Nas demais localidades ainda são poucas as opções disponíveis para 
atender aos clientes. De maneira geral, os restaurantes rústicos dos municípios de menor 
porte oferecem atendimento simples e comida de qualidade aceitável, já o atendimento nos 
restaurantes turísticos obteve avaliação negativa. O serviço costuma ser demorado e 
descuidado, demonstrando um atendimento pouco profissional. Um dos problemas 
comentados pelos donos de restaurantes é a dificuldade em se obter mão-de-obra 
qualificada para as funções necessárias em um restaurante. 

Agências de Turismo 

Segundo dados da Bahiatursa, existem atualmente 509 agências de turismo atuando dentro 
do Pólo Salvador e Entorno. Destas, 490 concentram-se em Salvador.  

Locadoras de Automóveis 

O Pólo Salvador e Entorno conta com o serviço de 27 locadoras de automóveis, que assim 
como as agências se encontram concentradas na cidade de Salvador.  

Artesanato e Compras 

O artesanato confeccionado na Bahia inclui, especialmente, produtos a partir de fibras 
naturais, tecido, argila e sub produtos do coqueiro. Os principais centros artesanais do Pólo 
Salvador e Entorno estão localizados nas localidades de Maragogipinho e Cachoeira (argila e 
madeira), Itaparica e Porto de Sauípe (fibras naturais) e Ilha do Maré (renda de bilro, 
cestarias e trançados).  

O artesanato, além de ser uma importante forma de expressão da cultura popular da região, 
também cria oportunidade para a inserção de parte da população na cadeia produtiva do 
turismo. Os trabalhos de artesanato podem ser comercializados como produtos 
diferenciados, incrementando os impactos econômicos causados pelo desenvolvimento da 
atividade turística e adicionando valor à experiência turística, dando possibilidades para 
comunidades muitas vezes desprovidas de outras alternativas. 

Por essas razões, foi lançado o Projeto de Revitalização do Artesanato, um  conjunto de 
ações que visam a aprimorar o artesanato baiano através de melhorias no processo de 
fabricação, nas matérias-primas, no desenvolvimento de utilidades e na maior relação com o 
universo local. Esse projeto, já em andamento, é direcionado às cooperativa de artesãos, 
trazendo o benefício adicional de adaptar os cooperados à realidade mercadológica 
capitalista. 

Animação e Entretenimento 

Salvador é o grande centro de animação e entretenimento do Pólo Salvador e Entorno, 
possuindo uma ampla e diversificada infra-estrutura de lazer. Os demais municípios, apesar 



PRODETUR NE-II PDITS – Salvador e Entorno 1 Resumo Executivo 48 

de não apresentarem uma boa infra-estrutura, possuem um calendário de festas que atraem 
turistas e moradores de cidades próximas ao longo de todo o ano. 

Conclusão 

Como o fluxo turístico da Bahia ainda é muito concentrado em Salvador, a oferta turística 
deste Pólo também está localizada, em sua maioria, na capital baiana. Essa oferta é 
diversificada e está em fase de reestruturação, com inúmeros empreendimentos novos 
surgindo ou passando por renovação. Assim como os atrativos dos demais municípios, os 
quais se encontram em grande parte como potenciais, a própria oferta deve passar por um 
período de considerável expansão, já que existe uma conscientização sobre a importância do 
turismo e de um receptivo bem estruturado. Ainda é necessária, no entanto, uma maior 
segmentação da oferta, atendendo melhor aos mercados específicos que se pretende atrair, 
além de uma melhor estruturação dos receptivos turísticos. 

Educação da Comunidade para o Turismo 

Este capítulo tem por objetivo a análise do nível de conscientização e preparo da 
comunidade anfitriã para receber o turista.  Para tanto, o capítulo se divide em três partes 
principais. O primeiro item analisa os índices educacionais da comunidade, resgatados do 
capítulo 3.2.2 – Análise Social. Em seguida, são analisadas as características da sociedade 
anfitriã, para tal análise utiliza-se a Pesquisa de Demanda Turística da Bahiatursa2, além das 
informações colhidas nas reuniões de Workshop (WS), realizadas com a comunidade. Por 
fim é analisada a existência de programas e projetos voltados a conscientização e 
sensibilização da comunidade anfitriã. 

Índices Educacionais 

No que se refere aos índices educacionais, nota-se que o Pólo Salvador e Entorno apresenta 
taxa de alfabetização superior a média baiana. A Baía de Todos os Santos possui uma taxa de 
alfabetização de 92,4%, enquanto a Costa dos Coqueiros de 84,5% e a Bahia de 78,4%. Oito 
municípios apresentam taxas de alfabetização menores que a média baiana, são eles: 
Jandaíra, Conde, Esplanada e Entre Rios, na Costa dos Coqueiros; e Jaguaripe, Maragojipe, 
Nazaré e São Félix. 

Características da Sociedade Anfitriã 

Apesar da disposição de uma comunidade em receber turistas ser um item de avaliação 
subjetiva e, portanto, de análise complexa, existem certos indicadores dessa disposição que 
podem fornecer indícios sobre a relação comunidade-turista, como o item “hospitalidade do 
povo” das pesquisas da Bahiatursa. Da mesma forma, pode-se ter indicações sobre as 
atitudes da população com relação à “boa educação” no item “limpeza pública”. 

A “hospitalidade do povo” aparece como o item com maiores índices de “ótimo” e “bom”, 
estes índices variaram de 82%, na localidade de Cachoeira, até 95,5% na localidade de Praia 
do Forte.  

                                                 
2 Pesquisa de Demanda Turística Bahiatursa (2000/2001). Para o Pólo Salvador e Entorno foram analisadas as pesquisas dos 
principais destinos turísticos: Cachoeira (2000), Itaparica/Vera Cruz (2000), Salvador (2001), Praia do Forte (2001) e Sauípe 
(2001). 
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Programas e Projetos 

A análise deste item se baseou nas informações colhidas nos Workshops, como alguns 
municípios não estiveram presentes a estas reuniões não foi possível realizar a análise para 
estes3. De uma maneira geral, observou-se uma maior incidência de programas de 
conscientização para policiais, fiscais e garis. No entanto, os programas foram avaliados 
como ineficientes pela própria comunidade, não sendo referência para a análise da 
conscientização da comunidade. Pode-se citar no âmbito nacional o Programa Nacional de 
Municipalização do Turismo (PNMT), que tem entre os seus objetivos o despertar da 
consciência das potencialidades turísticas de cada localidade. Outro programa que deve ser 
citado é a Agenda 214 que apesar de não ter como objetivo direto a conscientização da 
comunidade, ajuda neste processo, a medida que o desenvolvimento local sustentável 
depende de mudanças de atitude. 

Conclusão 

De maneira geral, o capítulo apresenta três características marcantes. A primeira delas está 
relacionada a pouca consciência sobre a limpeza pública e outros aspectos que trazem 
insatisfação a todos na comunidade. Os turistas demonstram desagrado em relação a esse 
item, mostrando que são necessárias campanhas educativas para a população. Outro 
aspecto a ser melhorado no Pólo Salvador e Entorno é o assédio sofrido pelos visitantes. 
Mesmo sendo este um fato pontual, alternativas econômicas para a população carente pode 
diminuir esse assédio e melhorar o destino como um todo. O principal destaque da 
população, entretanto, diz respeito a sua hospitalidade. Essa característica da comunidade 
baiana é um fator de sucesso para o turismo na região, podendo ser igualada com outros 
motivadores como praias e atrativos naturais. O que se pode observar, porém, é que a 
hospitalidade do povo, fator chave de diferenciação do destino, não vem sendo divulgada 
satisfatoriamente, podendo contribuir para o aumento do fluxo turístico na Bahia e no Pólo 
Salvador e Entorno. 

Capacitação Profissional para o Turismo 

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

O setor turístico é composto pelos seguintes segmentos: Hotelaria e Alojamento; 
Restaurantes e Similares; Lazer e Entretenimento; Agências e Operadoras de Viagem e 
Turismo; Transportes e Outros Serviços. O número de empregados no setor turístico de 
cada Pólo pode ser estimado de acordo com o fluxo turístico e a permanência média dos 
turistas em cada Zona Turística. Desta maneira, calculou-se o número de empregos gerados 
no Pólo Salvador e Entorno de acordo com sua participação no turismo baiano (46%), 
baseada no número de pernoites. Estimou-se um total de 139.561 empregados no setor 
turístico no Pólo como um todo. 

                                                 
3 Da mesma forma, não foram avaliados os municípios que apesar de presentes não responderam aos questionários. 
4 Processo de planejamento de ações para o desenvolvimento sustentável de localidades. Vide glossário. 
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Hotéis e Outras Empresas de Hospedagem 

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

Bares e Restaurantes 

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

Lazer e Entretenimento 

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

Agências e Operadoras de Viagens e Turismo 

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

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

Precariedade das Ocupações 

Um importante dado sobre os empregos em turismo trata das condições de ocupação. Mais 
de 54% dos ocupados em turismo possuem uma precária relação de ocupação (sem carteira 
de trabalho, sem remuneração ou trabalhando por conta própria). Essa situação é mais 
grave em Restaurantes e Bares, Lazer e Entretenimento. Apesar desses dados, a situação dos 
municípios da RMS é melhor que no restante do Nordeste e no Brasil. 

Instituições de Capacitação e Treinamento 

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

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

O sistema S, como são chamados o SENAI, SENAC e SEBRAE, mais representado na 
capacitação para o turismo através do SENAC, é um dos maiores formadores de mão de 
obra para o turismo no Pólo Salvador e Entorno. São ministrados cursos técnicos de 
garçom, cozinheiro, camareira, recepcionista, além de oficinas diversas. O SEBRAE se 
concentra mais na assessoria e formação de empreendedores. 

O "Fórum de Estudos Avançados para o Turismo" (FEAT), criado em 1999, realiza reuniões 
sistemáticas onde se discutem questões relacionadas ao turismo na Bahia, contando com a 
participação de empresas públicas, ONGs e setor privado. No que concerne à capacitação, o 
FEAT tem como objetivos “aproximar os currículos das instituições de ensino às 
necessidades do trade turístico” e “desenvolver programas para o turismo relativos à 
mobilização / conscientização, educação fundamental e profissional e desenvolvimento de 
comunidades”.5 

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

                                                 
5 FEAT, 2001 
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Perfil do Turista 

O capítulo referente ao perfil do turista está dividido em três grandes itens. O primeiro item 
trata das características do fluxo turístico de Salvador, identificando os principais mercados 
emissores e a distribuição do fluxo ao longo dos meses. O segundo item identifica as 
características dos visitantes e da visitação aos principais destinos do Pólo. A terceira e 
última parte avalia o nível de satisfação dos turistas em relação a uma série de 
equipamentos, serviços e infra-estrutura. 

Evolução do fluxo turístico 

O gráfico abaixo identifica a evolução do fluxo turístico em Salvador ao longo dos últimos 
anos, separados por mercado emissor: 

Tabela 1.6 - Evolução do Fluxo Global Visitantes / Principais Mercados Emissores - Salvador 

Região Emissora 1996 1997 1998 1999 2000 2001 % 2001
Bahia 635.228 616.188 558.031 532.576 547.276 544.444 30,2% -14,3% -3,8%
São Paulo 288.867 330.569 357.025 379.604 378.872 370.188 20,5% 28,2% 6,4%
Rio de Janeiro 138.694 150.224 163.731 190.184 208.733 187.707 10,4% 35,3% 7,9%
Sergipe 75.526 90.507 72.796 75.500 74.995 88.573 4,9% 17,3% 4,1%
Minas Gerais 61.774 63.899 62.584 73.334 71.756 71.750 4,0% 16,1% 3,8%
Pernambuco 61.110 67.526 65.926 69.947 80.730 67.553 3,7% 10,5% 2,5%
Distrito Federal 38.909 39.890 51.216 54.022 65.665 60.644 3,4% 55,9% 11,7%
R.Grande Sul 20.352 22.254 19.656 32.177 34.670 35.952 2,0% 76,7% 15,3%
Paraná 16.531 21.766 20.959 27.150 28.557 28.669 1,6% 73,4% 14,8%
Alagoas 21.939 28.970 22.525 28.223 30.123 24.067 1,3% 9,7% 2,3%
Ceará 23.051 24.710 25.162 23.741 33.237 23.854 1,3% 3,5% 0,9%
Argentina 28.011 26.346 31.275 39.999 41.717 37.393 2,1% 33,5% 7,5%
Estados Unidos 12.576 13.066 16.144 18.647 21.721 26.417 1,5% 110,1% 20,4%
Portugal 5.384 7.130 10.310 15.273 21.843 17.601 1,0% 226,9% 34,5%
Itália 13.271 13.823 19.678 23.744 21.947 17.002 0,9% 28,1% 6,4%
França 11.318 15.200 17.352 20.482 20.673 15.973 0,9% 41,1% 9,0%
Alemanha 36.338 19.820 18.045 18.582 20.217 15.519 0,9% -57,3% -19,2%
Total Geral 1.632.608 1.723.784 1.688.865 1.816.611 1.886.272 1.804.739 100% 10,5% 2,5%
Turistas Estrangeiros 158.448 144.542 155.303 193.543 198.247 179.099 9,9% 13,0% 3,1%
Turistas Nacionais 1.474.160 1.579.242 1.533.562 1.623.068 1.688.025 1.625.640 90,1% 10,3% 2,5%

Crescimento 
médio

Crescimento 
total

Fonte: Desempenho Turismo Baiano 1991-2001 (fluxo ampliado)
 

Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991-2001 (fluxo ampliado) 

Uma primeira informação importante é a participação dos turistas estrangeiros, menor que 
10%. Outro dado relevante é a grande participação do mercado regional, caracterizado pelo 
fluxo de pessoas de outros municípios da Bahia. Paulistas e cariocas representam dois dos 
mais importantes mercados emissores. No contexto nacional, Distrito Federal, Rio Grande 
do Sul e Paraná foram mercados que aumentaram a participação e o número total de 
maneira mais expressiva nos últimos anos. Em relação aos mercados emissores externos, 
portugueses e americanos foram os que apresentaram maior crescimento, enquanto o total 
de alemães caiu de forma acentuada. 

O gráfico abaixo identifica a sazonalidade no mercado de Salvador: 
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Gráfico 1.4 - Evolução do Fluxo Global de Visitantes /Distribuição Mensal - Salvador 
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Fonte: Desempeho do Turismo Baiano 1991-2001 (fluxo ampliado)
 

Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991-2001 (fluxo ampliado) 

Percebe-se que, historicamente, os meses de maio e junho são os de menor visitação. 
Janeiro, março e abril são os meses onde há maior visitação, sendo que fevereiro e outubro 
também apresentam visitação intensa. 

Características dos Turistas e da Visitação 

Para avaliação das características dos turistas e da visitação, utilizou-se as Pesquisas de 
Demanda Turísticas da Bahiatursa. No contexto do Pólo Salvador e Entorno, as pesquisas 
são realizadas regularmente para Cachoeira, Itaparica-Vera Cruz, Sauípe, Praia do Forte e 
Salvador.  

O mercado nacional é o maior emissor de turistas para esses principais destinos. Em Praia 
do Forte, onde foi detectada a maior incidência de turistas estrangeiros, a proporção foi de 
17,7%. Em Cachoeira, em contrapartida, o índice de estrangeiros foi de apenas 5,5%. Em 
Praia do Forte e Sauípe, destinos em geral mais sofisticados, há uma maior incidências de 
paulistas no mercado nacional. Em Cachoeira e Itaparica-Vera Cruz, por sua vez, entre 70% 
e 77% dos turistas são baianos. 

Em relação aos meios de transporte utilizados, Cachoeira recebe a maior parte de seus 
visitantes por rodovia (automóveis e ônibus). Em Itaparica-Vera Cruz, há um certo 
equilíbrio entre ferry-boat e avião. Em Sauípe, dadas as características dos principais 
emissores, detectou-se que a maior parte dos visitantes utilizou-se de ônibus, mas 
provavelmente, através do traslado do aeroporto para o complexo. Em Salvador há uma 
predominância da chegada via aérea. 

O meio de hospedagem mais utilizado pelos visitantes de Cachoeira foi o de casas de 
amigos e parentes. A mesma tendência se observou em Itaparica-Vera Cruz. Já em Sauípe, a 
imensa maioria utilizou os hotéis. Em Praia do Forte há um grande equilíbrio entre 
pousadas e hotéis. Já os turistas que foram à Salvador, por sua vez, utilizaram 
predominantemente hotéis e casas de amigos e parentes. 
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Em todos os destinos pesquisados, os visitantes viajaram em família. Cachoeira, Itaparica-
Vera Cruz e Salvador registraram um alto índice de pessoas que já conheciam o destino. Em 
Sauípe e Praia do Forte, a maioria dos turistas estava no destino pela primeira vez. 

A avaliação da renda dos visitantes ajuda a identificar com maior clareza o perfil do turista. 
As maiores rendas médias foram detectadas nos turistas de Sauípe e Praia do Forte. Num 
patamar abaixo, mas bastante próximas entre si, estão Salvador e Itaparica-Vera Cruz. 
Cachoeira aparece na última colocação, com visitantes de menor renda média. 

A análise do motivo de viagem dos visitantes de cada destino demonstra que Itaparica-Vera 
Cruz, Praia do Forte e Sauípe estão acentuadamente relacionados com lazer. Em Cachoeira 
há um certo equilíbrio entre lazer, visita à parentes e amigos e negócios, com predomínio do 
primeiro motivo. Em Salvador, o lazer também é o motivo mais apontado, seguido de perto 
por negócios e com valores mais relevantes para os demais motivos. 

A motivação da viagem ilustra outra característica interessante do turista. Em Cachoeira há 
um equilíbrio entre visitantes com motivação relacionada ao patrimônio histórico e os 
aspectos naturais, com aproximadamente um terço cada. Em todos os demais destinos, há 
uma forte predominância dos atrativos naturais como motivação. 

A permanência média dos turistas variou entre 7,8 dias (Salvador) e 4,8 dias (Praia do Forte), 
passando por 7 dias (Itaparica-Vera Cruz), 5,8 dias (Cachoeira) e 4,8 dias (Praia do Forte). 

Há um importante fluxo regional no Pólo, caracterizado por visitantes de um dia e 
veranistas. Os primeiros se utilizam dos atrativos turísticos de municípios vizinhos como 
forma de recreação popular, geralmente viajando em grande grupos. Possuem baixa 
propensão a gastar no local. O segundo grupo é aquele que possui uma residência de uso 
ocasional no destino, geralmente um município próximo ao que reside. Esse grupo tende a 
preferir a alta temporada, visita regularmente o destino e possui hábitos de consumo 
turístico diferenciados. É mais comum na Ilha de Itaparica e prefere destinos de praia. 

Satisfação dos Visitantes 

As próximas tabelas demonstram a satisfação dos visitantes em relação a uma série de 
atributos. A primeira delas avalia a satisfação em relação aos equipamentos e serviços 
turísticos. Em azul estão as avaliações que mereceram destaque positivo. Em vermelho, por 
sua vez, foram grafados os destaques negativos: 
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Tabela 1.7 – Avaliação de Equipamentos e Serviços Turísticos – Principais Destinos do Pólo Salvador e Entorno (%) 

Equipamento / Serviço Ótimo / Bom
Regular / Ruim / 

Péssimo Ótimo / Bom
Regular / Ruim / 

Péssimo Ótimo / Bom 
Regular / Ruim / 

Péssimo Ótimo / Bom
Regular / Ruim / 

Péssimo Ótimo / Bom
Regular / Ruim / 

Péssimo

Bares/restaurantes 70,5 27,0 64,0 22,6 79,9 9,6 84,9 13,2 72,1 22,1
Comércio/compras 56,5 32,0 35,6 20,7 67,4 9,9 64,9 26,8 48,0 40,4
Meios hospedagem 63,0 29,0 30,7 9,5 41,2 9,3 88,7 9,4 91,8 2,4
Guias turismo 29,5 39,0 5,1 5,6 8,8 1,9 40,4 5,3 44,2 3,4
Serviços táxi 34,5 19,5 25,4 5,4 42,8 9,8 9,1 6,0 7,7 4,8
Diversões noturnas 44,0 39,0 36,5 15,1 55,1 5,1 22,4 28,7 21,6 37,1
Equipamentos lazer 39,5 51,0 31,9 13,1 41,0 4,8 56,3 14,4 79,3 12,0
Passeios oferecidos 35,0 38,5 14,1 5,6 27,1 1,8 55,9 8,7 54,3 14,8
Receptivo 45,0 43,0 9,9 1,9 12,2 1,8 61,5 5,3 68,7 12,1
Sinalização turística 35,5 58,5 19,2 19,4 35,5 15,9 49,8 22,2 85,1 6,2
Informação turística 48,5 47,0 23,4 14,1 29,3 7,2 66,4 13,2 73,5 14,5
Hospitalidade povo 82,0 17,0 90,3 8,0 88,1 7,1 95,5 4,2 91,8 4,5

SauípeCachoeira Itaparica / Vera Cruz Salvador Praia do Forte

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística - Bahiatursa 

A tabela a seguir, por sua vez, identifica a satisfação dos visitantes em relação à infra-
estrutura urbana e de serviços: 

Tabela 1.8 – Avaliação da Infra-Estrutura Urbana – Principais Destinos do Pólo Salvador e Entorno (%) 

Infra-estrutura Ótimo / Bom
Regular / Ruim / 

Péssimo Ótimo / Bom
Regular / Ruim / 

Péssimo Ótimo / Bom 
Regular / Ruim / 

Péssimo Ótimo / Bom
Regular / Ruim / 

Péssimo Ótimo / Bom
Regular / Ruim / 

Péssimo

Terminal marítimo 9,5 11,0 47,9 19,2 17,2 5,2 3,4 0,8 1,0 0,5
Terminal rodoviário 14,5 33,5 6,8 4,1 31,1 5,9 4,6 3,8 1,0 0,0
Ônibus urbano 23,5 25,0 16,3 9,4 30,8 14,2 7,9 7,1 7,2 2,4
Aeroporto 7,5 9,5 25,6 12,4 46,1 2,1 13,2 0,4 1,5 0,0
Comunicações 66,5 27,5 49,7 25,6 59,0 12,7 67,6 17,4 65,3 17,8
Sinalização urbana 46,5 51,5 37,7 30,6 62,8 23,9 37,0 30,6 66,4 4,4
Limpeza pública 42,0 54,5 45,3 50,4 59,2 32,9 52,1 35,8 80,9 1,5
Segurança pública 46,0 46,0 48,9 37,5 61,3 29,7 66,1 19,7 92,8 0,5

Cachoeira Itaparica / Vera Cruz Salvador Praia do Forte Sauípe

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística - Bahiatursa 

A próxima tabela resume as avaliações acerca dos atrativos: 

Tabela 1.9 – Avaliação dos Atrativos – Principais Destinos do Pólo Salvador e Entorno (%) 

Atrativos Ótimo / Bom
Regular / Ruim / 

Péssimo Ótimo / Bom
Regular / Ruim / 

Péssimo Ótimo / Bom 
Regular / Ruim / 

Péssimo Ótimo / Bom
Regular / Ruim / 

Péssimo Ótimo / Bom
Regular / Ruim / 

Péssimo

Manifestações populares 66,5 18,5 30,6 5,6 45,4 4,4 38,5 17,8 8,2 3,9
Atrativos naturais 79,5 18,5 91,8 5,4 79,8 6,7 97,7 1,5 91,8 2,9
Patrimônio histórico / 
cultural

78,0 20,5 51,6 14,4 75,9 4,3 50,6 18,6 6,7 1,9

SauípeCachoeira Itaparica / Vera Cruz Salvador Praia do Forte

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística - Bahiatursa 
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É interessante perceber algumas características intrinsecamente relacionadas aos destinos 
turísticos do Pólo. A hospitalidade do povo e a qualidade dos restaurantes e bares fica 
evidente na primeira tabela. Na última tabela, por sua vez, o grande destaque foi a avaliação 
dos atrativos naturais. 

Os destaques negativos ficaram por conta das diversões noturnas, mal avaliadas em vários 
destinos, limpeza, sinalização e segurança pública. 

Gastos Turísticos 

Esse capítulo apresenta a estrutura, o volume e o impacto dos gastos dos turistas no Pólo 
Salvador e Entorno. O capítulo está estruturado em quatro partes. A primeira identifica a 
estrutura de gastos em cada destino onde houve a pesquisa de demanda no ano de 2001.  A 
segunda parte do capítulo avalia a evolução do fluxo e da receita ao longo dos últimos anos. 
A terceira etapa analisa a permanência e o gasto médio diário nos destinos. A última etapa é 
uma conclusão sobre os impactos no PIB e na geração de renda no Pólo. 

Estrutura dos Gastos 

A maior parte dos gastos dos turistas que visitam fica com alimentação e hospedagem. 
Outra categoria de gasto relevante é a de compras. A tabela abaixo demonstra a estrutura 
dos gastos por destino, comparando com a estrutura observada no país, calculada através 
de pesquisa específica da EMBRATUR. 

Tabela 1.10 – Estrutura de Gastos – Destinos Selecionados do Pólo Salvador e Entorno (%) 

Categoria Nacional Estrangeiro Média Nacional Estrangeiro Média Nacional Estrangeiro Média
Alimentação 30,0 39,4 30,6 25,0 28,3 25,6 25,6 22,8 25,3 28,9
Hospedagem 46,8 26,5 45,4 49,0 51,6 49,5 18,9 34,7 20,5 12,4
Transporte 4,6 8,0 4,8 3,3 1,5 3,0 13,6 13,8 13,6 43,9
Diversão 3,4 3,0 3,4 4,8 4,4 4,7 16,8 13,8 16,5 -
Compras 13,4 23,1 14,1 15,7 13,3 15,2 19,0 13,7 18,5 8,2
Outros 1,8 0,0 1,7 2,2 0,9 2,0 6,1 1,2 5,6 6,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991/2000 - Bahiatursa; Estudo do Mercado Interno 2001 - FIPE/EMBRATUR

FIPE *

(*) Inclui o gasto com transporte até o destino turístico

Sauípe Praia do Forte Salvador

 

Fluxo e Receita Turística 

Apesar do crescimento praticamente constante no fluxo de turistas desde 1993 (exceto um 
pequeno decréscimo em 1998), a receita gerada em dólares vem caindo desde 1996. 
Enquanto a taxa de crescimento do fluxo é de 2,0% aa, a receita caiu a uma taxa de 5,1% aa. 
Quando é feita a conversão para reais e a atualização monetária, no entanto, percebe-se que 
a receita vem acompanhando o crescimento do fluxo, resultando em um valor de receita 
por turista estável. O gráfico abaixo ilustra o comportamento dos gastos ao longo dos 
últimos anos em Salvador: 
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Gráfico 1.5 – Evolução da Receita por Turista e Total – Salvador (R$ - 2001) 
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Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991/2001 - Bahiatursa 

A receita média por turista ficou em torno dos US$ 237, segundo os dados da Bahiatursa. 
Outra fonte de informação, o Estudo do Mercado Interno de Turismo 2001, da EMBRATUR, 
posiciona a Bahia como o terceiro maior destino brasileiro, com uma receita por turista da 
ordem de US$ 490. 

Permanência Média e Gasto Médio Diário Individual 

Outra metodologia utilizada para avaliar os gastos turísticos na região foi a utilização das 
pesquisas de demanda turística. A partir delas, elaborou-se a tabela a seguir: 

Tabela 1.11 – Permanência Média e Gasto Médio Diário Individual por Segmento – 
Principais Destinos do Pólo Salvador e Entorno 

Indicador Origem Cachoeira (1) 
Itaparica /  

Vera Cruz (1) 
Complexo  
Sauípe (2) 

Praia do Forte  
(2) Salvador (2) 

Nacional 10,80 21,50 70,40 28,30 24,40 
Internacional 9,50 27,60 76,80 48,20 42,30 
Total 10,70 21,90 70,20 31,30 26,40 
Nacional 5,8 7,2 5,2 4,8 7,7 
Internacional 4,9 4,8 7,1 4,8 8,5 
Total 5,8 7,0 5,3 4,8 7,8 
Nacional 62,6 154,8 366,1 135,8 187,9 
Internacional 46,6 132,5 545,3 231,4 359,6 
Média 62,1 153,3 372,1 150,2 205,9 

GMDI * (US$) 

PM ** (dias) 

Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991/2000 - Bahiatursa 
(*) Gasto Médio Diário Individual; (**) Permanência Média; (1) 2000; (2) 2001 

Receita / turista  
(US$) 

 

Através dessa metodologia, percebe-se que a receita por turista é maior em Sauípe. Também 
é alta em Salvador. Na Praia do Forte e em Itaparica-Vera Cruz ela é muito próxima, mas 
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essa semelhança está mais relacionada com a menor permanência média no primeiro 
destino. 

Conclusão 

O turismo responde por cerca de 6,8% do PIB baiano, segundo estimativas da Bahiatursa 
para o ano de 2001. Para o Pólo Salvador e Entorno, especificamente, estimativas feitas a 
partir de dados da SEI chegaram a um PIB de R$ 21 bilhões. A contribuição do turismo, por 
sua vez, representou algo como 9,3% desse total. A parcela dos gastos transformadas em 
salários, ou seja, efetivada em renda foi de US$ 544 milhões. 

Diferentes modelos de crescimento do fluxo turístico podem e devem ser implementados. 
Grandes empreendimentos hoteleiros são importantes geradores de fluxo, receita e tributos, 
quando analisados em temos absolutos. Geram, ainda, fluxo adicional próprio e trazem 
repercussão positiva para o destino em termos de imagem. Pequenos empreendimentos, 
geralmente, significam maiores oportunidades para investidores da comunidade local. 
Apesar da menor importância em termos de fluxo total, estão mais incorporados à cadeia 
produtiva local, resultando em maior multiplicador dos gastos. 

Investimentos Futuros do Setor Privado 

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

Investimentos Concluídos 

No Pólo Salvador e Entorno, os totais investidos durante o período de 1991-1994 e durante 
1999-2001 foram, respectivamente, US$ 121 mil e US$ 259 mil. Além da evolução nos totais 
investidos (o montante de investimentos quadruplicou entre estes períodos), o valor 
investido por UH também cresceu. Enquanto em 91-94, o valor médio por UH foi de US$ 36 
mil, em 99-01, este valor foi de US$ 80 mil, representando uma evolução de 221% no valor 
por UH entre os períodos. Tal fato é positivo, já que reflete grande aumento no nível e na 
sofisticação dos empreendimentos mais recentes. Salvador se destaca pelo maior volume de 
investimentos privados concluídos entre 1994 e 2001. Também merecem destaque os 
municípios de Mata de São João (principalmente pelos investimentos do Complexo Sauípe) 
e Camaçari, como resultado do desenvolvimento econômico gerado pelo pólo petroquímico 
e automotivo. 

Investimentos Previstos 

Na Costa dos Coqueiros, o município de Mata de São João conta com o maior montante de 
investimentos em projeto, e Entre Rios tem os maiores investimentos em execução. Prova-
velmente influencia, nestes investimentos a presença da Linha Verde e os esforços realiza-
dos pelo Governo do Estado na preservação dos recursos naturais da região.  

Já na Baía de Todos os Santos, Salinas da Margarida tem os maiores investimentos em proje-
to, destacando-se um empreendimento que une estrutura de hospedagem de alto nível e 
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uma marina particular. Dos investimentos em execução, o município mais contemplado é 
Salvador, somando quase US$ 50 milhões.  

O valor investido por UH está diretamente relacionado à sofisticação e qualidade dos meios 
de hospedagem. Os montantes e UHs dos empreendimentos em execução e em projeto são 
apresentados na Tabela 1.12. 

Tabela 1.12 - Porte e Valor Médio dos Investimentos Hoteleiros – Pólo Salvador e Entorno 

Zona Turística Situação UHs Valor Investido (US$) Valor/UH
Concluído 4.169 238.333.000 57.168
Em Execução 419 47.700.259 113.843
Em Projeto 990 140.600.000 142.020
Concluído 4.736 266.929.690 56.362
Em Execução 239 11.686.000 48.895
Em Projeto 5.997 1.928.319.000 321.547

Total Pólo Salvador e Entorno 16.550 2.633.567.949 159.128

Baía de Todos os Santos

Costa dos Coqueiros

 

Fonte: SUINVEST Abril/2003 
Elaboração: FGV 2003 

Os investimentos em projeto apresentam valores muito maiores por UH do que os concluí-
dos e em execução. Pode-se considerar, portanto, que existe uma tendência de aumento de 
valor agregado nos empreendimentos do Pólo Salvador e Entorno. Nesses empreendimento 
futuros, estão previstos investimentos intensivos em estruturas de lazer e entretenimento. 
Esses equipamentos exigem baixa densidade de ocupação, mas grande área útil total. São 
necessários várias unidades habitacionais, além de muita área desocupada. Assim, são equi-
pamentos de alto custo unitário. 

É urgente um maior acesso dos pequenos e médios investidores ao crédito, já que fica evi-
dente a escassez de financiamentos para este segmento de investidores. Com mais crédito 
disponível, a população local (geralmente sem recursos próprios disponíveis para financia-
mento) teria oportunidade de empreender e haveria um volume ainda maior de investi-
mentos no setor turístico. 

Tais equipamentos podem gerar impactos ambientais previsíveis, sendo atribuição dos ór-
gãos estaduais e municipais de meio ambiente zelar pela ocupação legal da área onde serão 
instalados. Há maiores dificuldade em se controlar a expansão de pequenos empreendimen-
tos e de segundas residências. Para tanto, a correta aplicação e divulgação das leis constan-
tes dos planos diretores deve ser priorizada. 

Apoio Institucional 

O Governo do Estado possui uma equipe vinculada à SUINVEST dedicada a dar suporte 
para a viabilização de investimentos turísticos nos pólos. Essa equipe oferece assistência 
para encontrar as melhores opções de financiamento, para elucidar dúvidas sobre os 
programas de incentivo e sobre as tramitações burocráticas. Há uma diversidade de linhas 
de crédito, mas elas encontram barreiras nas altas taxas de juros, nos baixos prazos de 
pagamento e nos valores de garantia e empréstimo mínimos. 
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Demanda Atual e Potencial 

O objetivo deste capítulo é analisar a evolução recente de uma série de indicadores 
existentes sobre a demanda turística. Com base nessa análise são elaboradas projeções 
acerca da demanda futura.  

Demanda Atual 

Segundo dados do relatório “Desempenho do Turismo Baiano 1991-2001”, a taxa de 
ocupação dos meios de hospedagem classificados e assemelhados de Salvador cresceu de 
49,7% para 65,8% entre 1996 e 2000. Como foi detectado um crescimento da oferta de 
unidades habitacionais, sem detrimento da permanência média, houve um crescimento 
também no número de pernoites. 

Em relação ao fluxo turístico, foi identificado um crescimento de 4,9% ao ano entre 1993 e 
2001. A receita turística em dólares, por sua vez, cresceu 5,5% no mesmo período. Esse 
crescimento acumulado não reflete, no entanto, as recentes quedas nos valores. Entre 2000 e 
2001 houve uma queda de 4,3% no fluxo de turistas, declínio esse relacionado com uma 
série de eventos econômicos e políticos (recessão econômica brasileira, crise econômico-
institucional na Argentina, atentados terroristas nos EUA, entre outros). De qualquer forma, 
os valores de receita e fluxo vêm crescendo ao  longo dos últimos anos de maneira 
equilibrada. Esse equilíbrio vêm resultando em valores de receita por turista constantes. 

O movimento aeroportuário também acompanhou o crescimento do fluxo e da receita 
turística ao longo dos últimos anos. O total de vôos (pousos e decolagens) no aeroporto 
internacional Luís Eduardo Magalhães cresceu 29,4% entre 1991 e 2001, atingindo quase 68 
mil vôos no último ano. O número de passageiros embarcados e desembarcados também 
cresceu durante o mesmo período, atingindo a cifra de 2,68 milhões, crescimento de 68,6%. 

Demanda Potencial 

As informações acerca da situação atual e da evolução recente de indicadores da demanda 
turística, resumidas no item anterior, ajudam a compor as taxas de crescimento previstas 
para os próximos anos. Contribuem, ainda, as perspectivas sobre o crescimento econômico 
dos mercados emissores e outros estudos sobre as tendências do mercado de viagens. 

Com base nessas informações, a equipe técnica elaborou taxas de crescimento baseadas em 
dados da Bahiatursa. Utilizou-se, assim, três cenários de crescimento (conservador, 
moderado e otimista) e quatro períodos de tempo distintos. Esses períodos estão 
intrinsecamente relacionados com a implantação das ações previstas através do 
PRODETUR NE II. Outro fator relevante para a definição das projeções foi uma diretriz 
estratégica que sinaliza com a priorização do aumento da receita por turista, procurando 
maior crescimento na receita total que no fluxo de turistas. Com base nessas premissas 
foram estipuladas as seguintes taxas: 
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Tabela 1.13 – Taxas de Crescimento Previstas 

Cenário Indicador 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020
Otimista Fluxo 5,2% 5,2% 5,2% 5,2%

Receita 5,2% 6,2% 7,2% 8,5%
Moderado Fluxo 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

Receita 4,0% 4,8% 5,5% 6,3%
Conservador Fluxo 2,8% 2,8% 2,8% 2,8%

Receita 2,8% 3,4% 3,9% 4,6%  

Fonte: Bahiatursa 

A aplicação desses cenários e taxas resultou nos seguintes valores para o cenário moderado: 

Fluxo total 

• 2010: 3.324 mil turistas; 

• 2015: 4.044 mil turistas; 

• 2020: 4.920 mil turistas 

Receita Total 

• 2010: US$ 760 milhões; 

• 2015: US$ 993 milhões; 

• 2020: US$ 1.360 milhões 

Permanência Média 

• 2010: 7,6 dias; 

• 2015: 7,9 dias; 

• 2020: 8,3 dias 

Gasto Médio Diário Individual 

• 2010: US$ 27,63; 

• 2015: US$ 28,64; 

• 2020: US$ 30,39 

Estimativas de Empregos 

Para as estimativas de empregos elaboradas, consideraram-se estudos anteriores que 
relacionavam empregos diretos no turismo com unidades habitacionais hoteleiras 
existentes. O multiplicador de empregos diretos por unidade habitacional é 1,5, segundo 
esses estudos da Secretaria de Cultura e Turismo. O número de empregos totais (diretos e 
secundários), por sua vez, representa 5,5 vezes os empregos diretos. Através dos dados 
existentes, chegou-se às seguintes conclusões para o ano de 2001: 

• UHs em meios de hospedagem do Pólo: 17.750 

• Empregos diretos em turismo no Pólo: 26.625 
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• Empregos totais em turismo no Pólo (diretos + secundários): 146.348 

Além da metodologia dos multiplicadores de emprego sobre UHs, há o levantamento 
realizado pelo Instituto de Hospitalidade (IH), dessa vez para 1999. Partindo desse estudo, o 
número total de empregos em turismo é relacionado com o produto de turistas pela 
permanência média, gerando uma estimativa de 139.561 empregos totais em turismo no 
Pólo Salvador e Entorno. 

Cruzando essas estimativas com os dados do IBGE sobre os empregos na Região 
Metropolitana de Salvador (1.126 mil), temos que a parcela da população que tem atividades 
profissionais relacionadas ao turismo representa em torno de 12,5% desse total. 

O crescimento previsto para o fluxo turístico do Pólo se baseia na diminuição da capacidade 
ociosa de recepção de turistas ao longo de unidades espaciais e temporais. Esse processo 
não deve comprometer, de qualquer forma, as diretrizes de desenvolvimento sustentável 
indicadas neste PDITS. 

Síntese das Observações do Diagnóstico 

De maneira geral, o turismo no Pólo Salvador e Entorno apresenta características típicas de 
um processo de desenvolvimento em regiões com predominância de baixos níveis 
socioeconômicos, apoiado em recursos naturais e históricos de grande atratividade. Não foi, 
em linhas gerais, resultado de um processo de planejamento amplamente controlado, mas, 
equilibradamente, fruto de: (i) ações públicas estratégicas com objetivos claros de 
desenvolvimento; e (ii) processos espontâneos de crescimento de fluxo. 

As regiões com estruturas econômicas mais consolidadas possuem melhores condições 
socioeconômicas, resultando em um ciclo virtuoso de apropriação das oportunidades sem 
sérios danos ao meio ambiente. Nas demais municipalidades, por sua vez, são registrados 
processos de degradação urbanística, ambiental e social até a intervenção do Governo 
Estadual. Essas dificuldades de apropriação das oportunidades e de controle do 
crescimento da atividade estão todas inter-relacionadas, podendo-se destacar as seguintes: 

• Crescimento descontrolado do fluxo e da oferta turística nos locais de maior 
atratividade; 

• Baixos níveis socioeconômicos, que resultam em dificuldades de inserção na 
atividade turística e problemas sociais (formação precária, incapacidade de 
investimento, prostituição, drogas, assédio etc.); 

• Comunidades pouco educadas para o turismo e seus impactos, trazendo implicações 
socioambientais (deterioração dos atrativos, ocupação irregular dos espaços etc.); 

• Prefeituras sem capacitação, estrutura ou recursos financeiros para lidar com as 
pressões (poluição, limpeza pública precário, ocupação irregular, déficits nos 
serviços públicos, incapacidade de arrecadar os tributos que são gerados etc.); 

• Infra-estrutura básica é, geralmente, incompleta, o que inibe o desenvolvimento, 
compromete a qualidade da atividade turística e a sustentabilidade do meio 
ambiente; 

• Unidades de conservação mal equipadas e órgãos ambientais lutando, sem estrutura 
adequada, contra as pressões que surgem; 
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• Predominância de investidores de fora da comunidade, principalmente nos 
equipamentos de maior porte, dada a inacessibilidade dos residentes à crédito e a 
falta de capacitação; 

• Pouca compreensão sobre o sistema turístico como um todo e sobre como traduzir 
sustentabilidade e a competitividade dos produtos em ações práticas; 

• Associativismo precário, prevalecendo a dificuldade de articulação e o 
posicionamento de competição pura e simples frente aos concorrentes; 

• Ênfase nos atrativos naturais, sem adequada formatação para o uso turístico (uso do 
atrativo em sua forma bruta); 

• Baixa capacidade de acrescentar serviços e produtos complementares à oferta 
principal, agregando novas atividades de valor para os turistas; 

• Déficits sócio-educacionais comprometendo a capacitação profissional; 

Em linhas gerais, há uma grande variedade de atrativos turístico suficientemente fortes para 
gerar uma atividade turística competitiva. Ao lado desse potencial, já existe, há um longo 
tempo, estruturas sociais, governamentais e privadas que vêm fortalecendo os mecanismos 
institucionais para garantir uma atividade sustentável. As estratégias de desenvolvimento 
turístico contemplaram esses dois opostos, obstáculos e potencialidades, para atingir esse 
objetivo comum. 

Análise SWOT 

A partir do diagnóstico elaborado no capítulo anterior (capítulo 3) foi elaborada uma Matriz 
SWOT, que significa: 

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

• W: “Weakeness” - Pontos fracos - são os elementos internos ao ambiente do sistema 
turístico, que acarretam desvantagens a esse sistema e que são passíveis de 
intervenção direta pelos envolvidos; 

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

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

A análise da Matriz SWOT permite que as principais fraquezas ou obstáculos para o 
desenvolvimento do setor sejam identificadas, permitindo que as ameaças sejam 
neutralizadas ou minimizadas. Por outro lado, a utilização desta ferramenta permite a 
identificação dos pontos fortes e das oportunidades, ajudando a elaboração das estratégias 
que visem a geração de vantagens competitivas 

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

• Dinâmica Econômica – Cadeia produtiva local do turismo; Principais atividades 
econômicas; 
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• Dinâmica Social – Associativismo social; Crédito para a comunidade; Inserção da 
comunidade; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Gastos Turísticos – Situação dos gastos; 

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

• Demanda Atual e Potencial – Demanda atual; Mercados Emergentes. 

Estratégias de Desenvolvimento Turístico 

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

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

• Gestão Municipal – garantir que o poder público municipal administre de maneira 
eficiente a atividade turística do município, de acordo com a estratégia do Estado da 
Bahia. Esta Macro-estratégia envolve iniciativas como: modernização administrativa; 
implementação de ferramentas de gestão; capacitação técnica de equipes; 
fiscalização; e manutenção de patrimônio histórico e natural; 
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• Sócio-educação – agrupa as iniciativas que visam o aprimoramento da participação 
da comunidade no desenvolvimento da atividade turística, e se relaciona com os 
processos de sócio-educação da comunidade e capacitação profissional; 

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

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

O objetivo das Macro-estratégias é a consolidação das estruturas e bases para o 
fortalecimento dos diferenciais, as características peculiares da localidade que podem 
agregar valor para o turismo da região, e geração de vantagens competitivas sustentáveis. 
Os principais atrativos definem as atividades básicas a serem realizadas no destino, 
determinando a essência turística da zona e do pólo. Essa essência e os principais 
diferenciais permitem que o pólo seja mais competitivo e, dessa maneira, deva concentrar 
esforços nos segmentos apresentados abaixo. 

Baía de Todos os Santos 

O conjunto de atrativos e diferenciais encontrados na Baía de Todos os Santos sugere o 
desenvolvimento de duas principais categorias de turismo: o turismo histórico-cultural, 
referenciado no patrimônio existente no Recôncavo, como monumentos e expressões 
culturais e folclóricas diversas; e o turismo náutico, que pode aproveitar as características 
favoráveis que concedem à baía um grande potencial náutico. 

Além dessas categorias de turismo, vale ressaltar o grande potencial de desenvolvimento de 
roteiros e circuitos turísticos com meios alternativos de transporte. Como exemplo, pode-se 
citar a extensa malha ferroviária existente na região. 

Ênfase no Turismo Histórico-Cultural 

Todo o recôncavo baiano, entendido como os municípios banhados pelas águas da Baía de 
Todos os Santos, contam com grande potencial histórico-cultural. Cada município guarda 
suas tradições e costumes, além do extenso patrimônio físico que via de regra encontra-se 
sem utilização efetiva e, portanto, em degradação.  

A prosperidade econômica trazida pelos ciclos da cana e do fumo (este último mais 
acentuado no eixo Cachoeira – São Félix – Maragojipe) cedeu a todo o recôncavo um 
conjunto arquitetônico raro e significativo, e a presença dos escravos africanos em grande 
número, interagindo com a cultura indígena e portuguesa trouxe uma riqueza cultural 
totalmente autêntica, que pode ser utilizada turisticamente, através de expressões como o 
artesanato, gastronomia e festas típicas. 

• Âncoras: Cachoeira e Nazaré. 
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Ênfase no Turismo Náutico 

A formação natural da Baía de Todos os Santos, onde se observa, além do resguardo aos 
barcos, grande quantidade de rios navegáveis; oferece à Zona um grande potencial de 
desenvolvimento do turismo náutico. Sendo a maioria dos municípios da Zona banhados 
pelas águas da baía, o transporte interno pode ser desenvolvido via fluvio-marítima, 
resgatando o meio de transporte mais utilizado no local antes do surgimento das ferrovias e 
rodovias. A presença dos Saveiros pode ser recuperada em roteiros e circuitos integrados ao 
turismo cultural, dando experiências únicas aos turistas. É também recomendável 
desenvolver estruturas de receptivo adequadas ao mercado náutico internacional, a 
exemplo de marinas etc. 

• Âncoras: Itaparica e Salvador.  

Costa dos Coqueiros 

Os atrativos, atividades e diferenciais da Costa dos Coqueiros sugerem ênfases no 
ecoturismo, no turismo de lazer, baseado em equipamentos hoteleiros e resorts de alto 
nível e no turismo de negócios, sustentado principalmente pela aglomeração industrial 
presente na região de Camaçari. 

Ênfase no Ecoturismo 
Dentro da Zona Turística, a região que apresenta os recursos naturais em maior extensão e 
em melhor estado de conservação situa-se entre os municípios de Entre Rios e Jandaíra 
(extensão norte). A riqueza ecológica em razoável estado de conservação traz à região uma 
oportunidade de mesclar o fluxo já existente, vindo essencialmente do interior do Estado, à 
uma demanda motivada pelo ecoturismo. Esse segmento mostra-se importante uma vez que 
procura fomentar a sustentabilidade e a conservação do meio ambiente natural. 
Adicionalmente, é um importante segmento no âmbito da economia do turismo. 

• Âncora: Jandaíra. 

Ênfase no Turismo de Lazer 

Este segmento já se encontra comparativamente bastante desenvolvido em relação ao 
restante da Costa dos Coqueiros. É sustentado basicamente pelo destino de Praia do Forte, e 
mais recentemente vem recebendo contribuições do Complexo Costa do Sauípe. Há cerca 
de 70 km de Salvador, o complexo encontra-se na distância limítrofe de tolerância para um 
segmento de turistas mais exigente. Assim, o potencial de desenvolvimento deste segmento 
está concentrado na costa do município de Mata de São João e ao norte do município de 
Camaçari. 

Âncora: Mata de São João. 

Ênfase no Turismo de Negócios 

O eixo Camaçari-Salvador está em pleno desenvolvimento econômico, baseado nos 
complexos industriais e petroquímicos existentes entre Camaçari e Lauro de Freitas e no 
posicionamento estratégico desta região em relação à Salvador e ao Porto de Aratu. Existe 
portanto uma grande e crescente demanda turística para o segmento de negócios.  
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Na costa sul do município, existem alguns destinos muito conhecidos, hoje já em estágio de 
declínio. Ora, esta demanda existente do segmento de negócios é uma ótima oportunidade 
para o reposicionamento destes destinos, dando a eles um novo ciclo de desenvolvimento 
turístico. Para tanto, é necessário reposicionar também os empreendimentos já existentes, 
com alguns ajustes visando tal segmento. 

Âncora: Lauro de Freitas. 

Salvador 

A cidade já tem uma imagem consolidada como destino turístico. É recomendável, 
entretanto, um ajuste mais preciso do seu posicionamento no mercado, focando esforços 
em segmentos-chave de acordo com os grandes diferenciais encontrados em Salvador.  

Ênfase no Turismo Histórico-Cultural 

O rico patrimônio histórico e cultural agrega muito valor ao destino turístico e permite 
criação de uma imagem positiva para a cidade, dado o esforço já realizado pela recuperação 
e revitalização do Centro Histórico. A vivacidade e autenticidade das manifestações 
folclóricas, religiosas e populares também são um aspecto positivo para a atração do 
segmento histórico-cultural. 

Ênfase no Turismo Náutico 

Salvador tem uma posição privilegiada na Baía de Todos os Santos. É um grande núcleo 
para o desenvolvimento do turismo náutico e de mergulho. A construção da marina e a 
atração de competições náuticas internacionais são sinais de desenvolvimento deste 
segmento. 

Ênfase no Turismo de Negócios 

O segmento de negócios e o de congressos e eventos também são importantes para a 
estratégia turística do Estado, estando em Salvador as melhores oportunidades para sua 
consolidação. O grande desenvolvimento de Camaçari e Lauro de Freitas aumenta o fluxo 
de turistas a negócios na região, sendo uma demanda já consolidada e crescente. 

Quadros Prospectivos 

Esse capítulo apresenta uma série de análises e avaliações para efetuar o dimensionamento 
dos impactos quantitativos e qualitativos que o desenvolvimento da atividade turística 
deverá trazer ao Pólo Salvador e Entorno. Também apresenta um panorama das possíveis 
conseqüências negativas caso não sejam efetuadas intervenções que procurem a 
sustentabilidade do turismo. 

Os quadros apresentados neste capítulo tem como mérito a definição de metas para a 
atividade turística no Pólo Salvador e Entorno. A partir dessa definição pode-se auferir o 
desempenho do turismo, permitindo um balizamento através das projeções propostas, além 
de oferecer perspectivas para a preparação da infra-estrutura por outros órgãos 
governamentais. 



PRODETUR NE-II PDITS – Salvador e Entorno 1 Resumo Executivo 68 

As projeções elaboradas refletem a viabilização de uma série de ações estratégicas previstas 
neste PDITS. Através dessas ações, o desenvolvimento turístico deverá ser efetuado de 
maneira sustentável, resultando em crescimento de fluxo e receita aliado à conservação 
ambiental e revitalização do patrimônio histórico-cultural da região. Para tanto, foi 
identificada a necessidade de investimentos do PRODETUR NE II da ordem de US$ 162,4 
milhões, sendo US$ 108,3 milhões até o ano de 2010, US$ 27,1 milhões até 2015 e outros US$ 
27,1 milhões até 2020. 

Esses investimentos deverão colaborar para a evolução do fluxo e da receita turística. 
Dentro do cenário moderado, espera-se que 3,32 milhões de turistas visitem o Pólo Salvador 
e Entorno no ano de 2010, auferindo uma receita da ordem de US$ 760 milhões. Números 
ainda maiores são esperados para o ano de 2020, totalizando 4,92 milhões de turistas e uma 
receita de US$ 1,36 bilhões. 

Para atender a essa demanda, deverá aumentar a oferta de meios de hospedagem e de 
unidades habitacionais hoteleiras. Acredita-se que o crescimento do fluxo no cenário 
moderado deva acrescentar 7.445 unidades à oferta atual até 2010. Até 2015, o crescimento 
poderá gerar um acréscimo de outras 6.548 unidades. No ano 2020, espera-se que haja, 
ainda, outras 9.209 unidades habitacionais no Pólo, chegando a um acréscimo total de 23.202 
unidades adicionais no período. 

Essa performance deverá gerar, como conseqüência, um acréscimo no número de empregos 
em turismo ofertados no Pólo. A partir das perspectivas de crescimento moderado do fluxo, 
espera-se que 9.324 empregos diretos e indiretos sejam acrescentados até o ano de 2010. 
Outros 8.201 empregos deverão ser oferecidos até 2015. Por fim, até 2020, as estimativas são 
de outros 11.534 empregos. No total, cerca de 29 mil empregos deverão ser gerados com o 
crescimento da atividade. 

Os impactos qualitativos da atividade turística no Pólo, segundo as características das 
atividades que deverão ser desenvolvidas, poderão implicar em uma série de pressões 
ambientais e sociais. Essas pressões, se não enfrentadas de maneira pró-ativa, poderão gerar 
desequilíbrios que não permitirão atingir os objetivos estabelecidos pelo PRODETUR NE II 
e por este PDITS. Para tanto, é essencial a adequada execução das ações sugeridas. 

Plano de Ação 

Um plano de ação reúne as ações necessárias para que as estratégias descritas anteriormente 
possam ser atingidas. Essas ações tornarão possíveis as metas quantificadas e qualificadas 
nos quadros prospectivos. 

Durante as reuniões participativas para a elaboração desse PDITS, foram listadas ações para 
o desenvolvimento turístico. A essas ações recomendadas nas reuniões foram agregadas 
ações elaboradas pela SUINVEST e pela FGV. No total foram encontradas mais de 230 ações 
para o Pólo Salvador e Entorno. Essas ações foram agrupadas em ações financiáveis pelo 
PRODETUR NE II e ações não financiáveis pelo programa, para as quais se buscarão outras 
fontes de recurso. 

De acordo com as indicações do PRODETUR NE II para suas áreas de concentração de 
atuação, são três as componentes financiáveis pelo programa: 

• Componente 1 – Fortalecimento da Gestão Municipal para a Gestão do Turismo 
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• Componente 2 – Planejamento Estratégico, Treinamento e Infra-Estrutura para o 
Desenvolvimento Sustentável do Turismo 

• Componente 3 – Promoção de Investimentos do Setor Privado 

Além da classificação segundo o componente ao qual pertencem, as ações foram divididas 
segundo a urgência e importância. Assim, foram definidas prioridades A e prioridades B. A 
próxima tabela apresenta os valores por componente e prioridade: 

Tabela 1.14 – Montante de Recursos por Componente e Prioridade 

Componente A B Total
1. Fortalecimento Municipal 55.737.149,67 12.572.500,00 68.309.649,67
2. Planejamento, Capacitação, Infra-estrutura 50.276.990,00 40.264.000,00 90.540.990,00
3. Promoção de Investimento Privado 3.525.000,00 50.000,00 3.575.000,00
Total Global 109.539.139,67 52.886.500,00 162.425.639,67  

Fonte: FGV e SUINVEST 2003 

As ações foram, ainda, identificadas como ações específicas (ações pontuais, que serão 
implementadas em um determinado município ou localidade) e ações globais (ações que 
atendem às necessidades de todos os municípios e serão implementadas no Pólo como um 
todo). Todas as ações globais foram consideradas prioridade A, listadas na tabela a seguir: 

Tabela 1.15 – Ações Globais do Pólo Salvador e Entorno por Componente 

Ação Global
1. Fortalecimento Municipal 1.682.966,67

Gestão Administrativa e Fiscal - Assistência Técnica 140.000,00
Gestão do Turismo e do Patrimônio Natural e Cultural - Assistência Técnica e Implementação 1.242.966,67
Planos Diretores Municipais 300.000,00

2. Planejamento, Capacitação, Infra-estrutura 11.476.990,00
Elaboração do PDITS - Pólo Salvador e Entorno * 129.095,00
Fortalecimento Institucional dos Órgãos Gestores do Turismo 3.222.895,00
Projeto de Capacitação Profissional 4.125.000,00
Projeto de Sinalização Turística 4.000.000,00

3. Promoção de Investimento Privado 3.475.000,00
Ações Promocionais 2.380.000,00
Plano de Marketing 120.000,00
Projeto de Artesanato - Apoio à Geração de Emprego e Renda 100.000,00
Projeto de Capacitação Empresarial 875.000,00  

Fonte: FGV e SUINVEST 2003 

A tabela abaixo resume os valores das ações por prioridade e zona turística: 
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Tabela 1.16 – Ações Por Prioridade e Zona Turística 

Zona Turística A B Total Global
Baía de Todos os Santos 67.784.183,00 30.825.500,00 98.609.683,00
Costa dos Coqueiros 25.120.000,00 22.061.000,00 47.181.000,00
Ações Globais 16.634.956,67 - 16.634.956,67
Total Global 109.539.139,67 52.886.500,00 162.425.639,67  

Fonte: FGV e SUINVEST 2003 

Uma última observação pertinente é que algumas das ações recomendadas foram 
levantadas junto aos órgãos executores estaduais, tendo, efetivamente, projetos elaborados 
com indicativos de orçamento, cronograma de implementação e estudos técnicos 
definitivos. A maioria, no entanto, surgiu através das necessidades levantadas, passando 
apenas pela análise preliminar desses órgãos. Para essas ações, os custos indicados são 
estimativas elaboradas com base na área de intervenção e nas diretrizes sugeridas. Deverão, 
até o momento da contratação, passar por todas as etapas de acordo com a lei das licitações. 

Participação da Comunidade 

Um dos principais aspectos para elaboração do PDITS foi a participação da comunidade 
dos municípios abrangidos pelo Pólo. Encarando o turismo como uma ferramenta de 
promoção socioeconômica, é essencial que se valorize a participação da comunidade, na 
criação e na validação do Plano. 

Dessa maneira, foram realizadas no total 14 reuniões, divididas em cinco etapas, para a 
participação da comunidade de cada município do Pólo Salvador e Entorno. A primeira 
etapa dessa participação, com o objetivo de apresentação do PRODETUR II e das 
expectativas da equipe responsável, contou com a presença de 184 pessoas, em cinco 
localidades diferentes (duas na Costa dos Coqueiros, duas na Baía de Todos os Santos e uma 
em Salvador). A segunda rodada foi realizada nos mesmos lugares e tinha o objetivo de 
apresentar os resultados dos diagnósticos e identificar as ações recomendadas pela 
comunidade para resolver os problemas de cada região. Contou-se com a presença de 259 
participantes. A terceira rodada, para a apresentação das estratégias e priorização das ações, 
foi realizada em apenas duas localidades (Salvador e Praia do Forte), recebendo 145 pessoas. 
Dessa maneira, foram ouvidas 588 pessoas da comunidade do Pólo Salvador e Entorno 
durante as três primeiras etapas do processo de planejamento. 

As últimas duas reuniões foram reuniões que objetivaram a instalação do conselho e 
aprovação do PDTIS. A reunião de Instalação do Conselho e Apresentação do PDITS para 
os Conselheiros ocorreu em fevereiro de 2003 e contou com cerca de 3000 pessoas. Já a 
reunião de Convalidação ocorreu em março do mesmo ano, e teve como objetivo avaliar as 
sugestões propostas e convalidar o PDITS. 

A representação das diversas categorias interessadas foi bastante equilibrada. O setor 
público (municipal, estadual e federal) foi responsável por metade dos participantes. 22% 
dos presentes representavam o setor privado envolvido com o turismo. Os outros 27% eram 
representantes de ONGs, sociedade civil organizada e universidades. 
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Acredita-se que essa participação foi de extrema importância para o enriquecimento do 
processo de planejamento, assim como facilitará a implementação e o monitoramento das 
ações. 
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2. Avaliação do PRODETUR NE I 

Introdução 

O objetivo desse capítulo é elaborar uma avaliação dos impactos das ações do PRODETUR 
NE I no Pólo Salvador e Entorno. Para tanto, foram retomados objetivos originais desse 
programa, compreendendo o contexto no qual estava inserido. Também foram identificadas 
principais intervenções realizadas no Pólo, além dos resultados em termos de indicadores. 

Sabe-se que não é possível isolar os efeitos exclusivos do programa, dadas as inúmeras 
variáveis que também influenciaram o desenvolvimento da economia e do turismo nos 
últimos anos. Portanto, considerou-se válido recuperar os demais investimentos públicos na 
região, além dos investimentos realizados através do PRODETUR I, demonstrando a 
prioridade atribuída ao turismo pelo Governo Estadual. Acredita-se, sob esse enfoque, que 
os resultados obtidos foram, principalmente, oriundos de ações múltiplas e conseqüência de 
condições macroeconômicas favoráveis. Não se desconsidera, entretanto, a inestimável 
colaboração que exerceu o programa para se alcançar esses resultados. 

PRODETUR NE I 

Contexto 

“O Contrato de Empréstimo para o Programa de Desenvolvimento do Turismo no 
Nordeste foi firmado entre o BID e o Banco do Nordeste no dia 12 de dezembro de 
1994. Este contrato foi pioneiro, caracterizando-se como um Programa Global de 

Investimentos Múltiplos de iniciativa regional, com execução descentralizada, sem 
participação da União. 

(...) O Programa, até o primeiro semestre de 1996, vinha encontrando dificuldades de 
ordem financeira para apresentação de projetos técnicos por parte dos estados. A partir 

de Agosto de 1996, quando se integrou ao elenco de projetos prioritários do Governo 
Federal, ganha novo dinamismo, impulsionado também pela participação do BNDES, 

aportando recursos para a contrapartida dos estados e municípios. 

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

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

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

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

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

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

de alavancar investimentos de grupos privados no setor turismo. 

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

básico e transportes, este último rodoviário e aéreo.”7 

Investimentos 

Os investimentos realizados no Pólo Salvador e Entorno com recursos do PRODETUR NE I 
estão listados na Tabela 2.1. Nota-se que 90% desses investimentos foram utilizados na 
ampliação do aeroporto de Salvador. Também merece destaque a prioridade que se deu ao 
patrimônio histórico no Pólo Salvador e Entorno, o que confirma as vocações e tendências 
do turismo histórico no pólo. 

Tabela 2.1 – Investimentos do PRODETUR NE I no Pólo Salvador e Entorno 

Previsto Realizado
BTS Recuperação da Igreja do Bonfim - Salvador Rec. Patrimônio Histórico 850.000,00 1.181.000,00
BTS Quarteirão Cultural / Praça das Artes - Salvador Rec. Patrimônio Histórico 4.883.000,00 5.323.000,00
BTS Recuperação do Centro Histórico de Salvador - 6° etapa - Praça da Sé Rec. Patrimônio Histórico 1.461.000,00 1.461.000,00
BTS Recuperação do Centro Histórico de Salvador - 6° etapa - Sede do IPAC Rec. Patrimônio Histórico 277.000,00 277.000,00
BTS Ampliação do Aeroporto Internacional de Salvador Sistemas Aeroportuários 95.000.000,00 95.000.000,00
CC Sistema de Esgotamento Sanitário de Praia do Forte - Mata de São João Saneamento 1.615.000,00 1.054.000,00
CC Sistema de Esgotamento Sanitário - Sauípe Saneamento 6.600,00 6.600,00

104.092.600,00 104.302.600,00

Investimentos (US$)

Total Pólo Salvador e Entorno

ZT Investimento Setor do Investimento

 
BTS – Baía de Todos os Santos 
CC – Costa dos Coqueiros 

Fonte: SUINVEST 2002 

Em três projetos, observam-se diferenças entre os valores de investimentos previstos e os 
valores efetivamente realizados. No caso do projeto de Recuperação da Igreja do Bonfim e 
do Quarteirão Cultural / Praças das Artes, as estimativas foram realizadas em 1997. No 
momento da contratação das obras, no entanto, foram verificadas necessidades de 
intervenção que não puderam ser identificadas anteriormente. Segundo os técnicos 
responsáveis, isso é comum em projetos de recuperação de patrimônio histórico, nos quais 
freqüentemente ocorrem situações imprevisíveis, com necessidade de ajustes nos projetos. 

Na obra do Sistema de Esgotamento Sanitário de Praia do Forte – Mata de São João, o valor 
estimado previa, além da implantação do SES, o projeto de drenagem e pavimentação de 
toda a localidade. No entanto, o valor previsto excedia o saldo dos recursos financeiros 

                                                 
7 WHITTING, Sandra S. e FARIA, Diomira Maria Cicci P. “Avaliação dos Aspectos Ambientais e Sócio-Econômicos do 
PRODETUR I”. BID, agosto de 2001. 
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disponíveis através do PRODETUR NE I, não sendo possível a realização de todo o 
saneamento do local. Assim, o Programa contemplou apenas o esgotamento sanitário, 
considerando ser um projeto que precedia a drenagem e a pavimentação. Os dois últimos 
foram executados posteriormente, com recursos próprios do Tesouro Estadual. 

É importante destacar que qualquer alteração nos projetos dentro do âmbito do 
PRODETUR NE é submetida à aprovação do Banco do Nordeste / BID. 

Impactos 

Os investimentos realizados através do PRODETUR NE I em recuperação do patrimônio 
histórico-cultural apresentaram sensíveis respostas por parte dos cidadãos de Salvador e 
dos turistas. A revitalização do Centro Histórico de Salvador pode ser considerada um 
sucesso, dado o constante e grande fluxo de visitantes. O Centro exerce importante papel 
dentro do contexto do turismo de Salvador, sendo um dos atrativos mais admirados pelos 
turistas, complementando os atrativos já recuperados ou em processo de recuperação dessa 
região. As cercanias da Igreja do Bonfim também vêm sendo incluídas nos roteiros dos 
visitantes. 

O fluxo turístico atraído é responsável pela demanda de grande parte dos estabelecimentos 
comerciais existentes no Pelourinho e nas proximidades da Igreja do Bonfim. Esses 
estabelecimentos, em grande parte, também são representativos do patrimônio e, dado a 
receita proveniente do fluxo, têm condições de mantê-lo conservado. 

A Praia do Forte é, atualmente, o terceiro maior destino turístico do Pólo Salvador e 
Entorno, depois de Salvador e do Complexo Sauípe. Seus recursos naturais exuberantes e 
imprescindíveis para a fauna da região (é um importante local de desova de tartarugas 
marinhas) estão em melhores condições de conservação graças à estação de tratamento de 
esgoto instalada na localidade. Segundo técnicos locais, a Estação de Tratamento de Esgoto 
(ETE-EMBASA Praia do Forte) é modelo por utilizar o sistema ultra-violeta. No entanto, 
houve impactos ambientais até o ajuste da operação, mas hoje a situação operacional é 
adequada, tanto que o sistema caminha para a certificação de qualidade ISO 14000. 

O sistema de esgotamento sanitário de Sauípe está localizado em Vila Sauípe, distrito de 
Mata de São João. O sistema atende, atualmente, o Complexo Sauípe e a Vila Sauípe, 
situados no município de Mata de São João, além da localidade de Porto Sauípe, distrito de 
Entre Rios. Apesar de ter sido uma obra essencial ao desenvolvimento sustentável do 
turismo na região, diversas controvérsias cercam a obra da Estação de Tratamento de Esgoto 
de Sauípe, que entrou em operação em setembro de 2001. Em primeiro lugar, sua localização 
resultou no aterramento de uma lagoa natural, o que é visto por ambientalistas e pela 
comunidade local como um dano irreversível. A população da área também relata que os 
efluentes afetam o ecossistema da região de estuário, prejudicando a atividade tradicional 
de pesca. Recomenda-se que prossigam os ajustes operacionais que minimizem os impactos 
ambientais dessa intervenção e que seja realizado um trabalho mais eficiente de 
comunicação com a população residente, de modo a amenizar potenciais conflitos. 

A ampliação do Aeroporto Internacional de Salvador foi outra ação financiada pelo 
PRODETUR NE I. O processo de reforma e ampliação teve início em junho 1998 e foi 
concluído em três etapas. A fase inicial do projeto terminou em 1999 com a construção do 
acesso viário ao aeroporto. Na segunda etapa, houve a ampliação das pistas e do pátio, 
construção do terminal de cargas (4.780 m²), de 11 pontes de embarque e do edifício-
garagem com capacidade para 1.400 veículos. A última etapa foi concluída com a ampliação 
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do terminal de passageiros, posições de check-in, ampliação das áreas de embarque e 
desembarque e incremento de lojas. 

O crescimento substancial do fluxo de passageiros (34,5% de 1998 a 2001) é um dado 
relevante para avaliações sobre essa ação. O aeroporto é, atualmente, o maior do Nordeste 
em termos de fluxo, além de ser o sexto do Brasil. Atualmente conta com 160.000 m2 no seu 
terminal de passageiros e espaço para atender, simultaneamente, 20 aeronaves de médio e 
grande porte. Essa estrutura permite que o desenvolvimento do turismo no Pólo Salvador e 
Entorno ocorra nos próximos anos sem gargalos no acesso aéreo. 

Outros Investimentos no Pólo Salvador e Entorno 

O montante de investimentos públicos realizados pelo Governo do Estado da Bahia no 
período somou mais de um bilhão de dólares. Os recursos destes investimentos tiveram 
diversas fontes, entre elas recursos próprios do estado e o próprio PRODETUR. 

Nota-se a ênfase dada ao saneamento na Baía de Todos os Santos (investiu-se quase US$ 450 
milhões neste setor). Outras importantes ações foram desenvolvidas na recuperação do 
patrimônio histórico (US$ 140 milhões), recuperação urbanística (US$ 102 milhões) e 
transportes (US$ 64 milhões). 

Acima de tudo, como foi comentado anteriormente, os investimentos financiados pelo 
PRODETUR NE I foram importantes para a alavancagem de outros investimentos públicos. 
A diversidade de ações, promovendo um amplo pacote de intervenções em todas as Zonas 
Turísticas do Pólo Salvador e Entorno, permitiram taxas de crescimento de vários 
indicadores, como demonstrado no próximo item. 

Tabela 2.2 – Investimentos Totais do Poder Público no Pólo Salvador e Entorno / 94-98 e 99-02 

94/98 99/02 
Baía de Todos os Santos 18.063,20 2.010,00 20.073,20 
Costa dos Coqueiros 8.145,00 13.880,00 22.025,00 
Baía de Todos os Santos 7.168,00 10.322,00 17.490,00 
Costa dos Coqueiros 831,00 3.180,00 4.011,00 
Baía de Todos os Santos 5.389,00 22.347,00 27.736,00 
Costa dos Coqueiros 340,00 1.000,00 1.340,00 

Preservação Ambiental Costa dos Coqueiros 164,00 1.500,00 1.664,00 
Recuperação do Patrimônio Histórico Baía de Todos os Santos 72.683,00 66.592,00 139.275,00 

Baía de Todos os Santos 19.600,00 76.633,00 96.233,00 
Costa dos Coqueiros 280,00 5.933,00 6.213,00 
Baía de Todos os Santos 196.217,00 251.160,00 447.377,00 
Costa dos Coqueiros 10.231,00 54.342,00 64.573,00 
Baía de Todos os Santos  -  109.864,00 109.864,00 
Costa dos Coqueiros 300,00  -  300,00 
Baía de Todos os Santos 19.940,00 30.150,00 50.090,00 
Costa dos Coqueiros 2.032,00 12.000,00 14.032,00 

Total Baía de Todos os Santos 339.060,20 569.078,00 908.138,20 
Total Costa dos Coqueiros 22.323,00 91.835,00 114.158,00 
Total PSE 361.383,20 660.913,00 1.022.296,20 

Energia Elétrica 

Sistemas Aeroportuários 

Transportes 

Total 94-02 

Limpeza Urbana 

Outros 

Recuperação Urbanística 

Saneamento 

Setor Projeto Zona Turística Investimento (US$ Mil) 

 

Fonte: SUINVEST 2002 
Elaboração: FGV 
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A rodovia BA-099 (Linha Verde), concluída em 1993, foi um dos principais investimentos 
públicos na infra-estrutura turística do Pólo Salvador e Entorno, provocando a atração de 
investimentos privados através do incremento das condições de acesso e do fluxo de 
visitantes na região da Costa dos Coqueiros. No entanto, essa nova ligação criou a 
necessidade de outros investimentos, especialmente em saneamento, com o objetivo de 
mitigar os impactos ambientais dos novos empreendimentos turísticos e imobiliários. Uma 
das formas de minimizar os impactos da rodovia foi a criação da APA Litoral Norte, 
implantada em março de 1992 e abrangendo os municípios de Jandaíra, Esplanada, Conde, 
Entre Rios e Mata de São João. 

Além dos investimentos citados, foram realizados, a partir de 1996, importantes 
investimentos no desenvolvimento institucional da Secretaria da Cultura e Turismo do 
Estado da Bahia e outros órgãos estaduais executores do programa. As ações dos sub-
componentes de capacitação e planejamento contemplaram as seguintes áreas: 

• Qualificação da equipe técnica da UEE, Bahiatursa e dos órgãos executores; 

• Sensibilização e mobilização do grupo acima referido para uma atitude responsável 
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. 

Os técnicos da SCT - SUDETUR (agora SUINVEST) / Bahiatursa e representantes dos 
órgãos executores participaram de atividades de capacitação, como oficinas, treinamentos, 
cursos de especialização e pós-graduação (mestrado e doutorado). Isso permitiu que 
estivessem preparados para a condução do processo de desenvolvimento do turismo nas 
áreas de intervenção do programa. Também foram adquiridos equipamentos que 
contribuíram para o incremento da produtividade da UEE e dos órgãos executores. No caso 
da EMBASA e do CRA, que fazem parte dos órgãos executores do programa, as ações de 
desenvolvimento institucional ocorreram tanto nas sedes, localizadas em Salvador, como 
nos diversos escritórios regionais localizados nas principais zonas turísticas do Estado da 
Bahia. 

Resultados 

A seguir são recuperadas tabelas de outros capítulos, sintetizando os avanços identificados 
no setor turístico do Pólo Salvador e Entorno. 

Evolução do Fluxo Turístico – Salvador 

O número de turistas em Salvador vem apresentando crescimento a taxas consideráveis. Em 
apenas dois anos da série analisada verificaram-se quedas. Em 1998, houve queda de cerca 
de 2,0% do número de turistas em relação ao ano anterior. Isso se deve em grande parte ao 
momento econômico pelo qual o país passava, em decorrência de diversas crises 
econômicas em outros países emergentes, como os tigres asiáticos, o México e a Rússia. 
Nesse ano, a taxa de crescimento real do PIB foi 0,13%, uma das menores da história recente 
do Brasil. 
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Em 1999 e 2000, diversos fatores operaram para que houvesse uma franca recuperação do 
fluxo turístico, com destaque para a aceleração do ritmo de crescimento econômico do país, 
especialmente em 2000 (4,36% de crescimento real do PIB), e para a desvalorização do real 
em 1999. Como resultado, muitos brasileiros deram prioridade às viagens domésticas, que 
tiveram um considerável incremento no período. Adicionalmente, as comemorações dos 500 
anos do Brasil contribuíram com o excelente resultado de 2000. 

No ano de 2001, repleto de acontecimentos nacionais e internacionais de alto impacto na 
propensão de viajar dos turistas (11 de setembro, crise na Argentina, baixo crescimento do 
PIB etc.), houve um recuo na quantidade de turistas nacionais e internacionais. Parte desse 
recuo se deve ao fato do ano 2000 ter apresentado fatores atípicos, como já mencionado. A 
tabela a seguir ilustra a evolução do fluxo desde 1993: 

Tabela 2.3 – Evolução do Fluxo Turístico Nacional e Internacional (Salvador)– 1993/2001 

Ano
N° Turistas 
Nacionais

N° Turistas 
Estrangeiros

N° Turistas 
Total

1993 1.071.655 159.337 1.230.992
1994 1.185.478 164.299 1.349.777
1995 1.178.365 167.887 1.346.252
1996 1.474.160 158.448 1.632.608
1997 1.579.242 144.542 1.723.784
1998 1.533.562 155.303 1.688.865
1999 1.623.068 193.543 1.816.611
2000 1.688.025 198.247 1.886.272
2001 1.625.640 179.099 1.804.739  

Fonte: Bahiatursa 2001 

O número de turistas cresceu a uma taxa de 4,9% ao ano, de 1993 a 2001, com um 
crescimento acumulado de 46,61%. 

Não existem séries históricas que permitam o mesmo tipo de análise para outros destinos do 
Pólo Salvador e Entorno, mas, em linhas gerais, pode-se afirmar que o crescimento do fluxo 
turístico seguiu a mesma tendência. Na Costa dos Coqueiros, destaca-se o aumento do fluxo 
a partir de 2000, com a inauguração do complexo da Costa do Sauípe. 

Evolução da Receita Turística 

A receita turística é avaliada em dólares americanos. Seu comportamento foi irregular, mas 
vêm apresentando queda desde 1996. Esse período representa o momento em que o Real 
sofreu constante desvalorização frente ao dólar, e não considera a depreciação inflacionária 
da moeda americana. Verifica-se um crescimento acumulado de 53% durante o período de 
1993 a 2001 e um crescimento de 5,56%a.a. A próxima tabela identifica os valores desde 1993: 
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Tabela 2.4 – Evolução Receita Turística (Salvador) – 1993/2001 (em US$) 

Ano
Receita Salvador 

(US$ mil)

1993 283.128
1994 364.440
1995 525.038
1996 604.065
1997 586.087
1998 540.437
1999 472.319
2000 466.852
2001 433.137  

Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 91- 2001 

 

O próximo gráfico, no entanto, oferece uma nova visão do mesmo fenômeno, quando se 
considera o valor da receita turística em reais (convertido com base na taxa média do dólar 
de cada ano e atualizado a valores de dezembro de 2001 pelo IGPM). 

Gráfico 2.1 – Evolução Receita Turística (Salvador) – 1993/2001 (em US$ e R$-2001) 
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Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 91- 2001 

Percebe-se que, a partir de 1997, o valor da receita por turista, em reais de dezembro de 
2001, vem mantendo-se em um patamar médio de R$ 560,00, com exceção de 2000, onde 
houve uma queda significativa. Em função disso, a evolução da receita total vem 
acompanhando aproximadamente a evolução do fluxo turístico. 

O patamar de receita por turista no ano de 1995 demonstra ser factível a perseguição de um 
objetivo de maiores gastos individuais, para que, em conjunto com a evolução esperada do 
fluxo turístico, obtenham-se maiores impactos econômicos da atividade turística.  
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A análise dos anos recentes demonstra que os investimentos públicos e privados realizados 
na década de 90, inclusive aqueles do PRODETUR NE I, privilegiaram o incremento do 
fluxo turístico, em detrimento da receita. Isso é facilmente explicável pelo grande volume de 
investimentos em acessibilidade às zonas turísticas (aeroporto, Linha Verde). Deve-se 
ressaltar, no entanto, que esse padrão de evolução de destinos turísticos é comum. Em um 
primeiro momento do ciclo de desenvolvimento, há um incremento do fluxo causado por 
melhorias estruturais. A partir de um certo ponto de inflexão, a estratégia de 
desenvolvimento dos destinos e os fatores externos determinam se o destino terá um caráter 
de massa, com conseqüentes baixos valores de receita por turista, ou de diferenciação do 
produto, baseada em características únicas intrínsecas ou desenvolvidas através da 
articulação entre os agentes do sistema turístico local. Pode-se dizer que o Pólo Salvador e 
Entorno encontra-se neste ponto de inflexão, devendo privilegiar estratégias voltadas à 
criação e manutenção de vantagens competitivas baseadas na articulação dos agentes, 
capacitação, conservação do meio ambiente e outras ações que garantam a unicidade dos 
fatores de atratividade da região e atraiam segmentos de mercado com maior potencial de 
gasto. 

Evolução do Número de UHs nas Zonas Turísticas 

Outro importante indicador do crescimento da atividade é o incremento no número de 
meios de hospedagem em uma dada região. De acordo com pesquisa da Bahiatursa, no Pólo 
Salvador e Entorno, o número de meios de hospedagem cresceu quase 9% ao ano desde 
1996. 

Esse crescimento foi em grande parte influenciado pela inauguração do Complexo Turístico 
da Costa do Sauípe. Entretanto, vale observar que o crescimento foi intenso em Salvador e 
na Baía de Todos os Santos. Nessas duas últimas sub-regiões, percebe-se que o crescimento 
de unidades habitacionais foi menor que o de meios de hospedagem. Pode-se supor, assim, 
que são empreendimentos menores que vêm se instalando nessas regiões. Na Costa dos 
Coqueiros, especialmente na Costa do Sauípe, acontece o inverso, indicando meios de 
hospedagem com maior número de unidades habitacionais. 

A tabela a seguir apresenta esses valores: 
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Tabela 2.5 – Evolução do Número de UHs no Pólo Salvador e Entorno e nas ZTs – 
1991/2000 (em US$) 

1996 1998 1999 2000
Crescimento 

anual (%)
MHs 181 167 156 292 12,7%
UHs 8.427 8.350 7.075 10.472 5,6%
Leitos 18.416 18.018 15.812 22.516 5,2%
UH/MH 46,6 50,0 45,4 35,9

1993 1996 1998 2000
Crescimento 

anual (%)
MHs - 118 132 147 5,6%
UHs - 2.010 2.205 2.465 5,2%
Leitos - 4.761 5.241 6.049 6,2%
UH/MH 17,0 16,7 16,8

1993 1996 1998 2000
Crescimento 

anual (%)
MHs 85 159 188 236 15,7%
UHs 1.057 2.219 2.591 4.813 24,2%
Leitos 2.580 5.605 6.799 11.611 24,0%
UH/MH 12,4 14,0 13,8 20,4

1996 2000
Crescimento 

anual (%)
MHs 458 675 10,2%
UHs 12.656 17.750 8,8%
Leitos 28.782 40.176 8,7%
UH/MH 27,6 26,3

Fonte: Bahiatursa

Salvador

Baía de Todos os Santos

Costa dos Coqueiros

PSE - Total

 

Vários fatores podem ter contribuído para o padrão de evolução da oferta hoteleira que se 
observou no período, nas duas zonas turísticas avaliadas. A melhoria do acesso à Costa dos 
Coqueiros, proporcionado pela Linha Verde (inaugurada em 1993) e pelo Aeroporto de 
Salvador, abriu a possibilidade do desenvolvimento de empreendimentos voltados ao 
público de lazer, do tipo resort. O desenvolvimento desse tipo de empreendimento 
normalmente requer um elevado número de unidades habitacionais, de modo a justificar os 
investimentos em uma grande estrutura de lazer e entretenimento. Deve-se ressaltar 
também os efeitos da estrutura fundiária observada na região, com a existência de grandes 
terrenos, e o zoneamento determinado pela APA Litoral Norte, dois fatores que favorecem a 
instalação de empreendimentos de grande porte, porém de baixa densidade, quando 
considerada a área em sua totalidade. Por fim, existe também a influência do Praia do Forte 
Ecoresort, implantado na década de 80, que serviu de modelo para o padrão de ocupação 
turística posterior.  

Já em uma área urbana como Salvador, tornam-se cada vez mais escassas as áreas 
disponíveis para empreendimentos de grande porte, gerando um padrão de evolução da 
oferta hoteleira baseado em empreendimentos de médio porte, voltados aos segmentos de 
lazer e, de forma crescente, ao segmento de negócios. Em outros municípios da Baía de 
Todos os Santos, as condições mercadológicas e de acesso atuais favorecem a instalação de 
empreendimentos de pequeno porte.  
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O conhecimento da rentabilidade dos diferentes segmentos de oferta poderia fornecer 
informações relevantes sobre a situação dos diferentes destinos. Permitiria, por exemplo, a 
compreensão da relação entre oferta e demanda e a identificação de oportunidades de 
negócio nos diferentes segmentos. Essas informações, entretanto, devem ser objeto de um 
estudo específico, dada a falta de informações disponíveis e a complexidade metodológica 
necessária para atingir um padrão de confiabilidade mínimo. 

Evolução do Número de Empregados em Atividades Turísticas 

Os próximos dados identificam o crescimento do pessoal empregado em atividades 
turísticas. Após o pico de empregos em 1997, houve sensível diminuição em 1998, 
repetindo-se o fato em 1999. Parte desse problema se deve à queda no fluxo turístico 
observada em 1998, causada pelos fatores econômicos anteriormente mencionados. 

Entretanto, acredita-se que atualmente em torno de 5% da mão de obra da Bahia esteja 
relacionada diretamente com a atividade turística, algo como mais de 300 mil pessoas. As 
estimativas realizadas para este estudo indicam que, no Pólo Salvador e Entorno, o número 
de empregos é aproximadamente 50% desse valor.  

Tabela 2.6 – Evolução dos Empregos Gerados pela Atividade Turística 92/99 

92 93 95 96 97 98 99
Empregos gerados pelo Turismo 241.136 233.809 282.831 289.065 343.242 335.173 303.393
Total de Empregos da Bahia 5.130.553 5.313.841 5.545.706 5.161.875 5.536.161 5.680.898 5.834.481

Fonte: IH  

 

Gráfico 2.2 – Evolução do Número de Empregados na Bahia 
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Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991-2001 
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Investimentos Privados 

O governo do Estado da Bahia, desde 1991, priorizou o turismo no seu programa de 
governo, adotando diversas medidas visando o crescimento do setor, como investimentos 
em infra-estrutura pública, programa de captação de investimentos privados – Pro-turismo, 
Pró-Bahia, investimentos em planejamento e promoção, entre outros. Portanto, a Bahia se 
antecipou ao PRODETUR NE I, demonstrando uma maior habilidade para a captação de 
recursos do PRODETUR em 1994, sendo o Estado que atraiu o montante mais significativo, 
com 35% dos recursos do BID. 

A implementação do PRODETUR NE I deu-se a partir de 1994, atingindo seu maior volume 
de investimentos entre 1995 e 1998, e terminando em 2002. Na Tabela 2.7 é mostrada a 
evolução dos investimentos privados realizados no período de 1991-2001, no setor turístico. 

Tabela 2.7 – Investimentos Privados Concluídos no Pólo Salvador e Entorno – 1991-2001 

US$ UH US$ UH US$ UH US$ UH
Costa dos Coqueiros 32.165.000   1406 28.178.000   1231 206.502.000 2093 266.845.000 4730
Baía de Todos os Santos 89.836.000   1993 111.548.000 1262 23.066.000   828 224.450.000 4083
Total PSE 122.001.000 3399 139.726.000 2.493         229.568.000 2.921         491.295.000 8.813         

Total do PeríodoZonas Turísticas 1991-1994 1995-1998 1999-2001

 

Fonte: SUINVEST 2002 

O maior montante de recursos foi aplicado no período de 1999-2001, e se refere basicamente 
ao investimento realizado no Complexo Sauípe, situado na Costa dos Coqueiros. Já na Baía 
de Todos os Santos, o maior volume de investimentos em empreendimentos de atividade 
turística se deu na cidade de Salvador, impulsionado não só pelo investimento do 
PRODETUR I, mas também pelo conjunto de ações desenvolvidas pelo Governo do Estado, 
como o Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador, Programa Bahia Azul, 
dentre outros. 

O saldo final do período, tanto no que se refere ao valor investido, como ao número de UHs 
construídas, é bastante próximo para as duas zonas turísticas que formam o Pólo Salvador e 
Entorno. 

Os investimentos privados em execução ou em projeto para o Pólo Salvador e Entorno, a 
partir de 2002, podem ser visualizados na Tabela 2.8: 

Tabela 2.8 – Investimentos Privados Previstos no Pólo Salvador e Entorno a partir de 2002 

Em Execução 1.098 76.700.259 69.855
Em Projeto 990 127.600.000 128.889
Total 2.088 204.300.259 97.845
Em Execução 239 8.586.000 35.925
Em Projeto 5.997 1.928.319.000 321.547
Total 6.236 1.936.905.000 310.601

Total PSE 8.324 2.141.205.259 257.233

 Valor/UH (US$) 

Costa dos Coqueiros

Zona Turística Situação UHs Valor (US$)

Baía de Todos os Santos

 

Fonte: SUINVEST 2002 
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Atualmente, pode-se perceber uma maior propensão para investimentos na Costa dos 
Coqueiros. A diferença é alavancada principalmente pela ampliação do Complexo Costa do 
Sauípe, com previsão de término para 2012, além de outros projetos de grande porte 
previstos para Praia do Forte, Imbassaí e Guarajuba. 

Conclusão 

A avaliação das ações de intervenção no turismo no Pólo Salvador e Entorno, considerando 
as financiadas pelo PRODETUR NE I e por outras fontes captadas pelo governo do Estado, 
permitiram que o fluxo de turistas e passageiros, além do número de meios de hospedagem, 
crescessem intensamente nos últimos anos. Entretanto, a renda em dólares americanos e o 
número de empregos não acompanhou essa tendência. Uma rápida análise permite supor 
que há uma necessidade de promover um turismo que focalize a diferenciação, auferindo 
maior receita por turistas em detrimento do número total de visitantes. É preciso também 
criar associativismo entre os agentes econômicos ligados às atividades turísticas, para evitar 
que essa situação (aumento de fluxo maior que aumento de receita) não se repita. 

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

A descentralização dos investimentos, posto que uma evolução natural do programa com 
vistas a levar os benefícios da atividade turística a uma parcela maior da população da 
região, garantindo concomitantemente que o processo ocorra de maneira sustentável, não 
descarta a necessidade de completar e complementar os investimentos iniciados com o 
PRODETUR NE I. O aumento do fluxo turístico, especialmente em Salvador e algumas 
partes da Costa dos Coqueiros, induzido essencialmente pelos investimentos públicos e 
privados que ocorreram no período analisado, sendo parte financiada através do 
PRODETUR NE I, geram crescentes pressões sociais e ambientais nas áreas de intervenção 
que precisam ser contempladas, agora que se pode dimensionar com clareza os verdadeiros 
impactos da etapa inicial do programa. 
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3. Diagnóstico da Área de Planejamento 

O planejamento estratégico de uma região turística procura entender a situação atual da 
área em relação a uma diversidade de aspectos relevantes ao desenvolvimento dessa 
atividade. Com base nas informações diagnosticadas pode-se elaborar cenários e propor 
objetivos e situações futuras desejadas, identificando caminhos e necessidades para cumprir 
essas proposições. 

Este capítulo de diagnóstico está subdividido em 14 capítulos e faz uma análise conjuntural 
da área de planejamento. Esta terceira parte do PDITS consiste em um diagnóstico dos 
aspectos recomendados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), segundo o 
Termo de Referência do PRODETUR NE II. As informações utilizadas provêm das pesquisas 
realizada em campo, de contribuições agregadas pelas comunidades locais durante as 
reuniões focais e de dados secundários levantados junto a organismos oficiais e instituições 
de pesquisa. 

Seguindo essas recomendações, foram avaliados os seguintes temas: 

• Ambiente econômico recente e atual; 

• Caracterização social recente e atual; 

• Infra-estrutura básica e de transportes; 

• Patrimônio histórico e sua gestão; 

• Aspectos sócio-ambientais; 

• Poder público municipal e sua capacidade institucional; 

• Setor privado do turismo e investimentos privados futuros; 

• Produtos e atrativos turísticos; 

• Oferta turística; 

• Educação e capacitação profissional da comunidade; 

• Turista atual e seus gastos; 

• Demanda atual e potencial. 

Procurou-se atender às demandas por informações de maneira estrita, seguindo as 
recomendações para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 
Sustentável (PDITS). Sintetizando as informações disponíveis nesse diagnóstico, a matriz 
SWOT identifica os principais pontos, oferecendo subsídios para a elaboração das 
estratégias e dos planos de ação.  
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3.1. Definição da Área de Planejamento 

Em 1992, a Bahia definiu zonas turísticas prioritárias, com as quais vem trabalhando desde o 
PRODETUR I. A seleção dos municípios e seus respectivos agrupamentos levaram em 
consideração alguns aspectos: 

• A atratividade natural e cultural presente em cada território municipal. Nesse caso, 
consideraram-se os atrativos efetivos, ou seja, aqueles que já integravam produtos 
turísticos ou contavam com visitação espontânea. Os atrativos potenciais, que 
embora não tivessem um fluxo de visitantes razoável poderiam agregar valor aos 
destinos já consolidados. Outro aspecto considerado foi o risco de degradação pelo 
crescimento turístico espontâneo, cujo impacto negativo se tornaria bastante 
significativo; 

• Os agrupamentos territoriais foram denominados Zonas Turísticas e assumiram 
como identidade a existência de uma unidade temática local, capaz de distinguir por 
atributos naturais e culturais peculiares de  cada um dos conjuntos (Costa dos 
Coqueiros, Baía de Todos, Costa do Dendê, Costa do Cacau, Costa do 
Descobrimento, Costa das Baleias e Chapada Diamantina), dando relevância 
também ás características particulares de cada município separadamente. 

• A existência de municípios de menor atividade turística ao lado de municípios 
âncoras, com fluxo regular ou sazonal, estava baseada na estratégia de distribuição 
eqüitativa, a médio e longo prazo, dos benefícios sócio-econômicos gerados pelo 
turismo, para os municípios menos estruturados.    

• A continuidade territorial permitiu a criação de roteiros intra e interzonais 
incorporando todos os municípios; criando-se assim um corredor turístico, sem 
interrupção no roteiro de visitação. 

• A constatação da existência de áreas naturais ou de patrimônio cultural tangível e 
intangível, com carência de proteção ou recuperação, visando garantir a atratividade 
ou a iniciação de uso turístico; e a sua  conservação ambiental. 

• A verificação do papel do turismo no contexto socioeconômico local, buscando 
envolver também municípios desprovidos de outras alternativas econômicas, desde 
que detentores de atratividade para o turismo. 

Para o PRODETUR II buscou-se manter a mesma seleção de municípios priorizados na fase 
anterior do Programa, agrupando-se, na maioria dos casos, cada duas zonas turísticas em 
um pólo, considerando a sua abrangência geo-turística mais ampla e representativa em 
relação ao papel estratégico dos pólos para o desenvolvimento do turismo no âmbito deste 
Programa.  

Por entender que a seleção de municípios para compor cada zona turística e, 
conseqüentemente, cada Pólo integrante do PRODETUR II já prioriza aqueles municípios 
indispensáveis à formação de destinos turísticos integrados, o Estado da Bahia concebeu sua 
área de planejamento coincidente com cada Pólo delimitado, não visualizando qualquer 
razão para a existência de dois agrupamentos distintos.  
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Entretanto, diante da escassez de recursos para atender de forma imediata todo o Pólo e, 
dado que se trata de um processo de planejamento de longo prazo, o Estado adota o 
escalonamento das ações de acordo com a sua relevância para o desenvolvimento 
sustentável do turismo, sem, no entanto desprezar os municípios de menor estágio de 
desenvolvimento turístico, buscando, desde já, a sua inserção no processo através de ações 
preparatórias, educativas, de desenvolvimento institucional ou ainda intervenções em infra-
estrutura de caráter essencial. Cabe ressaltar ainda a importância de valorizar municípios do 
Pólo que vêm tendo efetiva participação no processo de construção do Programa, desde a 
elaboração participativa dos PDITS, como também no estabelecimento e funcionamento dos 
Conselhos de Turismo, demonstrando real comprometimento com o desenvolvimento 
regional e integrado do turismo. 

Ao se trabalhar com um determinado território no formato de Pólo Turístico, o enfoque da 
fragmentação territorial baseado em limites municipais perde a sua relevância, conforme 
enfatizam os princípios de desenvolvimento regional presentes no PRODETUR II e que 
atualmente também é ratificado pelo Programa Regionalização do Ministério do Turismo 
para essas mesmas áreas, confirmando a indiferença dos fluxos turísticos aos limites 
municipais. 

O Pólo Salvador e Entorno é constituído pelos municípios das seguintes Zonas Turísticas: 

• Costa dos Coqueiros: Jandaíra, Conde, Esplanada, Entre Rios, Mata de São João, 
Camaçari e Lauro de Freitas. 

• Baía de Todos os Santos: Jaguaripe, Itaparica, Vera Cruz, Nazaré, Salinas da 
Margarida, Maragojipe, São Félix, Cachoeira, Saubara, Santo Amaro, São Francisco 
do Conde, Madre de Deus e Salvador.  

Figura 3.1.1 – Espacialização dos Municípios Contidos na Área de Planejamento 
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A homogeneidade turística, decorrente da similaridade das características dos principais 
atrativos, é evidente dentro de cada uma dessas áreas. Essa situação serve como justificativa 
para a definição de zonas interdependentes, que requerem uma abordagem integrada. 

No âmbito do Pólo, apesar da heterogeneidade entre os municípios de cada zona 
(principalmente no que diz respeito às vocações econômicas, atrativos e produtos 
turísticos), sua união em um único pólo também se mostra adequada. Uma série de outros 
fatores relevantes (não baseados apenas nos atrativos), indicam a necessidade de uma 
abordagem conjunta (dada a interdependência que também existe), justificando a definição 
do Pólo como apresentado acima. Esses fatores são: 

• Salvador é o centro urbano de maior influência para todos os municípios, servindo 
como principal fornecedor de serviços e equipamentos (fator econômico); 

• Há um contínuo territorial a partir da capital baiana, cuja integração é garantida 
principalmente pelo eixo rodoviário que atravessa a Costa dos Coqueiros e pela 
hidrovia que a Baía de Todos os Santos representa (fator territorial); 

• Salvador é o grande portão de entrada para ambas as zonas, que dependem de sua 
infra-estrutura de transportes para receber visitantes de mercados emissores de 
longa distância (fator logístico); 

• Salvador é um dos mais importantes geradores de fluxo turístico para esses 
municípios, tanto pelos seus habitantes como pelos turistas atraídos para capital 
baiana e que procuram opções de passeios complementares (fator mercadológico); 

• Apesar da diversidade turística existente em Salvador, há um claro destaque para os 
atrativos de lazer, náutico e histórico-cultural. Essas categorias de turismo 
encontram, em ambas as zonas, passeios e atrativos complementares aos da capital 
baiana, que utiliza a articulação entre as duas regiões como sua estratégia de 
desenvolvimento (fator turístico). 

Em alguns desses municípios já existe fluxo turístico e, conseqüentemente, pressões 
socioambientais, que requerem ações ordenadas de infra-estrutura e gestão, assumindo 
nesses casos um caráter de maior prioridade. Em outros, no entanto, a atividade turística é 
incipiente e deverá permanecer ainda nessa situação, por isso podem ser trabalhados em 
caráter preventivo e em momento posterior.  

Desta forma os municípios integrantes do Pólo Salvador e Entorno foram classificados 
segundo categorias abaixo descritas, tomando como base relatório técnico do PRODETUR 
II, nos seus aspectos conceituais: 

• PRODETUR NE I – Remete aos municípios beneficiários ou diretamente impactados 
pelas ações da primeira etapa do Programa; 

• Destino Efetivo – Remete àqueles municípios em que se detectou a existência de 
fluxo turístico significativo, seja pela existência de estrutura de recepção seja pela 
inserção de algum atrativo em pacotes regionais; 

• Estruturação de Circuitos – Refere-se aos municípios que poderão fazer parte de 
circuitos relacionados com as categorias turísticas principais do Pólo; 

• Fragilidade Ambiental – Indica os locais onde há perspectivas de danos pela 
existência de ecossistemas expostos à atividade turística. 
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Com base nesses quatro critérios, identificou-se os municípios segundo categorias 
agrupadas apresentada na tabela a seguir: 

Tabela 3.1.1 –Categorias dos Municípios integrantes do Pólo Salvador e Entorno 

Estruturação de circuitos turísticos 
PRODETUR NE I - 

Contemplados / Dire-
tamente Impactados 

Consolidação, orde-
namento e/ou requa-
lificação de destinos 

existentes 

Náutico / Histórico–
Cultural Praias Litoral Norte 

Garantia de sustenta-
bilidade em áreas de 
fragilidade ambiental 

SALVADOR 
MATA DE SÃO JO-
ÃO 
ENTRE RIOS 

ITAPARICA 
CONDE 
CAMAÇARI 
Mata de São João 
(Imbassay) 
NAZARÉ 
Salvador 

VERA CRUZ  
SALINAS  DA 
MARGARIDA 
SÃO FÉLIX 
CACHOEIRA 
SANTO AMARO 
Itaparica 
Salvador 

LAURO DE FREITAS 
ESPLANADA (Baixios)  
Camaçari 
Mata de São João 
Jandaíra 
Conde 
Esplanada 

JANDAÍRA 
Conde 
MARAGOJIPE 
Vera Cruz 
Itaparica 

  Jandaíra 
Esplanada (Baixios) 
Jaguaripe 
Vera Cruz 
Salinas 
Maragojipe 
Saubara 
São Francisco do 
Conde 
Madre de Deus 

SAUBARA  
SÃO FRANCISCO DO 
CONDE 
JAGUARIPE 
Maragojipe 
MADRE DE DEUS 
Cachoeira  
São Félix 
Santo Amaro 
Nazaré 
 

  

 
Em maiúsculas, as categorias em que os municípios possuem características predominantes, segundo regulamento do PRODETUR NE II 

A linha superior indica os municípios com características compatíveis com as prioridades do Programa 
Em azul, municípios já selecionados em outras categorias. 

Por acreditar nessa necessidade de uma abordagem conjunta e complementar, os estudos 
contidos neste trabalho continuam contemplando todos os municípios acima descritos de 
maneira integrada, mesmo que escalonada. 
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3.2. Dinâmica Socioeconômica 

Uma Visão Geral por Meio de Indicadores - Síntese 

Antes de adentrar aos itens do diagnóstico, considerou-se importante e útil à condução da 
análise socioeconômica, apresentar para o Estado da Bahia e para o Pólo Salvador e Entorno 
os resultados da construção de determinados indicadores, denominados “indicadores 
síntese“8, que buscam revelar as condições dos municípios brasileiros na dimensão social, no 
sentido da qualidade de vida; na dimensão econômica, basicamente no que se refere aos 
padrões de produtividade; na dimensão ambiental, buscando captar a intensidade do uso 
dos recursos naturais e as condições de saneamento; e na dimensão demográfica, para 
captar os ritmos de crescimento das populações municipais na década de 90. 

A utilização desses indicadores permite a obtenção de uma visão geral das condições 
socioeconômicas do Estado da Bahia e dos municípios do Pólo Salvador e Entorno, servindo 
neste sentido, como uma introdução ao diagnóstico socioeconômico e, prestando-se 
também para contextualizar o Pólo Salvador e Entorno na região em que está inserido e no 
Estado da Bahia. Para tanto, adicionou-se também um mapa relativo à denominada “Rede 
Urbana”9, trabalho de economia regional que resulta numa hierarquia de cidades de acordo 
com suas funções e graus de polarização, mostrando o perfil da rede urbana do Brasil. Um 
sumário de sua metodologia se encontra em anexo (Anexo I).  

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

O IBGE elaborou os “Indicadores de Desenvolvimento Sustentável para o Brasil” a partir de 
trabalhos desenvolvidos com os mesmos propósitos pela Comissão para o Desenvolvimento 
Sustentável da ONU que resultou na identificação de 59 indicadores, distribuídos em 
quatro dimensões: social (19), ambiental (20), econômica (14) e institucional (6), que foram 
sintetizados no livro Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies 
(DDS, 2002). 

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

                                                 
8 Trata-se de indicadores desenvolvidos para os exercícios de Avaliação Ambiental Estratégica – AAE, no âmbito dos traba-
lhos de revisão dos Estudos dos Eixos de Integração Nacional... 
9 Caracterização e Tendências da Rede Urbana do Brasil, organizado por IPEA/Unicamp. IE.Nesur/IBGE – Campinas – SP; 
1999 (Coleção Pesquisas, 3) 
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Cabe destacar que os indicadores permitem fornecer um diagnóstico básico para cada 
município individualmente e também regionalmente, ou seja, importa também verificar a 
formação de regularidades espaciais de comportamento que possam sinalizar a formação de 
espaços regionais semelhantes em uma ou mais dimensões analisadas. 

E, tal como consta no estudo do IBGE, o conceito de indicador traduz um expediente útil, 
pois: “Indicadores são constituídos por uma ou mais variáveis que, associadas, são capazes 
de revelar significados mais amplos sobre os fenômenos a que se refiram”. É, pois, com esse 
entendimento que são utilizados. 

Dois tipos de família de indicadores foram elaborados: 

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

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

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

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

Uma explicação metodológica sucinta de como foram construídos os indicadores encontra-
se após a apresentação das tabelas a seguir, que mostram os indicadores de cada dimensão 
para os municípios do Pólo Salvador e Entorno. 
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Dimensão Econômica Municipal 

Tabela 3.2.2 - Dimensão Econômica 

Muinicípio IDE (1 a 5) Receita Tributária Per 
Capita (R$)

Salvador 4 7.754,36
São Francisco do Conde 5 12.639,06
Madre de Deus * 8.777,72
Santo Amaro 2 689,95
Cachoeira 1 234,00
São Félix 1 205,26
Saubara 2 867,45
Maragojipe 1 452,19
Nazaré 1 462,16
Jaguaripe 1 216,38
Itaparica 1 1.313,62
Vera Cruz 2 4.821,87
Salinas da Margarida 1 435,10

Jandaíra 1 194,43
Conde 1 614,43
Esplanada 1 1.467,08
Entre Rios 2 1.448,51
Mata de São João 2 3.256,10
Camaçari 4 13.145,92
Lauro de Freitas 3 7.905,13

(*) Não foi possível calcular o IDE do município devido à ausência de alguns dos indicadores que compõe o 
índice.
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Elaboração: Tetraplan Consultoria 

IDE - Indicador de desempenho das economias locais: 10 
Resulta da aplicação das técnicas estatísticas da análise multivariada, Cluster Analysis e 
Análise Discriminante, a partir das seguintes variáveis brutas: 

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

• Número de efetivos por unidade de área de pastagem do município; 

• Imposto de renda das pessoas físicas, retido na fonte em relação à população total; 

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

• Emprego ofertado por esses estabelecimentos nesses mesmos setores. 

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

                                                 
10 Fonte: Estudo dos Eixos Nacionais, MP e BNDES 
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Receita Tributária Per capita:  11 

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

O indicador está em reais correntes de 1997.  

Dimensão Social Municipal 

Tabela 3.2.3 - Dimensão Social 

Município

Coeficiente de 
Mortalidade 

Infantil (casos/mil)

Indicador de 
Baixa Renda 

(%)
Analfabetismo 
Funcional (%)

Salvador 31,26 16,74 6,28
São Francisco do Conde 41,62 31,71 16,83
Madre de Deus 41,62 19,73 8,73
Santo Amaro 43,75 17,9 17,62
Cachoeira 43,75 24,72 21,9
São Félix 43,75 26,56 23,1
Saubara 43,75 21,94 19,21
Maragojipe 43,75 37,62 30,71
Nazaré 43,75 26,96 22,94
Jaguaripe 43,75 37,95 37,03
Itaparica 41,62 28,42 14,91
Vera Cruz 41,62 30,72 16,08
Salinas da Margarida 43,75 34,49 15,64

Jandaíra 63,97 43,5 40,28
Conde 63,97 39,57 36,07
Esplanada 63,97 35,16 30,16
Entre Rios 63,97 22,33 27,64
Mata de São João 43,36 23,42 18,76
Camaçari 42,02 20,91 12,35
Lauro de Freitas 41,62 18,59 9,43
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Elaboração: Tetraplan Consultoria 

Coeficiente de Mortalidade Infantil:  12 
Indicador no campo da saúde pública. Adotou-se o coeficiente de mortalidade infantil de 
crianças até um ano de idade, número de óbitos por 1.000 nascidos vivos em 1998.  

Indicador de Baixa Renda:  13 

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

                                                 
11 Fonte: Ministério da Fazenda – Secretaria do tesouro Nacional – Registros Administrativos 1997 e 2000 e IBGE – Censo 
Demográfico, 2000. 
12 Fonte: Datasus, 2000. 
13 Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000. 
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Analfabetismo Funcional:  14 

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

Dimensão Ambiental Municipal 

Tabela 3.2.4 - Dimensão Ambiental 

Salvador 2,42040 2,73680 6,25
São Francisco do Conde 0,03440 0,84791 7,5
Madre de Deus 0,30800 0,96656 7
Santo Amaro (0,17850) (0,05220) 9
Cachoeira (0,14060) (0,16310) 6,5
São Félix 0,15970 0,03190 7
Saubara (0,42730) 0,07950 7
Maragojipe (0,18070) (0,35050) 7,75
Nazaré (0,15030) (0,04190) 8
Jaguaripe (0,45220) (0,35910) 7
Itaparica 1,24788 1,26056 6
Vera Cruz 0,83328 1,97695 6,25
Salinas da Margarida (0,57680) 0,21450 6,75

Jandaíra (0,53990) (0,31060) 6,5
Conde (0,58930) (0,36430) 7
Esplanada (0,69230) (0,23230) 5,25
Entre Rios (0,67520) (0,16950) 4,75
Mata de São João (0,37540) (0,09810) 6,25
Camaçari 1,31278 1,56239 7,25
Lauro de Freitas 2,01330 0,79347 7
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Índice de Lixo      
(-1 a 3)Município

Índice de Esgoto    
(-1 a 3)

IPA (0 a 10)

 

Fonte: Tetraplan Consultoria – 2002 

Indicador de Esgoto - Indicador tendencial de pressão sobre a ambiência urbana e bacias 
hidrográficas subjacentes: 15 

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

• Percentual de domicílios com coleta através da rede coletora e/ou com fossa séptica 
e; 

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

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

                                                 
14 Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000. 
15 Fonte IBGE – Censo Demográfico 2000 e Pesquisa de Saneamento Básico, 2000. 
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Índice de Lixo - Indicador tendencial de pressão sobre a ambiência urbana e bacias 
hidrográficas subjacentes: 16 
Do mesmo modo que o anterior, só que abordando a existência de coleta e destinação do 
lixo. Compõe-se dos seguintes índices: 

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

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

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

IPA - Índice de Pressão Antrópica: 17 

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

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

                                                 
16 Fonte IBGE – Censo Demográfico 2000 e Pesquisa de Saneamento Básico, 2000. 
17 Fonte: Instituto Sociedade População e Natureza – ISPN. 
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Dimensão Demográfica Municipal 

Tabela 3.2.5 - Dimensão Demográfica 

Município
População 

Crescimento (%)
População Contribuição 

(%)

Salvador 1,83 1,601109 
São Francisco do Conde 2,95 0,026308 
Madre de Deus 3,05 0,012419 
Santo Amaro 0,84 0,018517 
Cachoeira 0,81 0,009254 
São Félix 1,31 0,006603 
Saubara 2,71 0,009476 
Maragojipe 0,42 0,006542 
Nazaré 0,17 0,001789 
Jaguaripe (0,34) (0,001819)
Itaparica 2,59 0,016932 
Vera Cruz 3,34 0,033142 
Salinas da Margarida 1,73 0,006468 

Jandaíra 2,23 0,007844 
Conde 2,64 0,018617 
Esplanada 1,79 0,017520 
Entre Rios 3,42 0,042636 
Mata de São João 0,72 0,008849 
Camaçari 4,00 0,209318 
Lauro de Freitas 5,64 0,192712 
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Elaboração: Tetraplan Consultoria 

População Crescimento: 18 
Taxa de crescimento anual média da população total residente entre os anos de 1991 e 2000. 

População Contribuição: 19 

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

Casos tipos 

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

                                                 
18 Fonte: IBGE - Censos Demográficos, 1991 e 2000. 
19 Fonte: IBGE - Censos Demográficos, 1991 e 2000. 
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Esses casos tipos são estabelecidos para cada uma das dimensões e parte do caso tipo I, a 
pior condição até o último caso tipo, a melhor condição.  Assim tem-se: 

• Dimensão econômica: 9 casos tipos; 

• Dimensão social: 9 casos tipos e; 

• Dimensão ambiental: 14 casos tipos; 

• Dimensão demográfica: 10 casos tipos. 

Para uma adequada interpretação dos casos tipos em cada dimensão, deve-se considerar 
que eles não indicam propriamente os municípios que estão em boas ou más condições. A 
rigor, trata-se da construção de uma escala a nível nacional, de uma régua fornecida pelos 
indicadores.  

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

Para uma adequada interpretação dos casos tipos em cada dimensão, devem se considerar 
que os indicadores da dimensão social e econômica embutem uma variação da pior 
condição (caso tipo I) para a melhor (caso tipo IX). Para as dimensões ambiental e 
demográfica acontece o inverso, tem-se uma mudança de situação de antropização (14 casos 
tipos) e ou de ritmo de expansão urbana (10 casos tipos). 

A tabela a seguir reúne os casos-tipos em que os municípios foram enquadrados em cada 
dimensão. 



PRODETUR NE-II PDITS – Salvador e Entorno 3.2. Dinâmica Socioeconômica 97 

Tabela 3.2.6 – Casos tipos – Baía de Todos os Santos 

MUNICÍPIO
DIMENSÃO 

ECONÔMICA DIMENSÃO SOCIAL DIMENSÃO AMBIENTAL
DIMENSÃO 

DEMOGRÁFICA

Salvador
8 - Economias Produtivas 
com Boa Arrecadação Local Boas Condições Sociais

6 -  Municípios com Pressão Antrópica Muito Alta 
com Coleta/Disposição de Lixo e Esgoto 
Coletado/Tratado em Equacionamento

Município de 
Grande Porte e 

Dinâmico

São Francisco do 
Conde

9 - Economias Muito 
Produtivas com Boa 
Arrecadação Local

Condições Sociais Regulares
2 - Municípios com Pressão Antrópica Extremamente 
Alta Reduzindo a Degradação Urbana e dos Recursos 
Hídricos 

A Massa Crescente

Madre de Deus  * Condições Sociais Regulares
5 -  Municípios com Pressão Antrópica Muito Alta 
Reduzindo a Degradação Urbana e dos Recursos 
Hídricos

A Massa Crescente

Santo Amaro
3 - Economias pouco 
Produtivas com 
Arrecadação Precária

Condições Sociais Regulares
1 - Municípios  com Pressão  Antrópica Extremamente 
Alta, com Degradação Urbana e dos Recursos 
Hídricos 

Maioria Silenciosa

Cachoeira
1 - Sem Oportunidade e 
Sem Arrecadação Condições Sociais Regulares

4 - Municípios com Pressão  Antrópica Muito Alta 
com Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos Maioria Silenciosa

São Félix
1 - Sem Oportunidade e 
Sem Arrecadação Condições Sociais Regulares

5 - Municípios com Pressão Antrópica Muito Alta 
Reduzindo a Degradação Urbana e dos Recursos 
Hídricos

Maioria Silenciosa

Saubara
3 - Economias pouco 
Produtivas com 
Arrecadação Precária

Condições Sociais Regulares
4 -  Municípios com Pressão  Antrópica Muito Alta 
com Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos Massa Crescente

Maragojipe 1 - Sem Oportunidade e 
Sem Arrecadação

Condições Sociais Ruins
1 - Municípios  com Pressão  Antrópica Extremamente 
Alta, com Degradação Urbana e dos Recursos 
Hídricos 

Maioria Silenciosa

Nazaré
1 - Sem Oportunidade e 
Sem Arrecadação Condições Sociais Regulares

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

Maioria Silenciosa

Jaguaripe 1 - Sem Oportunidade e 
Sem Arrecadação Condições Sociais Ruins 4 - Municípios com Pressão  Antrópica Muito Alta 

com Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos Massa Declinante

Itaparica 2 - Sem Oportunidade e 
Sabendo Arrecadar Condições Sociais Regulares

6 -  Municípios com Pressão Antrópica Muito Alta 
com Coleta/Disposição de Lixo e Esgoto 
Coletado/Tratado em Equacionamento

Massa Crescente

Vera Cruz
4 - Economias Pouco 
Produtivas com bom Esforço 
Arrecadador

Condições Sociais Regulares
6 -  Municípios com Pressão Antrópica Muito Alta 
com Coleta/Disposição de Lixo e Esgoto 
Coletado/Tratado em Equacionamento

Massa Crescente

Salinas da 
Margarida

1 - Sem Oportunidade e 
Sem Arrecadação Condições Sociais Regulares

4 - Municípios com Pressão  Antrópica Muito Alta 
com Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos Massa Crescente

(*) Como mencionado na tabela de Dimensão Econômica, não foi possível calcular o IDE do município de Madre de Deus e consequentemente a sua Categoria Econômica.  

Elaboração: Tetraplan Consultoria 
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Tabela 3.2.7 – Casos tipos – Costa dos Coqueiros 

MUNICÍPIO
DIMENSÃO 

ECONÔMICA DIMENSÃO SOCIAL DIMENSÃO AMBIENTAL
DIMENSÃO 

DEMOGRÁFICA

Jandaíra
1 - Sem Oportunidade e 
Sem Arrecadação

Oportunidade Zero 4 - Municípios com Pressão  Antrópica Muito Alta 
com Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 

Massa Crescente

Conde
1 - Sem Oportunidade e 
Sem Arrecadação Oportunidade Zero

4 -  Municípios com Pressão  Antrópica Muito Alta 
com Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos Massa Crescente

Esplanada
2 - Sem Oportunidade e 
Sabendo Arrecadar

Oportunidade Zero
7 - Municípios  com Pressão  Antrópica Alta com 
Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 

Massa Crescente

Entre Rios
3 - Economias pouco 
Produtivas com 
Arrecadação Precária

Oportunidade Zero 7 - Municípios  com Pressão  Antrópica Alta com 
Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 

Massa Crescente

Mata de São João 
4 - Economias Pouco 
Produtivas com bom Esforço 
Arrecadador

Condições Sociais Regulares 4 - Municípios com Pressão  Antrópica Muito Alta 
com Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 

Maioria Silenciosa

Camarçari
8 - Economias Produtivas 
com Boa Arrecadação Local Condições Sociais Regulares

3 - Municípios com Pressão Antrópica Extremamente 
Alta com Coleta/Disposição de Lixo e Esgoto 
Coletado/Tratado em Equacionamento

Médios Dinâmicos

Lauro de Freitas
6 - Economias com 
Produtividade Razoável e 
Boa Arrecadação

Condições Sociais Regulares
5 -  Municípios com Pressão Antrópica Muito Alta 
Reduzindo a Degradação Urbana e dos Recursos 
Hídricos

Médios Super 
Dinâmicos

 

Elaboração: Tetraplan Consultoria 

A dimensão econômica, especificamente, merece um maior detalhamento. Em Salvador, o 
turismo desempenha importante contribuição na arrecadação municipal, proporcionada 
pelos empreendimentos hoteleiros, agências, transportadoras, etc.  Outro município com 
boa capacidade de arrecadação onde o turismo possui papel importante é Lauro de Freitas, 
principalmente pela estrutura de lazer relacionada com empreendimentos hoteleiros, 
alimentação e segundas residências. Já São Francisco do Conde e Camaçari, a boa 
arrecadação está mais relacionada com a atividade petroquímica. 

A elaboração de mapas usando-se um sistema de gradação de cores permite visualizar a sua 
distribuição espacial no Estado da Bahia e identificar as regularidades espaciais mais 
notórias.  São apresentados os mapas para o Estado da Bahia e também, para facilitar a 
visualização dos municípios do Pólo, os mesmos mapas são apresentados em uma escala 
menor. 
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Fonte: BDG Tetraplan, 2002
Base Cartográfica: Malha Municipal Digital do Brasil 1997 IBGE/DGC/DECAR

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

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

I - Economias Ineficientes sem Oportunidades e Sem 
Arrecadação - Municípios com IDE  Muito Baixo e Receita 
Tributária Per Capita Muito Baixa
II Economias Ineficientes Sem Oportunidades sabendo 
Arrecadar - Municípios com IDE Muito Baixo e Receita 
Tributária Per Capita  Baixa ou Média ou Alta
III Economias Pouco Produtivas com Arrecadação 
Precária - Municípios com IDE Baixo e Receita Tributária Per
Capita Baixa ou Muito Baixa
IV - Economias Pouco Produtivas mas com bom Esforço 
Arrecadador - Municípios com Baixo IDE e Receita Tributária 
Per Capita Média, Alta ou Muito Alta
V - Economias Produtivas  mas com Arrecadação 
Precária - Municípios com IDE Médio  e Receita Tributária Per
Capita Baixa ou Muito Baixo
VI - Economias  com produtividade razoável  e Boa  
Arrecadação - Municípios Com Médio IDE e Receita Tributária 
per Capita Média ou Alta ou Muito Alta
VII Produtivos e Maus Arrecadadores - Municípios com 
Alto IDE e Receita Tributária Baixa Baixa ou Muito Baixa
VIII  - Economias Produtivas com Boa Arrecadação 
Local  - Municípios Com Alto IDE e Receita Tributária Per
Capita Alta ou Muito Alta
IX - Economias Muito Produtivas com Boa Arrecadação 
Local - Municípios com IDE Muito Alto e Receita Tributária Per
Capita Muito Alta ou Alta ou Média 
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I - Sem Oportunidade e Sem Arrecadação
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III - Economias Pouco Produtivas c/ Arrecadação Precária
IV - Economias Pouco Produtivas c/ bom Esforço Arrecadador
V - Economias Produtivas  c/ Arrecadação Precária
VI - Economias  c/ Produtividade Razoável  e Boa  Arrecadação
VII - Produtivos e Maus Arrecadadores 
VIII - Economias Produtivas com Boa Arrecadação Local
IX - Economias Muito Produtivas c/ Boa Arrecadação Local
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Arrecadador - Municípios com Baixo IDE e Receita Tributária 
Per Capita Média, Alta ou Muito Alta
V - Economias Produtivas  mas com Arrecadação 
Precária - Municípios com IDE Médio  e Receita Tributária Per
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VI - Economias  com produtividade razoável  e Boa  
Arrecadação - Municípios Com Médio IDE e Receita Tributária 
per Capita Média ou Alta ou Muito Alta  
VII Produtivos e Maus Arrecadadores - Municípios com 
Alto IDE e Receita Tributária Baixa Baixa ou Muito Baixa
VIII  - Economias Produtivas com Boa Arrecadação 
Local  - Municípios Com Alto IDE e Receita Tributária Per
Capita Alta ou Muito Alta
IX - Economias Muito Produtivas com Boa Arrecadação 
Local  - Municípios com IDE Muito Alto e Receita Tributária Per
Capita Muito Alta ou Alta ou Média
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VI - Economias  c/ Produtividade Razoável  e Boa  Arrecadação
VII - Produtivos e Maus Arrecadadores 
VIII - Economias Produtivas com Boa Arrecadação Local
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Fonte: BDG Tetraplan, 2002
Base Cartográfica: Malha Municipal Digital do Brasil 1997 IBGE/DGC/DECAR

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

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

I - As Piores Condições Sociais no Contexto Brasileiro -
Municípios com Mortalidade Muito Alta e Analfabetismo Muito 
Alto
II - Condições Sociais Pervesas - Municípios com 
Mortalidade Infantil Muito Alta e Analfabetismo Alto ou Médio
III - – Oportunidade Zero - Municípios com Alta 
Mortalidade  e Analfabetismo Muito Alto ou Alto
IV - Péssimas Condições Sociais - Municípios com Alta 
Mortalidade e Analfabetismo Médio ou Baixo
V - Condições Sociais Ruins - Municípios Com Média 
Mortalidade Infantil e Analfabetismo Muito Alto ou Alto
VI - Condições Sociais Regulares - Municípios com Média 
Mortalidade Infantil e Analfabetismo  Médio ou Baixo
VII - Educação a Resolver - Municípios com Baixa 
Mortalidade Infantil e Analfabetismo Muito Alto ou Alto
VIII - Boas Condições Sociais - Municípios  com Baixa 
Mortalidade e Analfabetismo Médio ou Baixo
IX - Os Melhores no Contexto Brasileiro - Municípios com 
Baixa Mortalidade, Baixo Analfabetismo, Baixa Incidência de 
Chefes de Domicílio  com Renda até 1 Salário Mínimo

0 90 180 270

Kilometers

LEGENDA
Limite Estadual
Limite da Área de Planejamento

$ Sede Municipal
Grau de Situação Social

I - Os Piores no Contexto Brasileiro
II - Condições Perversas
III - Oportunidade Zero
IV - Péssimas Condições Sociais
V - Condições Sociais Ruins
VI - Condições Sociais Regulares
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VIII - Boas Condições Sociais
IX - Os Melhores no Contexto Brasileiro

O
 C

 E
 A

 N
 O

A
 T

 L
 Â

 N
 T

 I 
C

 O

 



PRODETUR NE-II PDITS – Salvador e Entorno 3.2. Dinâmica Socioeconômica 102 

$

$

$ $

$

$
$

$

$

$

$

$

$

$
$

$ $

$

$

M A D R E  D E  D E U S

N A Z A R E

M U R I T I B A

E N T R E  R I O S C A R D E A L  D A  S I L V A

J A N D A I R A

C O N D E

M A R A G O G I P E

S A L I N A S  D A  M A R G A R I D A

V E R A  C R U Z

S A O  F R A N C I S C O  D O  C O N D E

J A G U A R I P E

L A U R O  D E  F R E I T A S

M A T A  D E  S A O  J O A O

C A M A C A R I

S A N T O  A M A R O

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

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

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

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

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

Nota: Malha Municipal digitalizada com nível de supressão de pon tos compatível com as escalas de 1:500.000 e 1:2.500.000, contemplando apenas a área de abrangência do limite municipal, sem o detalhamento de ilhas, lagos e rios
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Grau de Situação Ambiental
I - PAnt Extremamente Alta, Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
II - PAnt Extremamente Alta Reduzindo a Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
III - PAnt Extremamente Alta, Coleta/Disposição de Lixo e Esgoto Coletado/Tratado em Equacionamento
IV - PAnt Muito Alta, Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
V - PAnt Muito Alta Reduzindo a Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos
VI - PAnt Muito Alta, Coleta/Disposição de Lixo e Esgoto Coletado/Tratado em Equacionamento
VII - PAnt Alta, Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
VIII - PAnt  Alta Reduzindo a Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
IX - PAnt Alta com Coleta/Disposição de Lixo e Esgoto Coletado/Tratado em Equacionamento
X -  PAnt Média com Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
XI - PAnt Média Reduzindo a Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
XII - PAnt Média com Coleta/Disposição de Lixo e Esgoto Coletado/Tratado em Equacionamento
XIII - PAnt  Baixa, Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
XIV  PAnt Baixa Reduzindo a Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
XV - PAnt Baixa, Coleta/Disposição de Lixo e Esgoto Coletado/Tratado em Equacionamento
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Grau de Situação Ambiental
I - PAnt Extremamente Alta, Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
II - PAnt Extremamente Alta Reduzindo a Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
III - PAnt Extremamente Alta, Coleta/Disposição de Lixo e Esgoto Coletado/Tratado em Equacionamento
IV - PAnt Muito Alta, Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
V - PAnt Muito Alta Reduzindo a Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos
VI - PAnt Muito Alta, Coleta/Disposição de Lixo e Esgoto Coletado/Tratado em Equacionamento
VII - PAnt Alta, Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
VIII - PAnt  Alta Reduzindo a Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
IX - PAnt Alta com Coleta/Disposição de Lixo e Esgoto Coletado/Tratado em Equacionamento
X -  PAnt Média com Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
XI - PAnt Média Reduzindo a Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
XII - PAnt Média com Coleta/Disposição de Lixo e Esgoto Coletado/Tratado em Equacionamento
XIII - PAnt  Baixa, Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
XIV  PAnt Baixa Reduzindo a Degradação Urbana e dos Recursos Hídricos 
XV - PAnt Baixa, Coleta/Disposição de Lixo e Esgoto Coletado/Tratado em Equacionamento

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

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

Nota: Malha Municipal digitalizada com nível de supressão de pontos compatível com as escalas de 1:500.000 e 1:2.500.000, contemplando apenas a área de abrangência do limite municipal, sem o detalhamento de ilhas, lagos e rios
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Fonte: BDG Tetraplan, 2002
Base Cartográfica: Malha Municipal Digital do Brasil 1997 IBGE/DGC/DECAR

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

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

0 90 180 270

Kilometers

LEGENDA
Limite Estadual
Limite da Área de Planejamento

$ Sede Municipal
Grau de Dinâmica Municipal

I - Os Terminais
II - A Massa Declinante
III - A Maioria Silenciosa
IV - A Massa Crescente
V - Pequenos Explosivos
VI - Médios Estagnados
VII - Médios Dinâmicos
VIII - Médios Super Dinâmicos
IX - As Duas Cidades Mundiais Brasileiras
X - Municípios de Grande Porte e Dinâmicos

Grupo I - Os Terminais - Municípios com Contribuição ao Crescimento 
Nacional da População na década de 90 Muito Negativa e Taxas de 
Crescimento Anual  Muito Negativa ou Negativa
Grupo II- A  Massa Declinante - Municípios com Contribuição ao 
Crescimento Nacional da População na década de 90 Negativa e Taxa de 
Crescimento Anual  Muito Negativa ou Negativa
Grupo III A Maioria Silenciosa - Municípios com Contribuição ao 
Crescimento Nacional da População na década de 90 Baixa e Taxa de 
Crescimento Anual   Baixa
Grupo IV - A Massa Crescente - Municípios com Contribuição ao 
Crescimento Nacional da População na década de 90 Baixa e Taxa de 
Crescimento Anual  Média
Grupo V - Pequenos Explosivos - Municípios com Contribuição ao 
Crescimento Nacional da População na década de 90 Baixa e Taxa de 
Crescimento Anual  da População Alta ou  Muito Alta
Grupo VI - Médios Estagnados - Municípios com Contribuição ao 
Crescimento Nacional da População na década de 90 Média e Taxa de 
Crescimento Anual  da População Baixa
Grupo VII - Médios Dinâmicos - Municípios com Contribuição ao 
Crescimento Nacional da População na década de 90 Média e Taxa de 
Crescimento Anual  da População Médio
Grupo VIII - Médios  Super Dinâmicos - Municípios com Contribuição 
ao Crescimento Nacional da População na década de 90 Média e Taxa de 
Crescimento Anual  da População  Alta ou  Muito Alta 
Grupo IX - As Duas Cidades Mundiais Brasileira - Municípios com 
Contribuição ao Crescimento Nacional da População na década de 90 Alta 
e Taxa de Crescimento Anual  da População  Baixa
Grupo X - Municípios de Grande Porte e Dinâmicos - Municípios com 
Contribuição ao Crescimento Nacional da População na década de 90 Alta 
e Taxa de Crescimento Anual  da População  MédiaO
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Fonte: BDG Tetraplan, 2002
Base Cartográfica: Malha Municipal Digital do Brasil 1997 IBGE/DGC/DECAR

Mapa do Brasil Político - IBGE, 1995
BDG Tetraplan, 2002
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Grupo I - Os Terminais - Municípios com Contribuição ao Crescimento 
Nacional da População na década de 90 Muito Negativa e Taxas de 
Crescimento Anual  Muito Negativa ou Negativa
Grupo II- A  Massa Declinante - Municípios com Contribuição ao 
Crescimento Nacional da População na década de 90 Negativa e Taxa 
de Crescimento Anual  Muito Negativa ou Negativa
Grupo III A Maioria Silenciosa - Municípios com Contribuição ao 
Crescimento Nacional da População na década de 90 Baixa e Taxa de 
Crescimento Anual   Baixa
Grupo IV - A Massa Crescente - Municípios com Contribuição ao 
Crescimento Nacional da População na década de 90 Baixa e Taxa de 
Crescimento Anual  Média
Grupo V - Pequenos Explosivos - Municípios com Contribuição ao 
Crescimento Nacional da População na década de 90 Baixa e Taxa de 
Crescimento Anual  da População Alta ou  Muito Alta
Grupo VI - Médios Estagnados - Municípios com Contribuição ao 
Crescimento Nacional da População na década de 90 Média e Taxa de 
Crescimento Anual  da População Baixa
Grupo VII - Médios Dinâmicos - Municípios com Contribuição ao 
Crescimento Nacional da População na década de 90 Média e Taxa de 
Crescimento Anual  da População Médio
Grupo VIII - Médios  Super Dinâmicos - Municípios com 
Contribuição ao Crescimento Nacional da População na década de 90 
Média e Taxa de Crescimento Anual  da População  Alta ou  Muito Alta 
Grupo IX - As Duas Cidades Mundiais Brasileira - Municípios com 
Contribuição ao Crescimento Nacional da População na década de 90 
Alta e Taxa de Crescimento Anual  da População  Baixa
Grupo X - Municípios de Grande Porte e Dinâmicos - Municípios 
com Contribuição ao Crescimento Nacional da População na década de 
90 Alta e Taxa de Crescimento Anual  da População  Média
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Por fim, cabe uma avaliação sumária dos indicadores. 

Econômica 

Os municípios com IDE mais elevados são: São Francisco do Conde (5), Salvador (4), 
Camaçari (4) e Lauro de Freitas (3). Todos os demais obtiveram índice 1 e 2.  

Focando apenas no quesito receita tributária per capita, verifica-se uma situação de grande 
heterogeneidade entre os municípios do Pólo. No extremo superior, tem-se Camaçari e São 
Francisco do Conde com grande capacidade arrecadatória local. Em seguida, tem-se um 
grupo intermediário superior onde estão os municípios de Madre de Deus, Salvador, Lauro 
de Freitas, além de um inferior com Vera Cruz e Mata de São João. Por fim, poder-se-ia 
classificar dois grupos de baixa arrecadação: o primeiro contendo Entre Rios, Esplanada, 
Itaparica e o segundo contendo os demais, que têm condições arrecadatórias locais 
realmente precárias. 

Tendo em conta os IDE e o indicador de receita tributária per capita, verifica-se que oito 
municípios do Pólo foram classificados no caso tipo “Sem Oportunidade e Sem 
Arrecadação” e dois no grupo seguinte, “Sem Oportunidade e Sabendo Arrecadar”. Daí 
decorre a enorme necessidade desses municípios encontrarem e desenvolverem outras 
vocações produtivas e, entre elas, sem dúvida a turística é um caminho promissor. No outro 
extremo, tem-se São Francisco do Conde, classificado no caso tipo das “Economias Muita 
Produtivas com Boa Arrecadação Local”; Salvador e Camaçari, classificados no caso tipo 
“Economias Produtivas com Boa Arrecadação” e Lauro de Freitas, “Economias com 
Produtividade Razoável e Boa Arrecadação”. 

Além de depender do perfil produtivo do município, a capacidade arrecadatória também 
está relacionada à capacidade institucional da prefeitura, mais especificamente ao seu 
aparelhamento para a fiscalização e o planejamento tributários. Por outro lado, a viabilidade 
da atividade turística depende da capacidade de arrecadação do município, de modo que o 
crescimento do turismo gere receitas tributárias que custeiem os projetos relacionados ao 
desenvolvimento da atividade. Quebrar esse impasse deverá ser um dos objetivos deste 
PDITS. 

Social 

Chamaram a atenção os municípios de Jandaíra, Conde, Esplanada e Entre Rios, com os 
maiores coeficientes de mortalidade infantil do Pólo, tendo também grandes incidências de 
chefes de domicílio com baixa renda (entre zero e 1 salários mínimos) e altos índices de 
analfabetismo funcional. Estes municípios foram classificados como “Oportunidade Zero”, 
representando os piores no contexto do Pólo. 

A resultante, no que se refere aos casos tipos, é que esses quatro municípios citados acima 
inicialmente foram enquadrados no caso tipo “Oportunidade Zero”; enquanto Jaguaripe e 
Maragojipe foram classificados em “Condições Sociais Ruins”. No outro extremo positivo, 
tem-se Salvador em “Boas Condições Sociais”. Os 13 municípios restantes foram 
considerados no caso tipo “Condições Sociais Regulares”. 
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As implicações dessas constatações no planejamento do desenvolvimento do turismo, 
especialmente naqueles municípios no extremo inferior das condições sociais, relacionam-se 
essencialmente à necessidade de estratégias de inclusão da população no processo. Levando 
em consideração as péssimas condições constatadas, a inclusão da população se inicia com a 
participação gradual dos agentes locais nas instâncias decisórias, de modo a desenvolver o 
senso participativo e a consciência do papel de cada um no desenvolvimento de seu próprio 
município. Outras ações de inclusão da população relacionam-se aos projetos de 
sensibilização para o turismo e questões ambientais, e capacitação profissional. Em uma 
etapa posterior, em que a comunidade já teve algum contato com o turismo, recomendam-
se estratégias de inclusão da população como empreendedores da atividade, o que requer 
ações de capacitação e eventual organização de linhas de crédito específicas. Outras ações 
básicas nas áreas de saúde e educação devem ser implementadas paralelamente ao longo de 
todo o processo. 

Ambiental 

Os municípios com menores índices de pressão antrópica (IPA) são Entre Rios (4,75) e 
Esplanada (5,25). No outro extremo estão Santo Amaro (9) e Nazaré (8). Esses dois últimos 
municípios possuem índices de esgoto e lixo negativos, o que os posicionou no caso tipo 
“Municípios com Pressão Antrópica Extremamente Alta, com degradação urbana e dos 
recursos hídricos”. 

Enfocam-se especificamente as condições do esgotamento e tratamento de esgoto e a coleta 
e disposição do lixo. Ressalta-se que a construção dos casos tipos ambientais gerou três 
possibilidades: 

• “Municípios com degradação urbana e dos recursos hídricos” – reúne o grupo de 
municípios em piores condições; 

• “Municípios reduzindo a degradação urbana e dos recursos hídricos” – grupo em 
condições intermediárias; 

• “Municípios com Coleta/disposição de lixo em equacionamento” – onde estão os 
municípios em melhores condições sanitárias. 

Assim, de acordo com essa tipologia, no último grupo acima foram classificados: Salvador, 
Itaparica, Vera Cruz e Camaçari. No segundo grupo: São Francisco do Conde, Madre de 
Deus, São Félix e Lauro de Freitas. No segundo grupo: Salvador, Itaparica, Vera Cruz e 
Camaçari. Os doze municípios restantes estão situados no primeiro grupo. 

O quadro apresentado é extremamente preocupante, especialmente quando se verifica que 
municípios com ecossistemas de alta fragilidade, como Jandaíra e Conde, encontram-se 
entre os municípios em piores condições de conservação de seus recursos hídricos e demais 
condições ambientais. 

Como passo inicial de qualquer estratégia de aumento do fluxo turístico nesses municípios, 
o que de fato vem ocorrendo espontaneamente nos municípios da Costa dos Coqueiros 
após a facilitação do acesso, deve-se pensar em ações que mitiguem os impactos causados 
pela população flutuante e pelo próprio crescimento populacional que normalmente ocorre 
quando são criadas oportunidades econômicas em um contexto regional de municípios, 
inclusive aqueles fora da Área de Planejamento, de baixas oportunidades econômicas. 
Destacam-se aqui as ações de saneamento, fiscalização ambiental e regulamentação da 
ocupação territorial. 
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Populacional 

Os municípios do Pólo apresentaram um crescimento populacional significativo, apenas 
Jaguaripe teve decréscimo populacional nos anos 90 (“massa declinante”), e Nazaré e 
Cachoeira obtiveram baixo crescimento (“maioria silenciosa”). Os demais foram 
classificados nas várias categorias dinâmicas, ficando o destaque para Salvador, capital de 
estado com grande porte populacional e que mesmo assim cresceu a uma taxa relativamente 
expressiva nos anos 90 (1,83 % ao ano). Isso resultou em uma notável taxa de contribuição 
ao crescimento populacional ocorrido no país na década, ficando na categoria “municípios 
de grande porte e dinâmicos”. 

A porção do estado da Bahia em que se situa o Pólo é caracterizada por municípios 
pertencentes à categoria “maioria silenciosa”, ou seja, municípios com crescimento 
populacional positivo, mas muito baixo, próximos à estagnação. Foge a esse padrão o 
município de Feira de Santana, classificado no Sistema de Rede Urbana como sendo um 
Centro Sub-Regional 1 e o município de Alagoinhas, considerado um Centro Sub-Regional 
2. O mapa da Rede Urbana evidencia tais relações, apontado para a importância das 
relações de Feira de Santana e Alagoinha com os municípios do Pólo, além de Salvador.  

Deve-se ter em mente, no entanto, que o ritmo lento de crescimento populacional em 
grande parte dos municípios em análise é motivado, dentre outros fatores, pelo baixo 
dinamismo econômico, gerando fluxos de migração para municípios como Salvador. À 
medida que o turismo consolide-se como atividade econômica geradora de empregos em 
alguns desses municípios, como já aconteceu em outros pontos do litoral da Bahia (Porto 
Seguro, por exemplo), é possível que essa tendência de evolução populacional reverta-se e 
ocorra até mesmo um crescimento populacional além da capacidade de suporte da infra-
estrutura disponível. Essa possibilidade é considerada no desenvolvimento de projetos 
específicos dentro do âmbito do PRODETUR NE II, procurando garantir a integridade dos 
ambientes urbanos e a coesão social. 
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3.2.1. Análise da Dinâmica Econômica 

Introdução 

A análise da dinâmica econômica da Bahia, com ênfase nos municípios que constituem o 
Pólo Salvador e Entorno é o objetivo deste capítulo. A avaliação dos elementos que com-
põem o cenário econômico da região é peça fundamental para a compreensão do papel que 
o turismo pode ter nesse Pólo. 

Para melhor compreender esse cenário econômico, a primeira parte apresenta a caracteriza-
ção da economia do Estado. A evolução econômica recente e o perfil setorial do Estado da 
Bahia são apresentados, além de uma comparação com os demais Estados do Nordeste. Essa 
caracterização permite contextualizar o cenário regional, permitindo compreendê-lo com 
maior clareza. 

A segunda parte do capítulo apresenta a caracterização econômica dos municípios do Pólo 
Salvador e Entorno, indicando o PIB total e as principais atividades desenvolvidas em cada 
um. 

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

Caracterização Econômica da Bahia 

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

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

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

Conforme dados do PPA 2000/2003 (Plano Plurianual), o Eixo Metropolitano é formado pela 
Região Metropolitana de Salvador. Já o Eixo Grande Recôncavo é formado pelas regiões do 
Litoral Norte, Paraguaçu e Recôncavo Sul. 

Foram priorizadas as seguintes atividades nesses eixos: 

• Metropolitano: indústria química, metalúrgica, siderúrgica, de plásticos, de bebidas, 
de fertilizantes, turismo e cultura. 

• Grande Recôncavo: laranja, fumo, calçados e bebidas. 

A estratégia de atração de investimentos é baseada em pólos produtivos. Fabricantes que 
fundam os principais elos da cadeia produtiva (a seqüência completa de processos 
necessários para produzir um bem) são atraídos e, sinergicamente, atraem outros 
fornecedores de matérias-primas, insumos e atividades de apoio. Assim, a captação de 
empresas com esse potencial é mais efetiva na criação de empregos e permite maior 
competitividade do pólo20. 

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

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

Evolução Econômica Recente 

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

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

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

Fonte: IBGE 
Elaboração: SEI 

                                                 
20 Desenbahia: Agência de Fomento do Estado da Bahia. Acessado em Julho de 2002. Disponível por WWW em 
http://www.desenbahia.ba.gov.br 
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Tabela 3.2.1.2 – Composição Percentual do PIB (a Preço de Mercado Corrente) dos Estados do Nordeste e Relação NE/BR 

Bahia Sergipe Alagoas Pernambuco Paraíba Rio G. do Norte Ceará Piaui Maranhão TOTAL NE NE/BR

1994 33,3 4,5 5,3 20,1 6,3 5,8 14,7 3,6 6,4 100,0 12,9
1995 32,4 4,3 4,9 21,1 6,5 5,7 15,1 3,9 6,1 100,0 12,8
1996 32,2 4,2 4,9 20,9 6,4 5,7 15,3 3,8 6,7 100,0 13,2
1997 32,5 4,3 5,1 20,6 6,1 5,9 15,4 3,7 6,5 100,0 13,1
1998 32,5 4,2 5,2 20,8 6,1 5,7 15,8 3,7 6,1 100,0 13,1
1999 32,9 4,3 5,0 20,4 6,2 6,0 15,3 3,7 6,2 100,0 13,1

Ano
PARTICIPAÇÃO %

Fonte: IBGE; Elaboração: SEI
 

Fonte: IBGE 
Elaboração: SEI 

A evolução das economias estaduais do Nordeste desde 1994 mostra que a economia baiana 
é a maior da região. Apesar de apresentar uma queda na participação da economia 
nordestina do ano de 1994 para o ano de 1999, a Bahia continua a ser o Estado com maior 
representação total. 

Gráfico 3.2.1.1 – Evolução do PIB Baiano e Participação no PIB do Nordeste 
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Segundo estimativas da SEI para o ano 2000, o PIB baiano chegou a quase R$ 50 bilhões, um 
terço da economia do Nordeste. No contexto nacional representa 4,5% do PIB, ocupando a 
sexta posição entre os Estados brasileiros. 

Perfil Econômico Setorial da Área de Projeto 

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

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

Fonte: SEI 

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

Gráfico 3.2.1.2 – Participação dos setores na composição do PIB - Bahia 
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Gráfico 3.2.1.3 – Evolução do PIB por setores – Bahia (Ano 1975=100) 
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A principal razão para a queda da produção do setor primário na participação do PIB esta-
dual é o crescimento acelerado de três outras indústrias – indústria de transformação, cons-
trução e comunicações. A Tabela 3.2.1.4 e o Gráfico 3.2.1.4 – Evolução do PIB por Setores - 
Bahia ilustram o desenvolvimento dos grandes setores da economia baiana: 

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

Ano Agropecuária

Ind. 
Extrativa 
Mineral

Ind.Trans-
formação

Serv.Indus-
triais/Util. 

Pública Construção
Alojamento 

Alimentação Comércio
Transportes  

Armazenagem Comunicações Financeiro
Aluguel 
Imóveis

Adm. 
Pública

Saúde / 
Educação

Serviços 
Domésticos

Outros 
Serviços

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

2000(*) 10,0 1,4 25,8 3,8 10,1 1,8 8,8 1,7 3,7 4,1 10,6 12,0 2,9 0,4 2,5

(*) Dados sujeitos a retificação, depois de consolidados os resultados de todas as UF's (Projeto de Contas Regionais - SEI/IBGE).  

Fonte: SEI 

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

A estrutura do setor agropecuário baiano mostra que a agricultura é responsável por 67% 
(SEI-1999) da produção, com importantes avanços de produtividade em grãos e na fruticul-
tura. Em seguida aparece a pecuária com 24% (SEI-1999), sendo metade referente ao abate 
de gado bovino. 

Há evidências de modernização do setor com o uso mais intensivo de cultura irrigada e me-
lhor adequação de produtos ao clima e solo de cada região. Reforçando o argumento ante-
rior, ainda percebe-se uma ênfase maior no planejamento e modernização dos empreendi-
mentos agropecuários. 
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Gráfico 3.2.1.4 – Evolução do PIB por Setores - Bahia 
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Fonte: SEI 

Na atividade secundária, os setores com maior participação são os setores químico, meta-
lúrgico, de produtos alimentares e de papel e papelão, concentrando cerca de 80% do Pro-
duto Industrial da Bahia. O setor químico é o grande destaque, responsável por 56% da 
produção. Grande crescimento também foi observado em papel e celulose, através da atua-
ção de grandes empresas na plantação de árvores e fabricação de celulose e papel. 

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

Caracterização Econômica dos Municípios 

A primeira parte deste item procura descrever o porte econômico recente dos municípios 
do Pólo Salvador e Entorno por meio da avaliação de seus Produtos Internos Brutos – PIBs, 
que aferem a capacidade de criação de bens e serviços finais que suas estruturas produtivas 
são capazes de gerar a cada ano.  Conhecidos os tamanhos econômicos dos municípios do 
Pólo Salvador e Entorno, cabe prosseguir na análise, verificando-se como eles evoluíram no 
período mais recente. Em seguida, aprofunda-se o conhecimento de suas economias, a 
partir da análise dos dados de PIBs abertos setorialmente em atividades primárias, 
secundárias e terciárias e, para cada setor, verificou-se suas produções mais significativas. 

É importante frisar que, não existe uma estatística de PIB municipal aberto por setores de 
atividade com informação para vários anos, compondo uma série temporal. Por outro lado, 
existem dados sobre o PIB de três fontes distintas: SEI (Entidade do Governo da Bahia); 
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IPEA (entidade do Governo Federal); e FIPE (entidade acadêmica pertencente à 
Universidade de São Paulo) que suprem parcialmente as necessidades da análise.  

Optou-se por utilizar os dados da FIPE para análise dos portes econômicos municipais, 
considerando que eles possuem aberturas setoriais, o que não ocorre com os dados da SEI.  
Para as análises temporais, usou-se os dados do IPEA, na medida em que tal fonte provê 
estimativas para anos anteriores e se está interessado não em seus valores absolutos, mas na 
averiguação das taxas de crescimento. 

Assim, deve-se levar em conta as limitações e a própria natureza das informações 
disponíveis sobre os municípios da região, na medida que seus cálculos e metodologias 
divergem. 

Porte e Dinâmica Econômica Recente 

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

Salvador é o município do Pólo que concentra o maior PIB. Alcançou R$ 21,7 bilhões no ano 
2000, sendo que o PIB do Estado da Bahia foi de R$ 43,3 bilhões. Esse valor responde por 
cerca de 50,01% do PIB estadual e 85,53% do PIB do Pólo. O Pólo, por sua vez, responde 
por 58,55% do PIB estadual. 
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Tabela 3.2.1.5 – Estimativas de PIB municipal 2000 (milhões de R$ de 1999) 

Município
Agropecuária % Total

Ind. de 
transformação

% Total S.I.U.P.* % Total Construção % Total Comércio % Total
Inst. 

financeiras
% Total

Adm. 
pública

% Total
Outros 
serviços

% Total Total

Salvador 1,32 0,01% 6.573,87 30,31% 854,27 3,94% 1.277,85 5,89% 2.207,28 10,18% 706,18 3,26% 3.610,91 16,65% 6.456,12 29,77% 21.687,80
Sao F. do Conde 3,03 0,65% 406,76 87,27% 0,36 0,08% 8,80 1,89% 23,34 5,01% 2,96 0,64% 2,62 0,56% 18,23 3,91% 466,09
Madre de Deus 0,01 0,02% 24,52 68,73% 0,47 1,33% 3,83 10,74% 0,06 0,18% 1,08 3,03% 0,00 0,00% 5,70 15,97% 35,68
Santo Amaro 10,41 6,02% 11,12 6,44% 4,15 2,40% 73,85 42,75% 11,91 6,90% 6,42 3,72% 9,39 5,43% 45,50 26,34% 172,75
Cachoeira 20,70 26,77% 1,52 1,96% 3,44 4,45% 24,88 32,18% 5,94 7,69% 2,40 3,10% 3,93 5,08% 14,52 18,77% 77,32
São Félix 4,92 24,10% 0,25 1,24% 0,00 0,00% 1,94 9,49% 5,69 27,87% 0,71 3,47% 2,18 10,70% 4,72 23,14% 20,41
Saubara 0,51 12,48% 0,51 12,26% 0,00 0,00% 0,08 2,04% 0,10 2,47% 0,43 10,41% 0,00 0,00% 2,49 60,34% 4,12
Maragojipe 7,78 31,26% 0,25 1,02% 0,00 0,00% 0,93 3,72% 8,03 32,29% 1,14 4,60% 2,40 9,65% 4,35 17,46% 24,88
Nazare 2,17 1,83% 68,51 57,53% 2,02 1,69% 16,88 14,18% 8,07 6,78% 2,79 2,34% 7,21 6,05% 11,43 9,60% 119,08
Jaguaripe 4,18 58,28% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,04 0,59% 2,35 32,69% 0,10 1,42% 0,00 0,00% 0,50 7,02% 7,18
Itaparica 0,05 0,18% 2,78 9,90% 4,03 14,35% 2,11 7,50% 2,50 8,90% 1,65 5,89% 3,28 11,66% 11,68 41,60% 28,08
Vera Cruz 0,27 0,51% 9,10 17,32% 0,00 0,00% 2,32 4,41% 9,32 17,75% 3,79 7,22% 0,66 1,25% 27,08 51,54% 52,54
Salinas da Margarida 0,05 1,80% 0,00 0,00% 0,47 17,97% 0,13 4,79% 0,94 35,77% 0,35 13,42% 0,00 0,00% 0,69 26,25% 2,64
Jandaíra 3,37 79,48% 0,51 11,91% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,12 2,73% 0,22 5,14% 0,03 0,74% 4,24
Conde 6,34 63,67% 0,00 0,00% 0,71 7,14% 1,18 11,84% 0,00 0,00% 0,44 4,38% 0,00 0,00% 1,29 12,97% 9,96
Esplanada 7,78 4,92% 128,17 81,06% 1,19 0,75% 0,59 0,37% 4,81 3,04% 1,87 1,18% 6,55 4,14% 7,18 4,54% 158,12
Entre Rios 21,30 48,92% 1,52 3,48% 0,00 0,00% 2,69 6,19% 2,75 6,33% 2,45 5,63% 3,28 7,52% 9,54 21,92% 43,53
Mata de São João 8,63 12,09% 15,42 21,60% 0,24 0,33% 12,21 17,10% 6,72 9,41% 2,16 3,02% 2,40 3,36% 23,62 33,08% 71,39
Camaçari 3,10 0,21% 562,99 38,69% 36,39 2,50% 493,12 33,89% 65,80 4,52% 21,38 1,47% 79,26 5,45% 193,09 13,27% 1.455,12
Lauro de Freitas 3,75 0,41% 276,57 30,24% 3,91 0,43% 85,43 9,34% 13,00 1,42% 25,94 2,84% 36,68 4,01% 469,43 51,32% 914,70

Total Pólo 109,65 0,43% 8.084,37 31,88% 911,65 3,60% 2.008,86 7,92% 2.378,62 9,38% 784,37 3,09% 3.770,95 14,87% 7.307,18 28,82% 25.355,65
Bahia 4.004,46 9,25% 10.981,99 25,36% 1.634,21 3,77% 4.668,39 10,78% 3.723,44 8,60% 1.717,70 3,97% 5.675,09 13,10% 32.405,27 74,83% 43.305,03
%Pólo/Bahia 2,74% - 73,61% - 55,79% - 43,03% - 63,88% - 45,66% - 66,45% - 22,55% - 58,55%
(*) Serviço Industrial de Utilidade Pública
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Fonte: FIPE 
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Após Salvador, o município de maior porte econômico é Camaçari. Num patamar bem 
inferior, mas bem acima dos demais municípios do Pólo, obteve em 2000 um PIB de R$ 1,5 
bilhão. Em seguida vem Lauro de Freitas (R$0,9 bilhão) e São Francisco do Conde (R$0,4 
bilhão). 

No outro extremo, entre os menores, tem-se Salinas da Margarida (R$2,64 milhões), Saubara 
(R$4,12 milhões) e Jandaíra (R$ 4,24 milhões). Há ainda um grupo de municípios com o PIB 
situado entre cem e duzentos milhões de reais. Entre eles estão Madre de Deus, Esplanada e 
Nazaré. 

Portanto, os municípios integrantes do Pólo são economicamente muito heterogêneos no 
porte de seus setores produtivos. 

Também são na sua composição e ritmos de crescimento recente, que são apresentados a 
seguir. Neste sentido, cabe recuperar e acrescentar a informação gerada pelo Indicador 
Síntese da Dimensão Econômica vista no capítulo 3.2 – Dinâmica Socioeconômica. O Índice 
de Desenvolvimento Econômico (IDE), aferidor dos padrões de produtividade evidenciou 
que a Pólo Salvador e Entorno tem três municípios com padrões elevados: São Francisco do 
Conde (5), Salvador (4) e Camaçari (4); um com padrão médio: Lauro de Freitas (3); e todos 
os demais obtiveram índices baixos, 1 e 2. Assim, no que se refere ao desempenho 
econômico, o Pólo Salvador e Entorno apresenta dois grupos bem distintos. 

A apresentação gráfica, em forma de mapa, dos números da Tabela 3.2.1.5 é apresentada no 
mapa a seguir.  
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Visto o porte econômico dos municípios, cabe adentrar na análise de seus comportamentos 
no tempo, ou de como evoluíram no passado recente.  

Para essa finalidade, conforme apontado, pode-se utilizar as estimativas de PIBs municipais 
elaboradas pelo IPEA, cabendo ressaltar que, 1996 é o último ano disponível dessa série.  A 
tabela a seguir apresenta tais estimativas para os anos de 1980, 1985, 1990 e 1996 e as taxas de 
crescimento calculadas para os períodos de 1980 até 1996 e de 1990 até 1996.  

Tabela 3.2.1.6 - PIBs municipais (1980/85/90/96) - IPEA 

Municípios 1980 % 1985 % 1990 % 1996 %

Tx. Cresc. 
Anual 

80/96 (%)

Tx. Cresc. 
Anual 

90/96 (%)

Cachoeira 61.547.519,3 0,25 74.916.493,7 0,24 51.116.298,4 0,18 54.904.708,8 0,17 -0,7 1,0
Itaparica 18.240.428,8 0,07 23.863.620,5 0,08 24.298.411,6 0,09 23.017.996,3 0,07 1,4 -0,8
Jaguaripe 4.796.129,4 0,02 3.299.295,9 0,01 5.505.697,8 0,02 10.188.831,5 0,03 4,5 9,2
Madre de Deus* 0,0 0,00 0,0 0,00 13.472.772,2 0,05 29.650.441,7 0,09 - 11,9
Maragojipe 42.960.478,3 0,18 37.039.321,8 0,12 32.245.921,3 0,12 35.230.914,1 0,11 -1,2 1,3
Nazaré 59.499.885,4 0,24 77.105.624,0 0,25 35.025.960,8 0,13 77.723.866,2 0,24 1,6 12,1
Sal. de Margarida 4.431.042,5 0,02 5.038.816,2 0,02 3.308.095,0 0,01 6.268.734,8 0,02 2,1 9,6
Salvador 8.424.307.569,0 34,41 9.921.902.349,7 32,05 13.091.378.022,1 47,29 13.865.292.116,7 43,05 3,0 0,8
Santo Amaro 264.647.124,4 1,08 334.199.236,6 1,08 280.215.948,2 1,01 252.185.170,3 0,78 -0,3 -1,5
São Félix 16.600.717,9 0,07 16.715.313,8 0,05 15.932.911,0 0,06 23.214.387,1 0,07 2,0 5,5
São F. do Conde 549.065.055,2 2,24 599.707.264,4 1,94 280.002.270,6 1,01 279.226.071,4 0,87 -3,9 0,0
Saubara* 0,0 0,00 0,0 0,00 1.816.742,7 0,01 5.578.537,2 0,02 - 17,4
Vera Cruz 30.723.340,9 0,13 40.158.398,9 0,13 59.319.551,1 0,21 78.211.577,9 0,24 5,7 4,0
Camaçari 1.097.538.674,6 4,48 1.261.273.525,8 4,07 670.482.427,5 2,42 616.042.956,1 1,91 -3,3 -1,2
Conde 9.779.675,9 0,04 16.624.421,9 0,05 25.673.655,1 0,09 18.124.679,5 0,06 3,7 -4,9
Entre Rios 21.426.940,1 0,09 19.599.065,1 0,06 35.900.005,7 0,13 49.176.713,0 0,15 5,0 4,6
Esplanada 31.149.258,8 0,13 39.553.089,5 0,13 30.043.619,5 0,11 51.752.000,2 0,16 3,0 8,1
Jandaíra 6.614.663,6 0,03 8.290.026,8 0,03 20.983.600,6 0,08 5.270.055,5 0,02 -1,3 -17,9
Lauro de Freitas 90.744.720,0 0,37 97.168.312,7 0,31 320.677.258,8 1,16 595.856.205,5 1,85 11,7 9,3
Mata de São João 59.844.056,1 0,24 37.558.463,9 0,12 66.523.239,2 0,24 70.873.797,5 0,22 1,0 0,9

(*) Municípios criados no ano de 1989
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Fonte: IPEA 

Essa análise temporal sofre o problema da criação de novos municípios, o que resulta no 
desmembramento de outros, assim, não se mantém a mesma base territorial. Em 1989 
especificamente no Pólo Salvador e Entorno foram criados dois novos municípios (Madre 
de Deus e Saubara). Portanto, outros tantos municípios contíguos a eles perderam território 
e, conseqüentemente, porções de seus PIBs.  

O mapa seguinte apresenta o crescimento dos PIBs municipais durante o período de 1990 a 
1996.
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BDG Tetraplan, 2002
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Mapa do Brasil Político - IBGE, 1995
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No período de 80/96 o Pólo Salvador e Entorno cresceu a um ritmo superior ao do estado. O 
mesmo não aconteceu no período mais recente, evidenciando que outras regiões do Estado 
tiveram maiores incrementos do PIB, movimento de desconcentração que foi buscado pelas 
políticas de desenvolvimento estadual, conforme comentado anteriormente. 

Entre os municípios, verifica-se algumas taxas negativas no período 90/96, ou seja, quedas 
em termos absolutos dos seus valores do PIB.  Dentre os municípios da Costa dos 
Coqueiros isso ocorreu em Conde, Jandaíra e Camaçari. Dentre aqueles da Baía de Todos os 
Santos, também se observa taxas negativas, mas em magnitudes menores, como em 
Itaparica, Santo Amaro e São Francisco do Conde. Provavelmente, para esses dois últimos, 
as quedas podem estar associadas às perdas de território comentadas acima. 

Com taxas positivas expressivas, estão os municípios de Entre Rios, Esplanada, Jaguaripe, 
Lauro de Freitas, Madre de Deus, Salinas de Margarida, Nazaré, São Félix, Saubara e Vera 
Cruz. Em que pese problemas na estimativa dos PIBs do IPEA (sempre existentes em 
qualquer estimativa), constata-se que tais municípios, durante o período de 1990/96, 
experimentaram uma expansão bastante expressiva. 

Análise Setorial 

Na seqüência, analisa-se a composição dos setores produtivos das economias municipais. 

A agropecuária é uma atividade de relevância nos municípios de Cachoeira, Maragojipe, 
Jaguaripe, Jandaíra, Conde e Entre Rios. 

A indústria de transformação é importante em Salvador, São Francisco do Conde, Madre de 
Deus, Nazaré, Esplanada, Camaçari e Lauro de Freitas. No setor da construção (atividade 
industrial), os municípios de Santo Amaro, Cachoeira e Camaçari apresentam percentual de 
participação expressiva. 

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

As atividades turísticas existentes nesses municípios se acrescentam às citadas 
anteriormente, fortalecendo e dinamizando suas economias, na proporção de seu volume e 
do quanto o município tem sido capaz de internalizar (produzir localmente) o conjunto de 
bens e serviços que elas demandam. Isso inclui desde os serviços de alojamento, de 
transporte e a alimentação (que são os mais básicos) até outros mais diferenciados, 
demandados diretamente pelos turistas e/ou pelas empresas diretamente envolvidas com o 
turismo dos setores acima.  Por exemplo, pode haver produção local de alimentos e bebidas 
voltadas ao fornecimento turístico. O mesmo pode ocorrer com uma série de serviços, como 
os de saúde, financeiros, informática, manutenção de equipamentos, oficina mecânica, etc. 

Com base nos dados mais detalhados, apresentados a seguir, é possível aprofundar ainda 
mais esta análise setorial, adentrando no perfil produtivo de cada setor.  
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Perfil da Agricultura 

Quanto ao perfil da agricultura praticada no Pólo Salvador e Entorno, conforme dados da 
PAM (Pesquisa Agrícola Municipal, IBGE, 2001) apresentados nas tabelas Tabela 3.2.1.7 e 
Tabela 3.2.1.8 as culturas permanentes destacam-se no que refere ao total da área cultivada, 
totalizando 69,76% deste total (51.869 ha dos 74.355 ha plantados). 
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Tabela 3.2.1.7  - Lavoura Permanente 

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

Salvador 20 200 - - 10 50 - - 1 22 2 36 - - - - - -
São F. do Conde 200 1.800 569 332 20 100 - - - - 10 300 - - - - - -
Madre de Deus - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Santo Amaro 250 3.750 926 418 70 350 240 1.200 40 1.100 - - - - - - - -
Cachoeira 360 2.880 342 179 60 300 790 3.950 90 1.350 - - 10 100 11 165 5 65
São Félix 220 1.760 - - 125 625 - - 84 1.260 - - 9 90 5 75 - -
Saubara 20 300 - - 40 200 238 1.190 2 55 - - - - - - - -
Maragojipe 220 1.760 - - 230 1.150 - - 270 4.050 - - 12 120 6 90 10 130
Nazaré 110 902 20 6 11 43 990 4.316 20 480 - - - - - - 3 44
Jaguaripe 60 480 - - 73 287 4.513 19.677 100 2.400 5 105 - - 4 76 - -
Itaparica - - - - 100 500 - - - - 30 900 - - - - - -
Vera Cruz 8 80 - - 350 1.750 - - - - 40 1.200 - - - - - -
Salinas da Margarida - - - - 138 542 50 218 - - - - - - - - - -

Jandaíra 25 375 - - 12.000 48.000 - - 800 16.000 - - - - 150 900 - -
Conde 86 1.290 - - 13.600 81.600 - - - - - - - - 70 420 - -
Esplanada 10 150 - - 3.100 18.600 - - 38 760 - - - - 90 540 - -
Entre Rios 10 70 - - 1.550 7.750 - - 650 9.100 - - - - 25 250 - -
Mata de São João 28 294 33 16 3.800 17.100 - - 37 282 - - 41 93 15 100 - -
Camaçari 27 283 - - 3.300 14.850 - - 10 76 15 487 8 18 8 53 - -
Lauro de Freitas 10 100 - - 18 90 - - 13 286 3 90 - - - - - -

Total do Pólo 1.664 16.474 1.890 951 38.595 193.887 6.821 30.551 2.155 37.221 105 3.118 80 421 384 2.669 18 239
Bahia 47.435 717.220 574.586 126.812 81.820 424.444 46.267 189.117 49.472 865.380 15.704 241.531 2.386 28.894 8.264 97.647 441 5.859
% em relação ao Estado 3,51% 2,30% 0,33% 0,75% 47,17% 45,68% 14,74% 16,15% 4,36% 4,30% 0,67% 1,30% 3,35% 1,45% 4,65% 2,73% 4,08% 4,08%

6,25%
9,97%
9,67%

% de Ha de área plantada no Pólo em relação ao Estado da Bahia:
% de Toneladas produzidas no Pólo em relação ao Estado da Bahia:
% por 1000 frutos produzidos no Pólo em relação ao Estado da Bahia:
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Fonte: Produção Agrícola dos Municípios - PAM -, IBGE, 2001 
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A quantidade total da produção dos cultivos permanentes totaliza 257.129 mil frutos e/ou 
31.508 toneladas, sendo os produtos principais: banana, cacau, côco-da-baía, dendê, laranja, 
limão, manga, maracujá e tangerina. Aparecem ainda as culturas de goiaba, pimenta-do-
reino e mamão.  

Em relação ao Estado da Bahia, que produziu 2.380.975 mil frutos e 189.117 toneladas, as 
quantidades produzidas pelo Pólo Salvador e Entorno representam, respectivamente 9,97% 
e 9,67% dessas lavouras, excluindo-se as lavouras de goiaba, pimenta-do-reino e mamão. 

Dentre os cultivos apresentados na tabela anterior, destaca-se a produção de côco-da-baía, 
com 47,17% (38.595 ha) das áreas plantadas do Estado (81.820 ha). Quanto à quantidade 
produzida, representa 45,68% (193.887 mil frutos) do total do Estado da Bahia (424.444 mil 
frutos), ou seja, quase metade de toda a produção baiana. O município de Conde responde 
pela maior parte da produção (81.600 mil frutas, ou 40,08% da produção do Pólo), seguido 
pelo município de Jandaíra, com 48.000 mil frutas (24,75% da produção do Pólo). 

A produção do dendê também é expressiva, representando 14,74% (6.821 ha) da área 
destinada a este cultivo no Estado e 16,15% do total produzido (30.555 toneladas). Nessa 
cultura destaca-se o município de Jaguaripe, com 19.667 toneladas, ou 64,04%de toda a 
produção do Pólo.  

As demais culturas aparecem em quase todos os municípios do Pólo Salvador e Entorno. 
Porém, não apresentam grande importância no que diz respeito à produção estadual, 
representando 12,17% das terras cultivadas (6.296 ha em relação ao total de 51.712 ha). No 
tocante à quantidade produzida têm-se 23,67% da produção de frutos (60.142 mil frutos em 
relação aos 254.029 mil frutos) e apenas 3,02% do peso total (951 toneladas das 31.502 
toneladas produzidas no Estado da Bahia). 

Já as culturas temporárias têm menor destaque, correspondendo a apenas 30,24% do total 
da área cultivada, ou seja, 22.486 ha dos 74.355 ha de terras cultivadas no Estado. 
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Tabela 3.2.1.8 - Lavoura Temporária 

Ha    T Ha    T Ha    T Ha    T Ha    T Ha    T Ha    T Ha    T
Salvador
São Francisco do Conde 160 8.000 10 7 20 240 5 4
Madre de Deus 2 26 2 1
Santo Amaro 7.483 299.320 50 35 300 3.600 40 32 15 15 10 10 30 450
Cachoeira 2.180 152.600 165 99 1.080 16.200 90 57 32 38 2 2 22 220 4 60
São Félix 55 33 760 11400 29 18 160 192 6 5 40 400 1 15
Saubara 10 7 10 120 5 4 3 3
Maragojipe 72 43 2100 31500 55 35 620 744 12 11 510 5100 2 30
Nazaré 250 8.750 15 6 1100 16.500 14 6 10 10 5 27 3 30
Jaguaripe 5 2 950 14250 8 3 10 10 5 28
Itaparica
Vera Cruz
Salinas da Margarida 40 600
Jandaíra 150 60 350 4550 150 135 15 12 6 5
Conde 18 8 100 1300 10 10 10 240
Esplanada 144 43 255 3315 120 120 20 16 8 5 30 720
Entre Rios 450 324 600 9000 260 312 48 34 6 5 15 120 140 3360
Mata de São João 50 28 470 5640 35 31 15 15 10 100 21 273
Camaçari 20 12 270 3240 23 20 16 16 6 60 18 234
Lauro de Freitas 30 360

Total do Pólo 10.073 468.670 1.214 707 8.437 121.841 846 788 964 1.105 50 43 613 6.055 259 5.412
Bahia 79.699 4.357.735 685.809 246.434 326.900 3.568.393 689.388 992.852 3.922 3.447 10.597 8.846 2.277 19.660 4.934 118.940
% em relação ao Estado 12,64% 10,76% 0,17% 0,29% 2,58% 3,41% 0,12% 0,08% 24,58% 32,06% 0,47% 0,48% 26,92% 30,80% 5,25% 4,55%

1,24%
6,49%

AbacaxiMunicípios Amendoim (casca) Fumo (folha) Batata-doceCana-de-açúcar Feijão (grão) Mandioca Milho (grão)

% de Toneladas produzidas no Pólo em relação ao Estado da Bahia: 
% de Ha de área plantada no Pólo em relação ao Estado da Bahia:
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Fonte: Produção Agrícola dos Municípios - PAM -, IBGE, 2001. 
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A quantidade total da produção dos cultivos temporários totaliza 22.456 toneladas, sendo os 
produtos principais: cana-de-açúcar, feijão, mandioca, milho, amendoim, fumo, batata-doce 
e abacaxi. A melancia também á produzida, mas apenas no município de Jandaíra. Em 
relação ao Estado da Bahia, com 9.316.307 toneladas, isso representa 6,49% do total 
produzido nessas lavouras, sem incluir as lavouras de melancia. 

Também destacam-se os cultivos de batata-doce e amendoim. A batata-doce ocupa 613 ha 
dos 2.277 ha de terras com esse cultivo no Estado, ou seja, 26,92%. A quantidade produzida 
é de 6.055 toneladas, 30,80% do total produzido no Estado, que é de 19.660 toneladas.  

O amendoim aparece em 24,58% das terras com esse cultivo no Estado (964 ha dos 3.922 ha 
cultivados na Bahia). A quantidade produzida é de 1.105 toneladas (das 3.447 toneladas 
produzidas no Estado), ou seja, 32,06% de toda a produção baiana. 

A cana-de-açúcar merece destaque, respondendo por 10,76% de toda a produção baiana. 

As demais culturas aparecem de forma inexpressiva frente à produção estadual, apesar de 
estarem em quase todos os municípios que compreendem esse Pólo. Pelos tipos de cultivos, 
pode-se dizer que sejam para consumo local ou alimento para as criações. 

Perfil da Pecuária 

Conforme dados da Pesquisa Pecuária Municipal (IBGE, 2001) apresentada a seguir, nota-se 
que todos os municípios do Pólo apresentam rebanhos de bovinos (bois e vacas), suínos, 
eqüinos, asininos (burros e jumentos), muares e de aves (galináceos). 

Tabela 3.2.1.9 - Pecuária 

Salvador 71 164 1.163 35 - 41 29 - 26 -
São Francisco do Conde 7.527 12.214 7.966 583 130 125 750 362 - -
Madre de Deus 300 478 3.020 56 - 20 42 - - -
Santo Amaro 12.540 779 6.105 630 - 163 267 45 190 -
Cachoeira 9.692 2.191 287.305 1.012 - 515 282 96 115 -
São Félix 5.366 887 16.878 544 - 428 984 187 481 -
Saubara 1.751 61 484 80 - 20 25 8 23 -
Maragojipe 20.121 2.772 44.554 1.928 - 1.372 1.003 250 - -
Nazaré 9.425 2.640 17.960 520 - 230 700 195 -
Jaguaripe 14.150 5.047 27.710 470 55 315 600 48 40 -
Itaparica 549 195 3.274 91 - 193 147 115 - -
Vera Cruz 877 131 3.094 89 - 93 121 96 - -
Salinas da Margarida 690 395 5.285 190 - 160 150 - - -

Jandaíra 7.000 550 9.500 100 - 260 800 800 350 -
Conde 15.000 5.800 43.000 5.800 50 500 1.000 800 6.800 -
Esplanada 25.000 1.808 34.500 4.000 - 900 2.500 400 5.200 -
Entre Rios 23.217 1.611 917.615 1.565 - 435 354 - 845 -
Mata de São João 26.422 3.082 476.186 1.133 1.617 236 385 6.068 1.964 8.512
Camaçari 6.386 4.048 174.481 868 602 737 367 243 2.207 -
Lauro de Freitas 539 337 3.071 24 - 83 65 70 - -

Total no Pólo 186.623 45.190 2.083.151 19.718 2.454 6.826 10.571 9.588 18.436 8.512
Bahia 9.855.828 2.052.603 30.947.810 635.335 15.736 365.420 327.384 3.849.986 2.986.224 21.680
% em relação ao Estado 1,89% 2,20% 6,73% 3,10% 15,60% 1,87% 3,23% 0,24% 0,61% 39,27%

4,68%% do total de cabeças no Pólo em relação ao Estado da Bahia:

CoelhosEqüinos Bubalinos Asininos MuaresSuínos Aves Caprinos Ovinos
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Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal, IBGE, 2001 
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O efetivo de aves é o mais importante da região, apresentando 2.083.151 cabeças. O 
município com maior efetivo de aves é Entre Rios, com 917.615 cabeças (49,05%), quase 
metade dos efetivos do Pólo. Em seguida aparece o município de Mata de São João, com 
476.186 ou 22,86% dos efetivos do Pólo. 

Outro rebanho de grande importância é o de bovinos, com um efetivo de 186.623 cabeças de 
gado. O município de Mata de São João apresenta os maiores rebanhos, com 26.422 cabeças, 
seguido do município de Esplanada, com 25.000 cabeças. 

Quanto à importância dos rebanhos em relação à quantidade de cabeças do Estado, os 
números são pouco significativos, com exceção dos rebanhos de coelhos, com 8.512 cabeças 
do total de 21.680 cabeças do Estado da Bahia (39,27%). Também os bubalinos (búfalos) 
aparecem apenas nos municípios de São Francisco do Conde, Jaguaripe, Conde, Mata de 
São João e Camaçari. Dentre estes municípios vemos os maiores efetivos em Mata de São 
João, com 1.617 cabeças. Mesmo aparecendo apenas nesses municípios, esses rebanhos são 
significativos, representando 15,60% do total de rebanhos no Estado. 

Pesca 

A indústria da pesca aparece apenas nos municípios de Salvador, Santo Amaro, Jaguaripe, 
Vera Cruz, Salinas da Margarida e Lauro de Freitas, conforme dados de 1997 do IBGE.  

O município de Jandaíra apresenta uma das duas maiores fazendas de criação de camarão - 
carcinicultura – do Estado da Bahia (Secex/MDIC). As informações de pesquisa de campo e 
os relatos da população local levam a crer que a atividade ocorre sem grandes impactos ao 
meio ambiente, não gerando conflitos significativos com a atividade turística. 
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Tabela 3.2.1.10 - Indústria de Pesca 

Salvador 18 194
São Francisco do Conde - -
Madre de Deus - -
Santo Amaro 1 6
Cachoeira - -
São Félix - -
Saubara - -
Maragojipe - -
Nazaré - -
Jaguaripe 1 1
Itaparica - -
Vera Cruz 3 3
Salinas da Margarida 3 68

Jandaíra - -
Conde - -
Esplanada - -
Entre Rios - -
Mata de São João - -
Camaçari - -
Lauro de Freitas 1 2

Total do Pólo 27 274
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Fonte: Cadastro Central de Empresas, IBGE, 1998. 

Produção Vegetal e Silvicultura 

A silvicultura e a produção vegetal também merecem destaque, principalmente a extração 
de madeira para a produção de carvão vegetal, representando mais da metade da produção 
estadual. 

Para a produção alimentar, a castanha-de-caju e a mangaba são representativas na economia 
estadual, com 12,35% e 10,32% da produção baiana concentrada neste Pólo. A mangaba é 
produzida apenas nos municípios de Camaçari, Lauro de Freitas e Mata de São João. Já a 
castanha-de-caju é produzida em quase todos os municípios, exceto em Salvador, São 
Francisco do Conde e Madre de Deus. 
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Tabela 3.2.1.11 - Produção vegetal e silvicultura 

T m3 m3 T T T T
Salvador - - - - - - -
São Francisco do Conde 1 2.300 - - - - -
Madre de Deus - - - - - -
Santo Amaro 6 4.600 380 8 1 -
Cachoeira 47 15.694 719 207 71 - 4
São Félix 1 2.622 - - 5 - 1
Saubara - 190 28 10 1 - -
Maragojipe 138 31.997 8 242 30 - -
Nazaré 4 2.200 850 73 3 - -
Jaguaripe 13 9.750 8.790 201 4 - -
Itaparica 10 4.920 - - 2 - -
Vera Cruz - - 296 3 - -
Salinas da Margarida 1 1.504 230 32 2 - -

Jandaíra 5 8.000 63.313 - - -
Conde 5 7.000 19.163 - 2 - -
Esplanada - 20.000 230.676 - 7 - -
Entre Rios 22.435 182.677 383.293 - 3 - -
Mata de São João 10.847 76.375 - - 70 12 -
Camaçari 15 10.782 - - 58 8 -
Lauro de Freitas 6 1.100 - - 1 1 -

Total do Pólo 33.534 381.711 707.450 1.069 263 21 5
Bahia 63.132 12.945.883 1.686.485 87.185 2.498 170 5.091
% em relação ao Estado 53,11% 2,95% 41,95% 1,22% 10,52% 12,35% 0,09%
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(coquilho)

Mangaba 
(frutos)

Fibras 
(piaçava)

Madeiras (carvão 
vegetal)

Madeiras 
(lenha)

Madeiras 
(tora)

Prod. alimentar 
(castanha-de-caju)

% em relação ao Estado:  7,45%

Total da produção vegetal e silvicultura no Estado (toneladas):  158.076
Total da produção no Pólo (toneladas):  34.894
% em relação ao Estado:  22,07%
Total da produção vegetal e silvicultura no Estado (metros cúbicos):  14.632.363
Total da produção vegetal e silvicultura no Pólo (metros cúbicos):  1.089.161

 

Fonte: IBGE, Produção Extrativa Vegetal, 2001. 

Perfil do Setor Industrial 

Para a avaliação do setor industrial, optou-se por usar o Guia Industrial da Bahia, 
considerando que contém informações mais recentes. Contudo, esta fonte estatística carece 
de uma totalização do pessoal ocupado para o Estado da Bahia, constando somente o 
número de estabelecimentos, o que, dado o tamanho variado que podem apresentar, não 
tem maior função na análise. 

O Pólo Salvador e Entorno apresenta setores industriais representativos frente à indústria 
estadual. Destacam-se os segmentos de produção de coque, refino de petróleo, produção de 
combustíveis nucleares e álcool.  

A Petrobrás está implantada em São Francisco do Conde, produzindo asfalto, combustíveis 
e solventes. O embarque e desembarque de petróleo ocorrem em Madre de Deus, onde, no 
entanto, a atividade turística ainda é incipiente. Pode haver possível conflito entre as 
atividades no futuro. 
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Tabela 3.2.1.12  - Indústria de Transformação 

Nº. Estab. P. O Nº. Estab. P. O Nº. Estab. P. O Nº. Estab. P. O Nº. Estab. P. O Nº. Estab. P. O Nº. Estab. P. O
Salvador 103 4.070 227 5.057 67 2.199 3 287 49 1.794 35 1.167 27 585
São Francisco do Conde 1 1.245
Madre de Deus
Santo Amaro 3 12 3 355
Cachoeira 1 9 1 350 1 25 1 3
São Félix
Saubara
Maragojipe
Nazaré 3 83 1 58
Jaguaripe
Itaparica
Vera Cruz 6 19 1 4
Salinas de Margarida

Jandaíra 1 640
Conde 1 3
Esplanada 2 78 1 3 1 10
Entre Rios 1 5
Mata de São João 2 13 1 30 5 150
Camaçari 10 522 5 475 5 313 56 7.477 16 533 10 1.801
Lauro de Freitas 15 295 21 357 9 87 23 949 15 448 11 173

Total no Pólo 147 5.744 255 6.243 86 2.962 4 1.532 130 10.275 74 2.369 48 2559
Bahia 595 617 217 7 307 249 93
% em relação ao Estado 24,70% 41,33% 39,63% 57,14% 42,34% 29,72% 51,61%
(*) P.O = Pessoas Ocupadas
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Fonte: Guia Industrial da Bahia, FIEB/SEBRAE, 2002. 

Tabela 3.2.1.12 – Indústria de Transformação (continuação) 

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

Salvador 6 236 3 190 11 268 49 1.533 5 1.196 54 1.267
São Francisco do Conde 1 50
Madre de Deus
Santo Amaro
Cachoeira 1 47
São Félix 1 9
Saubara
Maragojipe
Nazaré
Jaguaripe
Itaparica
Vera Cruz 1 9
Salinas de Margarida

Jandaíra
Conde 1 20
Esplanada 2 188
Entre Rios 1 56
Mata de São João
Camaçari 1 7 8 1.776 9 164 16 735
Lauro de Freitas 2 18 21 531 22 292

Total no Pólo 7 243 3 190 22 2.071 83 2.492 7 1.252 93 2.344
Bahia 47 13 55 317 13 245
% em relação ao Estado 14,89% 23,08% 40% 26,18% 53,84% 37,96%

2.779
959
34,51%

Total das indústrias de transformação no Estado:
Total das indústrias de transformação no Pólo:

(*) P.O = Pessoas Ocupadas

Prod. de madeira, 
móveis e diversos

Fumo
Veículos e outros 

equips. de 
transporte

% em relação ao total no Estado:
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Fonte: Guia Industrial da Bahia, FIEB/SEBRAE, 2002. 
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Outro importante segmento é o de produção de máquinas e equipamentos industriais e 
elétricos. Nesta região encontram-se 51,61% das indústrias estaduais, ou seja, das 93 
indústrias existentes no Estado, 48 se encontram no Pólo (sendo 27 em Salvador), com 
destaque para a presença de grandes empresas como a Siemens. 

No município de Camaçari encontra-se o Pólo Petroquímico, com mais de 70 empresas 
químicas, petroquímicas. Também há outros ramos de atividades como celulose, metalurgia, 
têxtil, bebida e serviços. Este Pólo abriga grandes empresas como Basf, Bayer, Du Pont, 
Monsanto e White Martins. A Ford e Pirelli se destacam no ramo automobilístico presente 
em Camaçari. A localização do Pólo Petroquímico, a cerca de 30 km do litoral, contribui 
para que sejam minimizados os possíveis conflitos com a atividade turística. Com relação 
aos impactos ambientais, considera-se como referência internacional a CETREL (Central de 
Tratamento de Efluentes Líquidos do Pólo Petroquímico da Bahia). 

Outro setor que merece destaque é a produção de derivados do fumo. 

Todos os ramos da indústria de transformação aparecem representativos frente à economia 
baiana, sendo que a maior parte desses ramos ultrapassa o percentual de 30% do número de 
estabelecimentos existentes no Estado. Mesmo considerando o problema do tamanho dos 
estabelecimentos no uso deste indicador, fica evidenciada a importância da indústria do 
Pólo Salvador e Entorno no Estado da Bahia. 

Salvador, a capital, aparece em destaque, abrigando 639 estabelecimentos industriais. Em 
seguida, Lauro de Freitas (com 139 estabelecimentos) e Camaçari (com 136 estabelecimentos 
industriais). No caso de Salvador, a maioria dos estabelecimentos encontra-se fora dos 
limites da área central, mais procurada pelos turistas. A área de maior concentração é o 
Centro Industrial de Aratu. 

Os municípios de Madre de Deus, Saubara, Maragojipe, Nazaré, Itaparica e Salinas da 
Margarida não apresentam estabelecimentos industriais de transformação no ano de 2002, 
conforme o Guia das Indústrias da Bahia. Os demais municípios abrigam, principalmente, 
indústrias de alimentos e bebidas. Grande parte dos municípios produtores de alimentos e 
bebidas apresenta potencial exportador, especialmente para derivados do cacau, café e 
frutas (bebidas). Na indústria têxtil e de vestuários, há potencial de exportação de moda de 
praia e de ginástica, além de malharia em geral.  

No que se refere à indústria extrativista, a produção do Pólo Salvador e Entorno é 
significativa, dado à presença do segmento de exploração de petróleo em Salvador, em Mata 
de São João e em Lauro de Freitas.  

Deve-se destacar a existência de uma indústria do ramo da reciclagem, com a produção de 
papel e papelão existente em Salvador, e empregando 69 pessoas. Para o desenvolvimento 
do turismo é de grande importância que projetos de coleta seletiva e reciclagem amparados 
por indústrias de responsabilidade social (incluindo catadores) sejam implantados, sendo 
destaque a existência desta empresa. 

 Perfil do Setor de Serviços 

Compreende as seguintes atividades: comércio, atividades imobiliárias, fornecimento de 
gás, água e eletricidade, alojamento e alimentação, transporte, armazenagem e 
comunicação, administração pública, saúde, educação, instituições financeiras e outros 
serviços prestados à população. 



PRODETUR NE-II PDITS – Salvador e Entorno 3.2.1. Análise da Dinâmica Econômica 134 

 

Tabela 3.2.1.13 – Setor de Serviços 

Municípios
Nº. Estab. P. O Nº. Estab. P. O Nº. Estab. P. O Nº. Estab. P. O Nº. Estab. P. O

Salvador 7 6.252 20.750 98.744 3.550 22.109 1.659 42.742 9.286 66.052
S. F. do Conde 106 486 23 162 19 352 17 27
Madre de Deus 60 183 18 40 21 24 17 100
Santo Amaro 1 21 443 984 51 111 29 144 53 90
Cachoeira 1 9 161 382 19 80 6 14 15 21
São Félix 28 139 4 8 4 45 2 5
Saubara 34 59 7 26 1 1 4 6
Maragojipe 115 248 15 17 1 3 1 2
Nazaré 1 1 181 534 9 14 5 9 7 16
Jaguaripe 4 16 3 26 1 2 1
Itaparica 1 20 75 209 37 134 7 51 66 262
Vera Cruz 243 698 66 522 13 367 43 168
S.da Margarida 26 67 6 9 2 3

Jandaíra 10 13 2 3 1 1
Conde 73 111 26 61 1 2 2 4
Esplanada 1 10 140 323 13 47 4 9 13 25
Entre Rios 243 538 35 76 17 37 14 22
Mata de São João 188 375 94 533 11 64 22 109
Camaçari 3 220 1.302 3.536 240 952 157 1.455 401 2.278
Lauro de Freitas 2 48 1.443 5.248 174 540 99 651 811 27.817

Total no Pólo 17 6.581 25.625 112.893 4.392 25.470 2.058 45.974 10.776 97.005
Bahia 58 9.046 81.974 264.349 8.788 42.890 3.468 48.461 15.618 115.996
% em relação ao 
Estado

29,31% 72,75% 31,26% 42,70% 49,98% 59,38% 59,34% 94,86% 68,99% 83,63%

(*) P.O = Pessoas Ocupadas
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Fonte: Cadastro Central de Empresas, IBGE, 1998 
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Tabela 3.2.1.14 – Setor de Serviços (continuação) 

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

Salvador 114 203.041 1.571 27.558 2.489 26.731 3.434 24.467 898 12.363
S. F. do Conde 2 1.668 1 1 1 2 13 145 1
Madre de Deus 2 889 3 22 10 10 1 3
Santo Amaro 1 25 101 24 366 72 278 9 45
Cachoeira 2 392 11 24 7 121 28 289 3 16
São Félix 1 382 1 1 1 2 8 8 1 10
Saubara 2 254 3 5 1 ? 5 5
Maragojipe 1 620 6 50 3 46 15 18 1 7
Nazaré 1 579 10 52 6 174 28 52 5 21
Jaguaripe 2 263 2
Itaparica 2 336 8 8 3 5 8 28 1 2
Vera Cruz 2 907 7 31 2 11 32 92 5 11
S.da Margarida 1 175 4

Jandaíra 1
Conde 1 9 1 2
Esplanada 2 283 6 28 5 77 22 24 1 8
Entre Rios 2 215 13 140 2 7 35 61 2 13
Mata de São João 2 424 6 116 6 39 18 77 1 9
Camaçari 3 3.874 87 259 46 386 108 951 24 214
Lauro de Freitas 2 690 79 674 59 275 154 773 37 149

Total no Pólo 144 214.992 1.837 29.070 2.656 28.242 4.006 27.278 991 12.873
Bahia 641 237.434 3.624 123.781 4.353 44.203 12.469 43.111 2.991 13.188
% em relação ao 
Estado 22,46% 90,55% 50,69% 23,49% 61,01% 63,89% 32,13% 63,27% 33,13% 97,61%

(*) P.O = Pessoas Ocupadas
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Fonte: Cadastro Central de Empresas, IBGE, 1998. 

Após os segmentos de serviços prestados pelo setor público, o principal segmento do setor 
de serviços no Estado da Bahia e nos municípios do Pólo Salvador e Entorno é o de 
comércio. O setor contava, em 1998, com 25.625 estabelecimentos, ocupando 112.893 pessoas 
no Pólo Salvador e Entorno. Esse pessoal representava cerca de 42% da ocupação no 
segmento de comércio do Estado.  Em seguida, tem-se o ramo da atividade imobiliária, com 
10.776 estabelecimentos e ocupando 97.005 pessoas.  

O setor de alimentos e alojamentos aparece em terceiro lugar, com 25.470 pessoas ocupadas 
e 4.392 estabelecimentos. Este segmento está diretamente associado ao setor de turismo, ou 
melhor, contém um segmento importante do complexo turístico que é o de alojamento 
(hotéis, pousadas e campings). Outra possibilidade existente para se avaliar mais 
diretamente as atividades associadas ao turismo é a utilização dos dados da RAIS21 do 
Ministério do Trabalho. 

Criada para fins estatísticos e administrativos da variável emprego, possibilita a elaboração 
de tabulações estatísticas importantes para o acompanhamento e caracterização do mercado 
de trabalho. 

                                                 
21 Em dezembro de 1975 pelo decreto n.º. 76.900 foi instituído a Relação Anual de Informações Sociais – RAIS. Trata-se de 
um registro administrativo de âmbito nacional com periodicidade anual e obrigatório para todos os estabelecimentos. 
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O conceito de número de empregados corresponde ao número de vínculos empregatícios 
efetivados22, lembrando que um mesmo indivíduo pode estar acumulando mais de um 
emprego. 

No segmento de turismo, a agregação de informações adotada na RAIS permite a 
identificação de cinco categorias23 de estabelecimentos associados à atividade turística. São 
elas: (i) Alojamento-Hotéis, Motéis e Pensões; (ii) Alimentação – Restaurantes e 
Lanchonetes; (iii) Transporte Rodoviário de Passageiros; (iv) Transporte Aéreo e (v) Agências 
de Turismo. 

Reconhece-se que essas atividades atendem tanto ao mercado da população residente como 
ao turista e, nesse sentido, algum tipo de superestimação estaria ocorrendo. No entanto, há 
de se considerar que o setor de entretenimento e diversões não é abrangido pela RAIS e ele 
tende a ganhar expressão em cidades turísticas. Mesmo considerando-se essas imperfeições, 
acredita-se que se trata de um indicador valioso para sinalizar o papel do turismo na região, 
principalmente pelo fato de ser uma mesma metodologia aplicada para todos os municípios. 

                                                 
22 O que abrange os celetistas, os estatutários, os trabalhadores regidos por contratos temporários, por prazo determinado, e 
os empregados avulsos, quando contratados por sindicatos. 
23 Para os anos de 1995 e 2000. 
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Tabela 3.2.1.14 – Total de empregados e participação do turismo (Ano 1995 e 2000) 

Número de 
empregados 

na área de 
turismo

Total de 
empregados

Participação 
do emprego no 

Turismo (%)

Número de 
empregados 

na área de 
turismo

Total de 
empregados

Participação 
do emprego no 

Turismo (%)

Cachoeira 26 1.551 1,68 60 1.760 3,41
Itaparica 29 975 2,97 216 971 22,25
Jaguaripe 10 239 4,18 24 368 6,52
Madre de Deus 39 648 6,02 17 1.449 1,17
Maragojipe 3 706 0,42 3 884 0,34
Nazaré 14 1.748 0,80 7 1.696 0,41
Salinas da Margarida 0 312 0,00 3 321 0,93
Salvador 30.156 503.911 5,98 49.254 578.657 8,51
Santo Amaro 76 4.170 1,82 165 3.021 5,46
São Félix 43 716 6,01 1 743 0,13
São F. do Conde 163 6.195 2,63 111 4.256 2,61
Saubara 2 228 0,88 24 59 40,68
Vera Cruz 415 1.645 25,23 674 2.076 32,47
Total BTS 30.976 523.044 5,92 50.559 596.261 8,48

Camaçari 291 24.439 1,19 2.149 29.165 7,37
Conde 3 177 1,69 39 303 12,87
Entre Rios 33 1.306 2,53 51 1.720 2,97
Esplanada 11 977 1,13 10 1.937 0,52
Jandaira 0 24 0,00 2 563 0,36
Lauro de Freitas 250 16.054 1,56 1.320 43.893 3,01
Mata de São Joao 335 1.383 24,22 1.661 4.275 38,85
Total CC 923 44.360 2,08 5.232 81.856 6,39

Total do PSE 31.899 567.404 5,62 55.791 678.117 8,23
Bahia 50.995 951.438 5,36 66.647 1.584.902 4,21
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Fonte: RAIS – Relação Anual de Informações Sociais 

Em termos quantitativos absolutos, Salvador é o município com o maior contingente de 
trabalhadores no setor. Em seguida, numa escala bem inferior, aparecem Camaçari e Lauro 
de Freitas.   

O dado de participação percentual dos empregados no setor turístico em relação ao total 
dos empregados pode ser um indicador da importância da atividade turística no município. 
Também pode indicar a ausência de desenvolvimento de outros setores e/ou quão 
especializado o turismo é no município. 

Neste sentido, Vera Cruz (presença do Club Mediterranée) tem o maior percentual em 
1995, seguido por Mata de São João (Praia do Forte Ecoresort). Num patamar bem abaixo, 
aparecem São Félix, Salvador e Madre de Deus. 

No ano 2000, verifica-se uma elevação generalizada desses percentuais. Vera Cruz e Mata de 
São João (Complexo Sauípe) continuam expressivos. Entretanto, surgem outros municípios 
com percentuais também elevados, indicando uma expansão das atividades turísticas e/ou 
em conjunto com uma maior profissionalização e formalização. Os que mais cresceram seus 
percentuais foram Itaparica, Saubara, Jaguaripe, Camaçari e Conde. 
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Principais Atividades 

Do exposto até aqui, as tabelas a seguir sintetizam por município das duas zonas turísticas 
componentes do Pólo Salvador e Entorno, Costa dos Coqueiros e Baía de Todos os Santos, 
as principais atividades agropecuárias implantadas ou em fase de investimento. 

Tabela 3.2.1.15 – Principais Atividades - Zona Turística Costa dos Coqueiros (2000) 

 Município  
Lauro de Freitas Mandioca – R$ 109 mil / ano 

Coco da baia – R$ 3.256 mil / ano 
Mandioca – R$ 227 mil / ano 
Coco da baia – R$ 3.780 mil / ano 
Carvão vegetal – R$ 2.771 mil / ano 
Mandioca – R$ 432 mil / ano 
Lenha / madeira em tora – R$ 234 mil / ano 
Mamão – R$ 210 mil / ano 
Leite – 2.000 mil  litros / ano 
Madeira p/papel e celulose – R$ 56.399 mil / ano 
Lenha – R$ 3.714 mil / ano  
Carvão vegetal – R$ 1.616 mil / ano 
Laranja – R$ 1.554 mil / ano 
Coco da baia – R$ 1.395 mil / ano 
Abacaxi - R$ 773 mil / ano 
Mandioca - R$ 270 mil / ano 
Feijão - R$ 166 mil / ano 
Leite – 8.336 mil litros / ano 
Madeira p/papel e celulose – R$ 9.720 mil / ano 
Coco da baia – R$ 6.510 mil / ano 
Lenha – R$ 1.431 mil / ano 
Maracujá – R$ 570 mil / ano 
Mandioca - R$298 mil / ano 
Abacaxi – R$ 194 mil / ano 
Coco da baia – R$ 32.640 mil 
Mandioca - R$ 116 mil / ano 
Abacaxi - R$ 106 mil / ano 
Leite – 1.700 mil litros / ano  
Coco da Bahia – R$ 14.400 mil / ano 
Madeira p/papel e celulose – R$ 2.520 mil / ano 
Laranja – R$ 1.800 mil / ano 
Madeira p/outras finalidades – R$ 1.606 mil / ano 
Maracujá – R$ 360 mil / ano 
Mandioca – R$ 182 mil / ano 

Fonte: IBGE/PAM/ Silvicultura/ PPM

Esplanada 

Conde 

Jandaíra 

Entre Rios 

Camaçari 

Mata de São João 
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Tabela 3.2.1.16 – Principais Atividades - Zona Turística Baía de Todos os Santos (2000) 

 Município  
Dendê (em coco) – R$ 1.771 mil / ano 
Mandioca – R$ 894 mil / ano 
Lenha / madeira em tora – R$ 548 mil / ano 
Piaçava – R$ 186 mil / ano 

Itaparica Coco da baia – R$ 115 mil / ano 
Coco da baia – R$ 437 mil / ano 
Piaçava – R$ 264 mil / ano 
Mandioca – R$ 1.080 mil / ano 
Cana de açúcar – R$ 701 mil / ano 
Dendê (em coco) – R$ 388 mil / ano 
Banana – R$ 116 mil / ano 

Salinas da Margarida Coco da baia – R$ 190 mil / ano 
Mandioca – R$ 2.700 mil / ano 
Laranja – R$ 1.686 mil / ano 
Batata doce – R$ 1.010 mil / ano 
Coco da baia – R$ 466 mil / ano 
Banana – R$ 301 mil / ano 
Amendoim (casca) – R$ 212 mil / ano 
Piaçava – R$ 192 mil / ano 
Mandioca – R$ 475 mil / ano 
Laranja – R$ 272 mil / ano 
Banana – R$ 113 mil / ano 
Cana de açúcar – R$ 13.734 mil / ano 
Mandioca – R$ 1.357 mil / ano 
Dendê (em coco) - R$ 274 mil / ano 
Banana – R$ 168 mil / ano 
Piaçava – R$ 166 mil / ano  
Maracujá – R$ 154 mil / ano 
Dendê (em coco) – R$ 160 mil / ano 
Mandioca – R$ 118 mil / ano 
Banana – R$ 98 mil / ano 
Cana de açúcar – R$ 11.520 mil / ano 
Banana – R$ 1.625 mil / ano 
Cacau (em amêndoa) – R$ 756 mil / ano 
Mandioca – R$ 288 mil / ano 
Goiaba – R$ 240 mil / ano  
Dendê (em coco) – R$ 181 mil / ano 
Cana de açúcar – R$ 540 mil / ano 
Banana – R$ 504 mil / ano 
Cacau (em amêndoa) – R$ 483 mil / ano 

Madre de Deus Nenhuma atividade agropecuária de destaque 
Salvador Nenhuma atividade agropecuária de destaque 

São Félix 

Cachoeira 

Saubara 

Santo Amaro 

Fonte: IBGE/PAM/ Silvicultura/ PPM

São Francisco do Conde 

Jaguaripe 

Vera Cruz 

Nazaré 

Maragojipe 

 

Do mesmo modo, as próximas tabelas apresentam as principais atividades industriais e 
também os novos projetos da Zona Turística da Costa dos Coqueiros e Baía de Todos os 
Santos. 
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Tabela 3.2.1.17 – Principais atividades, projetos e empreendimentos – Costa dos 
Coqueiros 

Município Demais atividades, empreendimentos ou projetos representativos
Lauro de Freitas Há um pólo de fabricantes de brinquedos atraído pelos incentivos de um programa

estadual de apoio à indústria plástica. A proximidade do Pólo de Camaçari ainda atraiu
uma fábrica de embalagens para atender à demanda do pólo de brinquedos, além dos
calçados, autopeças, bebidas e informática. O município possui também muitas empresas
pretadoras de serviço.

Outra atividade que merece destaque no município é a exploração de petróleo.

Incorporação da Copene, maior central de matéria-prima petroquímica da América Latina,
pela Odebretch-Mariani, revitalizando o Pólo Petroquímico. Há expectativa de
faturamento da ordem de R$ 8 bilhões. Para torná-lo mais competitivo, o consórcio
pretende investir US$ 350 mi em aumento da capacidade e logística. A incorporação
colaborou para impulsionar outros projetos da cadeia petroquímica regional. 

Ainda dentro do Pólo, a maior unidade da Monsanto fora dos EUA recebeu cerca de US$
550 mi para iniciar as operações. Vai produzir matérias-primas para herbicidas e trouxe,
indiretamente, investimentos da ordem de US$ 100 mi através de seus fornecedores.

A Ford está operando uma unidade de montagem de veículos em que os fornecedores
estão instalados no complexo industrial. Assim, os investimentos de US$ 1,9 bi da
montadora serão complementados com mais US$ 700 mi por parte de seus fornecedores.
Em 2004, quando estará operando com sua capacidade máxima, será a maior unidade da
Ford no mundo, com faturamento estimado em US$ 3,2 bi ao ano. Seus fornecedores, por
sua vez, faturarão algo em torno de R$ 800 mi. Espera-se, segundo o Governo do Estado, a
geração de 50 mil empregos diretos e indiretos com o complexo.

O município tem no turismo a sua principal atividade econômica. O maior investimento
privado no município foi o Complexo Turístico da Costa do Sauípe, o empreendimento
conta com 5 hotéis de padrão internacional, 6 pousadas temáticas e toda uma infra
estrutura de lazer. O Complexo Turísico da Costa do Sauípe é considerado o maior da
América Latina. Além deste, o municípo de Mata de São João também abriga o Centro
Turístico da Praia do Forte.

O petróleo e a produção de hortifrutigranjeiros também são relevantes para a economia
local.

Entre Rios Pesca, petróleo, avicultura são as principais atividades econômicas de Entre Rios, além do
turismo que conta com centros como o Porto do Sauípe, Massarandupió e Subaúma.

Esplanada Pecuária bovina (corte, leite), processamento de madeiras, produção de leite de coco e
exploração de petróleo e gás natural são as principais atividades econômicas de Esplanada.

Conde Turismo, pesca, mariscagem (camarão, caranguejo), pecuária bovina (corte, leite),produção
de laticínios e o processamento de madeiras são as principais atividades econômicas de
Conde.

Jandaíra Turismo e maricultura são as principais atividades econômicas de Jandaíra. A
carcinocultura também se destaca como atividade relevante para a economia municipal.

Camaçari

Mata de São João

 

Fonte: Gazeta Mercantil / Relatório Anual 2000/2001 
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Tabela 3.2.1.18 – Principais Projetos e Empreendimentos Novos – Baía de Todos os 
Santos 

 

Município Demais atividades, empreendimentos ou projetos representativos 
Jaguaripe Pesca e maricultura são as principais atividades econômicas de Jaguaripe. 
Itaparica O turismo é a principal atividade econômica de Itaparica. 
Vera Cruz Turismo, extração mineral, pesca, mariscagem e o comércio são as principais atividades 

econômicas de Vera Cruz. 
Nazaré O beneficiamento de dendê e a produção cerâmica são as principais atividades 

econômicas de Nazaré. 
Salinas da Margarida Pesca, carcinicultura são principais atividades econômicas de Salinas. 
Maragojipe Pesca e mariscagem são as principais atividades econômicas de Maragojipe. 
São Félix Pecuária e artesanato são as principais atividades econômicas de São Félix. 
Cachoeira Comércio, pesca e turismo são principais atividades econômicas de Cachoeira. 
Saubara Pesca, artesanato e turismo são as principais atividades econômicas. 

Santo Amaro Santo Amaro possui como atividades econômicas principais a agricultura de cana-de- 
açucar, a pesca, a mariscagem, além do comércio. O município também conta com suas 
fábricas de papel. 

São Francisco do  
Conde 

Refino de petróleo é a principal atividade econômica de São Francisco do Conde. 
Madre de Deus Serviços (estocagem de derivados, porto de petróleo) e a pesca são principais atividades 

econômicas de Madre de Deus. 
Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia (R$ 16 milhões) complexo tecnológico de 
apoio às indústrias da região. 
Novos serviços de hotelaria, alimentação e entretenimento. Os investimentos em novos 
empreendimentos, compra, reforma e construção, totalizam algo em torno de R$ 130 mi. 
Estes projetos tem como finalidade aproveitar o crescimento do turismo na capital. 

Festas populares e demais manifestações culturais, destacando-se o carnaval. Segundo o 
IBGE, a seqüência de eventos, festas e programação cultural movimenta mais de R$ 2,4 bi 
ao ano no Estado, gerando 100 mil empregos sazonais na Região Metropolitana de 
Salvador. 
O setor de serviços, conforme dados da prefeitura de Salvador é o setor que predomina 
dentre as atividades desenvolvidas na cidade. 
A exploração de petróleo e a produção de combustível também são importantes 
atividades econômicas. 

Salvador 

 

Fonte: Gazeta Mercantil / Relatório Anual 2000/2001; Informações coletadas junto às Secretarias Municipais. 

Possibilidades de Conflitos Entre Turismo e Atividades Existentes 

De modo geral o turismo na Bahia desenvolve-se em áreas consideradas deprimidas e sem 
atividade econômica relevante. Poderíamos considerar atividades “extrativistas“ vez que 
“extraem” o peixe do mar, com equipamentos obsoletos, e o coco de plantações antigas e 
sem maiores cuidados culturais.O turismo tem sido uma atividade que, além de gerar 
oportunidades de trabalho e renda para a população local contribui para a melhoria da 
qualidade de vida, com a implantação de infraestrutura urbana, de comunicação transporte, 
educação etc. 

Numa visão mais ampla observa-se que onde há atividade econômicas mais relevante não 
há conflito com o turismo. Por exemplo, a atividade de carcinicultura desenvolvida na 
Costa dos Coqueiro (Jandaíra) desenvolve-se em áreas que não conflitam com o turismo,não 
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havendo reclamações ou denúncias de ocorrências de agressão ambiental, inclusive por 
organizações não-governamentais. 

No município de Camaçari, o Pólo Petroquímico está localizada a 30 km do litoral sem 
nenhuma interferência física ou ambiental nos atrativos turísticos. Esse Pólo detém um 
eficiente controle ambiental sobre os efluentes sólidos, líquidos e emanações gasosas. Tem 
como exemplo da CETREL (Central de  Tratamento Efluentes e Líquidos) do Pólo 
Petroquímico da Bahia, referência internacional nessa atividade. 

Em Salvador, as atividades econômicas principais estão no setor de serviços. As atividades 
industriais mais importantes estão além dos limites da cidade, no Centro Industrial de 
Aratu. 

Na Baía de Todos os Santos as atividades de extração de petróleo estão em declínio e o 
refino, o embarque e o desembarque de derivados de petróleo se localizam especificamente 
em Madre de Deus e Candeias, onde as atividades turísticas são bastante incipientes. Nos 
demais municípios não há nenhuma atividade de importância que venha a conflitar.  

O turismo representa hoje para o Pólo Salvador e Entorno um alavancador do processo de 
desenvolvimento trazendo consumidores para regiões, em sua maioria deprimidas, 
melhorando a condição de vida da população, agregando valor a produção local e 
ampliando a perspectiva para novos negócios em função dos investimentos públicos e 
privados e dos gastos dos turistas. 

Impacto do Turismo na Economia Local 

O PIB do Pólo Salvador e Entorno é estimado em aproximadamente R$ 25,355 bilhões para a 
o ano de 2000 (estimativas da FIPE). Dados da Bahiatursa para o ano de 2001 estimam que as 
receitas turísticas se situam em torno de US$ 523 milhões, em reais de fevereiro de 2003. O 
valor dessas receitas seria da ordem de R$ 1,9 bilhões. 

Desta comparação sumária decorre a importância que a atividade turística tem na geração 
de renda e emprego no Pólo Salvador e Entorno e da importância de seu aprimoramento, 
estruturação e expansão. Mais detalhes sobre o impacto na economia (empregos, receita e 
renda) são apresentados no capítulo 14 – Demanda Atual e Potencial. 

Do ponto de vista econômico e produtivo, essa estruturação e aprimoramento devem a-
branger a internalização das produções voltadas ao consumo turístico nos próprios municí-
pios. Ressalta-se que, quanto mais aprofundado este processo de internalização produtiva, 
melhor serão os desdobramentos e maior os benefícios locais da presença do turista, a mé-
dio e longo prazo. 

A questão é como intensificar esse processo, que tende a ocorrer naturalmente movido pelas 
forças de mercado. É certo que pode ser, também, induzido e aprimorado pelo governo 
(municipal e estadual), por organizações como SEBRAE, SENAI, SENAC (Sistema S) e 
outras associações comunitárias locais. Iniciativas e ações nesse campo já devem estar ocor-
rendo em vários municípios com tradição e peso da atividade turística, mas não em outros 
em estágio de desenvolvimento mais embrionários. 

Para todos municípios, é certo que, quanto mais elementos se dispor no campo da “infor-
mação e conhecimento”, melhores serão os resultados. As novas capacitações e interações 
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que acarretam entre os atores sociais envolvidos no processo também são de grande impor-
tância, com destaque para o governo. 

Assim, deve-se conhecer as vocações produtivas já existentes nos municípios, verificando 
aquelas que possam atender diretamente ao turista (alimentação, roupas, artesanato, etc) e 
os problemas existentes no campo da qualidade e da distribuição. Por outro lado deve-se 
também procurar meios e formas de superação – auxílio técnico de universidades e ONG´s, 
do Sistema S, obtenção de créditos públicos (BNDES, Banco do Brasil, CEF) e privados, etc. 

Outro fator relevante é o fato de que as atividades turísticas situadas na ponta da cadeia são 
relativamente intensas em mão de obra (o número de empregos gerados para cada unidade 
monetária investida é alto), como as atividades de recepção e alojamento do turista, trans-
porte, alimentação, organização de viagens, entretenimento, etc. Portanto, o incremento 
desta atividade terá impacto relevante no que diz respeito ao emprego e renda para as 
economias locais. 

A capacidade de geração de empregos e o maior potencial de distribuição de renda desta 
atividade podem colaborar para amenizar a situação social precária de vários municípios, 
como apresentado através dos indicadores do capítulo Análise Socioeconômica e mais deta-
lhadamente no capítulo seguinte (Análise Social). O mesmo acontece no quadro econômico, 
caracterizado pelo baixo dinamismo e, em conseqüência, pelos baixos níveis de rendimentos 
de parte expressiva das populações dos municípios. 

Contribuição do Turismo e Demais Setores 

Em Camaçari, a chegada da montadora Ford alterou significativamente a rotina da cidade, 
conforme descrito a seguir. Contudo, trata-se de um investimento de grande porte, fruto de 
negociações políticas e neste sentido não é um fato econômico que ocorre com freqüência. 

A implantação e a reestruturação das unidades industriais exigem um grande fluxo de 
técnicos, engenheiros e fornecedores, além da transferência ou contratação de um grande 
contingente de funcionários de nível médio, gerencial e de direção. A dinamização da 
economia local está ocorrendo em diversos setores. Novas oportunidades surgem em 
educação, moradia, comércio, alimentação, entretenimento e demais serviços. Os negócios 
surgem para atender ao novo contingente de consumidores. 

A construção civil também ganhou impulso, através da demanda por habitações de padrão 
mais elevado e/ou do aumento do número de residências em condomínios já existentes 
próximos às praias. Essa demanda aumentou significativamente desde o anúncio destes 
empreendimentos, chegando a quadruplicar o valor de glebas em áreas urbanas de 
Camaçari, especialmente em Guarajuba. Para atender ao aumento do fluxo de viajantes de 
negócios (equipes de implantação, principalmente), na região vêm sendo construídos ou 
antigos empreendimentos hoteleiros. Em Lauro de Freitas, alguns hotéis têm sua ocupação 
preenchida por grupos relacionadas com a implantação da montadora Ford. 

Retomando a questão discutida anteriormente (expansão das atividades turísticas da “ponta 
da cadeia produtiva”, bem como a internalização de alguns elos anteriores) ficou 
evidenciado que o turismo poderá contribuir para a expansão econômica dos municípios, 
na medida em que planeje e se estruture de modo sustentável, podendo então, se expandir 
equilibradamente. 
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Assim, nos demais municípios, onde não houve nenhum investimento de grande porte, 
verifica-se que as atividades econômicas já implantadas que melhor podem ser aproveitadas 
são a agricultura, a pesca, o artesanato regional e principalmente o turismo.  

Com o aumento do fluxo de visitantes, há uma maior demanda por produtos alimentícios 
em mercados e restaurantes. Este aumento na demanda, contudo, ainda é extremamente 
sazonal (segundo relatos de empresários da região durante as pesquisas de campo), 
limitando as oportunidades de crescimento. 
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3.2.2. Análise Social 

Introdução 

Um dos principais objetivos do PRODETUR/NE-II é melhorar as condições de vida da 
população local, estendendo a oferta de infra-estrutura, serviços básicos, educação e 
empregos a um maior número de residentes dos municípios inseridos nas áreas de 
planejamento. 

Este capítulo apresenta informações sobre a situação social, atual e recente, do Pólo 
Salvador e Entorno. O objetivo desta apresentação é oferecer uma caracterização do cenário 
social, facilitando o monitoramento dos impactos das ações que se pretende implantar. 
Mesmo que os indicadores aqui apresentados possam sofrer influências de outros fatores 
alheios à atividade turística, a análise das condições de educação, saúde, qualidade de vida e 
crescimento populacional são de suma importância para a compreensão da realidade dos 
municípios. 

A primeira parte desse capítulo apresenta as informações sobre as características 
demográficas da população, como gênero, distribuição por faixa etária, tendências sobre 
expectativa de vida, dentre outros. 

Em um segundo momento, são apresentados indicadores sobre as condições de vida dos 
habitantes, descrevendo a situação do emprego, os indicadores de desenvolvimento social e 
a cobertura dos serviços básicos de saneamento. 

A etapa seguinte retrata a situação da educação no Pólo Salvador e Entorno, apresentando 
informações como taxa de alfabetização e estrutura disponível. Uma avaliação sobre a área 
da saúde é feita em seguida, descrevendo as condições de atendimento nos municípios e 
analisando indicadores de saúde como expectativa de vida, mortalidade infantil e doenças 
sexualmente transmissíveis. 

Ao final deste capítulo é elaborada uma conclusão sobre o conjunto de informações relativas 
à questão social no Pólo Salvador e Entorno. 

População 

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

As informações sobre a população são as primeiras a serem apresentadas, indicando a 
distribuição por área, grau de urbanização, densidade demográfica, gênero e faixa etária em 
cada município.  

A Tabela 3.2.2.1 apresenta a população total (urbana e rural) para três diferentes momentos 
– 1980, 1991 e 2000. Esses são os anos em que houve recenseamento pelo IBGE. 
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Em termos de população total do Pólo Salvador e Entorno, o município mais populoso é 
Salvador, que tem categoria de metrópole, seguido por Camaçari e Lauro de Freitas, ambos 
podendo ser enquadrados como uma extensão urbana de Salvador.  

Tabela 3.2.2.1 – Evolução da População por Área – Municípios do Pólo Salvador e Entorno 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total
Jaguaripe 2.842 8.032 10.874 3.943 9.897 13.840 4.632 8.790 13.422 -3,02%
Itaparica 10.346 531 10.877 15.055 - 15.055 18.945 - 18.945 25,84%
Vera Cruz 12.053 1.696 13.749 20.308 1.828 22.136 27.872 1.878 29.750 34,40%
Nazaré 18.032 5.564 23.596 20.491 5.463 25.954 23.011 3.354 26.365 1,58%
Salinas Margarida 3.384 4.381 7.765 3.902 4.989 8.891 4.611 5.766 10.377 16,71%
Maragogipe 20.831 20.417 41.248 20.472 18.339 38.811 21.043 19.271 40.314 3,87%
São Félix 7.156 8.085 15.241 7.420 4.762 12.182 8.748 4.951 13.699 12,45%
Cachoeira 13.762 14.184 27.946 14.193 14.097 28.290 15.831 14.585 30.416 7,52%
Saubara (*) - - 0 5.469 2.547 8.016 10.076 117 10.193 27,16%
Santo Amaro 40.990 16.947 57.937 40.894 13.266 54.160 44.505 13.909 58.414 7,85%
S.Francisco Conde 7.089 10.749 17.838 15.734 4.504 20.238 21.870 4.412 26.282 29,86%
Madre de Deus (*) - - 0 8.792 391 9.183 11.599 437 12.036 31,07%
Salvador 1.499.613 2.400 1.502.013 2.073.510 1.763 2.075.273 2.442.102 1.005 2.443.107 17,72%
Total BTS 1.636.098 92.986 1.729.084 2.250.183 81.846 2.332.029 2.654.845 78.475 2.733.320 17,21%

Lauro de Freitas 23.405 12.026 35.431 44.374 24.896 69.270 108.385 5.158 113.543 63,91%
Camaçari 76.123 13.041 89.164 108.232 5.407 113.639 154.402 7.325 161.727 42,32%
Mata de São João 23.727 8.934 32.661 24.143 6.392 30.535 24.969 7.599 32.568 6,66%
Entre Rios 9.761 12.784 22.545 16.897 10.821 27.718 23.019 14.494 37.513 35,34%
Esplanada 10.527 8.489 19.016 15.198 8.007 23.205 17.538 9.692 27.230 17,35%
Conde 5.734 9.494 15.228 5.494 10.655 16.149 10.492 9.934 20.426 26,48%
Jandaíra 2.929 3.674 6.603 4.471 3.754 8.225 5.507 4.520 10.027 21,91%
Total CC 152.206 68.442 220.648 218.809 69.932 288.741 344.312 58.722 403.034 39,58%

Total 1.788.304 161.428 1.949.732 2.468.992 151.778 2.620.770 2.999.157 137.197 3.136.354 19,67%

91-2000 
(Total-%)
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Fonte: IBGE – Censos Demográficos 

A partir da tabela anterior, pode-se constatar que a população vem se concentrando nas 
áreas urbanas providas de melhores condições de vida, acompanhando a tendência 
nacional de concentração populacional em metrópoles e/ou cidades maiores. 
Especificamente para população dos municípios que compõem a Baía de Todos os Santos, a 
concentração populacional na área urbana é maior, se comparada à Costa dos Coqueiros.  

A Tabela 3.2.2.2 apresenta o grau de urbanização entre a Baía de Todos os Santos e a Costa 
dos Coqueiros, onde se observa que em ambas as regiões houve aumento do grau de 
urbanização, entretanto, para a última zona turística citada esse percentual foi muito 
superior. O aumento no grau de urbanização pode estar associado ao aumento da taxa anual 
de crescimento da população total e principalmente, a movimentos migratórios internos. 

Tabela 3.2.2.2 – Grau de Urbanização do Pólo Salvador e Entorno (%) 

1980 1991 2000
Baía de Todos os Santos 95 96 97
Costa dos Coqueiros 69 76 85
Total Pólo 92 94 96
Total Estado da Bahia 49 59 67  

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 
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Em termos de densidade demográfica, a capital baiana é o município mais adensado24 
(aproximadamente 7.520 habitantes por km2) e quando comparado a outras metrópoles 
nacionais, tem um adensamento superior: 

• Fortaleza – 6.845 hab/km2 ; 

• São Paulo – 6.823 hab/km2 ; 

• Recife – 6.529 hab/km2 ; 

• Natal – 4.195 hab/km2 ; 

• Rio de Janeiro – 4.640 hab/km2. 

Além de Salvador, outro município com alta taxa de ocupação é Lauro de Freitas, vizinho à 
capital baiana, com 1.894 habitantes/km2, seguido por Madre de Deus com 1.089 habitan-
tes/km². De modo geral, a zona da Baía de Todos os Santos possui maior concentração po-
pulacional, se comparada a Costa dos Coqueiros, particularmente pelo papel de pólo de a-
tração exercido por Salvador.  

Tabela 3.2.2.3 – Densidade Demográfica – Municípios do Pólo Salvador e Entorno 

Município
Área do município 

(km2)
Densidade demográfica 

(Hab/km2)

Jaguaripe 891,4 15,05
Itaparica 47,3 400,59
Vera Cruz 253,5 117,22
Nazaré 256,3 102,91
Salinas Margarida 117,6 88,17
Maragojipe 436,1 92,46
São Félix 95,5 143,51
Cachoeira 398,5 76,10
Saubara 91,5 111,39
Santo Amaro 486,2 120,11
S.Francisco Conde 219,3 119,51
Madre de Deus 11,1 1.088,87
Salvador 324,5 7.521,08
Total BTS 3.628,8 752,49
Lauro de Freitas 59,8 1.894,12
Camaçari 759,8 212,09
Mata de São João 680,8 47,81
Entre Rios 1.164,8 32,21
Esplanada 1.403,0 19,40
Conde 950,6 21,47
Jandaíra 644,2 15,57
Total CC 5.663,0 71,01

Total do Pólo 9.291,8 337,16
Bahia 564.273,00 23,16

2000
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Fonte: IBGE - Censo Demográfico 

                                                 
24 Ressalte-se a área do município de Salvador considerada pelo IBGE (324,5 km²) refere-se a área emersa (não inclui a Baía). 
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Comparando-se a Baía de Todos os Santos e a Costa dos Coqueiros no período 1980-2000, a 
Costa dos Coqueiros teve crescimento superior, sendo que Lauro de Freitas apresentou 
maior crescimento populacional. Salvador é o município que concentra a maioria da 
população total do Pólo Salvador e Entorno. No período 1991-2000, o crescimento anual da 
população da última Zona citada foi de 4,40% ao ano, ao passo que na Baía de Todos os 
Santos foi de 1,91% ao ano. A Tabela 3.2.2.4 a seguir apresenta os índices anuais de 
crescimento da população durante os períodos: 

Tabela 3.2.2.4 - Crescimento Anual da População 

1980-1991 1991-2000 1980-2000
Jaguaripe 2,48% -0,34% 1,17%
Itaparica 3,49% 2,87% 3,71%
Vera Cruz 5,55% 3,82% 5,82%
Nazaré 0,91% 0,18% 0,59%
Salinas Margarida 1,32% 1,86% 1,68%
Maragojipe -0,54% 0,43% -0,11%
São Félix -1,82% 1,38% -0,51%
Cachoeira 0,11% 0,84% 0,44%
Saubara (*) - 3,02% 3,02%
Santo Amaro -0,59% 0,87% 0,04%
S.Francisco Conde 1,22% 3,32% 2,37%
Madre de Deus (*) - 3,45% 3,45%
Salvador 3,47% 1,97% 3,13%
Baía de Todos os Santos 3,17% 1,91% 2,90%

Lauro de Freitas 8,68% 7,10% 11,02%
Camaçari 2,50% 4,70% 4,07%
Mata de São João -0,59% 0,74% -0,01%
Entre Rios 2,09% 3,93% 3,32%
Esplanada 2,00% 1,93% 2,16%
Conde 0,55% 2,94% 1,71%
Jandaíra 2,23% 2,43% 2,59%
Costa dos Coqueiros 2,81% 4,40% 4,13%
Total 3,13% 2,19% 3,04%
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Fonte: Censo Demográfico 2000 - IBGE 

A próxima tabela (Tabela 3.2.2.5) apresenta a evolução da população por gênero. Em geral, a 
população feminina é maior que a masculina, com diferença média de aproximadamente 
4,46 pontos percentuais entre os anos de 1980, 1991 e 2000. Considerando-se todos os muni-
cípios do Pólo Salvador e Entorno, Salvador é o município que possui maior diferença entre 
homens e mulheres. 

Outro aspecto relevante é que a zona da Baía de Todos os Santos, se comparada a Costa dos 
Coqueiros, possui percentuais ligeiramente superiores de população feminina representan-
do, em 2000, 52,7% da população total ao passo que na Costa dos Coqueiros, esse percentual 
é de 50,2%. 
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Tabela 3.2.2.5 – Evolução da População por Gênero – Municípios do Pólo Salvador e Entorno 

Total Total Total
Jaguaripe 5.302 48,8% 5.572 51,2% 10.874 6.782 49,0% 7.058 51,0% 13.840 6.532 48,7% 6.890 51,3% 13.422
Itaparica 5.585 51,3% 5.292 48,7% 10.877 7.663 50,9% 7.392 49,1% 15.055 9.627 50,8% 9.318 49,2% 18.945
Vera Cruz 6.811 49,5% 6.938 50,5% 13.749 10.890 49,2% 11.246 50,8% 22.136 14.695 49,4% 15.055 50,6% 29.750
Nazaré 12.268 52,0% 11.328 48,0% 23.596 13.417 51,7% 12.537 48,3% 25.954 13.623 51,7% 12.742 48,3% 26.365
Salinas Margarida 3.945 50,8% 3.820 49,2% 7.765 4.487 50,5% 4.404 49,5% 8.891 5.268 50,8% 5.109 49,2% 10.377
Maragojipe 20.631 50,0% 20.617 50,0% 41.248 19.399 50,0% 19.412 50,0% 38.811 20.030 49,7% 20.284 50,3% 40.314
São Félix 7.820 51,3% 7.421 48,7% 15.241 6.187 50,8% 5.995 49,2% 12.182 7.028 51,3% 6.671 48,7% 13.699
Cachoeira 14.438 51,7% 13.508 48,3% 27.946 14.550 51,4% 13.740 48,6% 28.290 15.531 51,1% 14.885 48,9% 30.416
Saubara (*) - - - - - 4.062 50,7% 3.954 49,3% 8.016 5.080 49,8% 5.113 50,2% 10.193
Santo Amaro 29.185 50,4% 28.752 49,6% 57.937 27.530 50,8% 26.630 49,2% 54.160 29.768 51,0% 28.646 49,0% 58.414
S.Francisco Conde 8.862 49,7% 8.976 50,3% 17.838 10.042 49,6% 10.196 50,4% 20.238 13.227 50,3% 13.055 49,7% 26.282
Madre de Deus (*) - - - - - 4.527 49,3% 4.656 50,7% 9.183 6.123 50,9% 5.913 49,1% 12.036
Salvador 789.114 52,5% 712.899 47,5% 1.502.013 1.098.014 52,9% 977.259 47,1% 2.075.273 1.292.855 52,9% 1.150.252 47,1% 2.443.107
Total BTS 903.961 52,3% 825.123 47,7% 1.729.084 1.227.550 52,6% 1.104.479 47,4% 2.332.029 1.439.387 52,7% 1.293.933 47,3% 2.733.320

Lauro de Freitas 17.652 49,8% 17.779 50,2% 35.431 34.940 50,4% 34.330 49,6% 69.270 58.014 51,1% 55.529 48,9% 113.543
Camaçari 43.443 48,7% 45.721 51,3% 89.164 56.544 49,8% 57.095 50,2% 113.639 80.765 49,9% 80.962 50,1% 161.727
Mata de São João 16.385 50,2% 16.276 49,8% 32.661 15.195 49,8% 15.340 50,2% 30.535 16.186 49,7% 16.382 50,3% 32.568
Entre Rios 11.297 50,1% 11.248 49,9% 22.545 14.024 50,6% 13.694 49,4% 27.718 18.831 50,2% 18.682 49,8% 37.513
Esplanada 9.780 51,4% 9.236 48,6% 19.016 11.725 50,5% 11.480 49,5% 23.205 13.633 50,1% 13.597 49,9% 27.230
Conde 7.680 50,4% 7.548 49,6% 15.228 8.057 49,9% 8.092 50,1% 16.149 10.216 50,0% 10.210 50,0% 20.426
Jandaíra 3.246 49,2% 3.357 50,8% 6.603 3.983 48,4% 4.242 51,6% 8.225 4.820 48,1% 5.207 51,9% 10.027
Total CC 109.483 49,6% 111.165 50,4% 220.648 144.468 50,0% 144.273 50,0% 288.741 202.465 50,2% 200.569 49,8% 403.034

Total do Pólo 1.013.444 52,0% 936.288 48,0% 1.949.732 1.372.018 52,4% 1.248.752 47,6% 2.620.770 1.641.852 52,3% 1.494.502 47,7% 3.136.354
Total no Estado 4.786.462 50,6% 4.668.930 49,4% 9.455.392 6.010.084 50,6% 5.857.907 49,4% 11.867.991 6.608.217 50,6% 6.462.033 49,4% 13.070.250

(*) Municípios criados no ano de 1989
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A seguir (Tabela 3.2.2.6 e Tabela 3.2.2.7) será demonstrada a distribuição da população por 
faixas etárias. 

Apesar da grande concentração de pessoas mais jovens, as projeções de mortalidade e nata-
lidade elaboradas pela SEI indicam um razoável processo de envelhecimento da população. 
Corroboram com esta análise os dados da Tabela 3.2.2.24 – Evolução da Expectativa de Vida 
ao Nascer – BA/NE/Brasil, indicando um rápido crescimento da expectativa de vida na Ba-
hia como um todo. Seus números indicam que a expectativa de vida dos baianos é maior 
que a média do Nordeste, além do fato de que a diferença entre a Bahia e o restante do Bra-
sil está diminuindo (era de 3,3% em 1980, caindo para 1,3% em 2000). Pela combinação des-
ses fatores, espera-se uma considerável alteração na distribuição por faixa etária para os 
próximos anos. 

Na Costa dos Coqueiros predomina uma população entre 10 a 29 anos, com exceção dos 
municípios de Camaçari, Lauro de Freitas e Mata de São João que têm percentuais significa-
tivos de pessoas entre 20 e 24 anos. Ainda nesta zona turística, os municípios de Entre Rios, 
Esplanada, Conde e Jandaíra têm a população infantil e adolescente, entre as faixas mais 
significativas. Na Baía de Todos os Santos, a faixa etária predominante da população está 
entre 10 e 19 anos, com exceção de Salvador e Madre de Deus, onde se pode acrescer a po-
pulação entre 20 e 24 anos. Em linhas gerais, a distribuição etária da população do Pólo Sal-
vador e Entorno possui percentual semelhante ao do Estado da Bahia. 

Tabela 3.2.2.6 – Distribuição Etária – Costa dos Coqueiros (pessoas com mais de 5 anos - 2000) 

5 a 9 anos 11.283 11,1% 16.766 11,6% 3.319 11,3% 4.642 14,1% 3.477 14,6% 2.704 15,3% 1.337 15,5% 43.528 12,1% 1.367.628 11,6%

10 a 14 anos 11.567 11,4% 17.768 12,3% 3.670 12,5% 4.467 13,6% 3.401 14,3% 2.538 14,4% 1.286 14,9% 44.697 12,5% 1.494.442 12,7%

15 a 19 anos 13.538 13,3% 20.529 14,2% 4.258 14,5% 4.690 14,3% 3.314 13,9% 2.501 14,1% 1.235 14,3% 50.065 14,0% 1.584.715 13,5%

20 a 24 anos 12.918 12,7% 18.641 12,9% 3.782 12,9% 3.738 11,4% 2.480 10,4% 1.828 10,3% 916 10,6% 44.303 12,4% 1.314.360 11,2%

25 a 29 anos 10.447 10,3% 14.702 10,2% 2.604 8,9% 2.829 8,6% 1.767 7,4% 1.318 7,5% 684 7,9% 34.351 9,6% 1.019.007 8,7%

30 a 34 anos 9.078 8,9% 13.078 9,1% 2.248 7,6% 2.418 7,4% 1.632 6,9% 1.163 6,6% 533 6,2% 30.150 8,4% 924.211 7,9%

35 a 39 anos 8.197 8,0% 11.132 7,7% 2.025 6,9% 2.143 6,5% 1.489 6,3% 1.082 6,1% 537 6,2% 26.605 7,4% 829.798 7,1%

40 a 44 anos 7.129 7,0% 9.543 6,6% 1.651 5,6% 1.705 5,2% 1.248 5,2% 838 4,7% 412 4,8% 22.526 6,3% 706.997 6,0%

45 a 49 anos 5.634 5,5% 7.138 5,0% 1.383 4,7% 1.479 4,5% 1.118 4,7% 723 4,1% 335 3,9% 17.810 5,0% 569.579 4,8%

50 a 54 anos 4.184 4,1% 4.817 3,3% 1.117 3,8% 1.181 3,6% 922 3,9% 621 3,5% 296 3,4% 13.138 3,7% 478.192 4,1%

55 a 59 anos 2.588 2,5% 3.276 2,3% 874 3,0% 926 2,8% 706 3,0% 529 3,0% 240 2,8% 9.139 2,5% 386.518 3,3%

60 a 64 anos 1.891 1,9% 2.419 1,7% 718 2,4% 760 2,3% 624 2,6% 502 2,8% 239 2,8% 7.153 2,0% 328.034 2,8%

65 a 69 anos 1.312 1,3% 1.671 1,2% 674 2,3% 620 1,9% 524 2,2% 416 2,4% 201 2,3% 5.418 1,5% 251.570 2,1%

70 a 74 anos 896 0,9% 1.155 0,8% 454 1,5% 427 1,3% 377 1,6% 315 1,8% 161 1,9% 3.785 1,1% 197.142 1,7%

75 a 79 anos 556 0,5% 693 0,5% 296 1,0% 317 1,0% 301 1,3% 254 1,4% 89 1,0% 2.506 0,7% 133.190 1,1%

80 anos ou + 650 0,6% 801 0,6% 350 1,2% 542 1,6% 413 1,7% 351 2,0% 137 1,6% 3.244 0,9% 167.965 1,4%

Total 11.753.34823.793 17.683 8.638 358.418101.868 144.129 29.423 32.884

Total do EstadoEsplanada Conde Jandaíra Total ZonaLauro de Freitas Camaçari Mata de São 
João

Entre Rios

 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 
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Tabela 3.2.2.7 – Distribuição Etária – Baía de Todos os Santos (pessoas com mais de 5 anos - 2000) 

5 a 9 anos 1.622 13,8% 1.939 11,5% 2.973 11,3% 2.637 11,0% 1.138 12,2% 4.231 11,6% 1.362 11,0% 3.029 11,1% 917 9,9% 5.442 10,3% 2.735 11,7% 1.110 10,2% 206.311 9,2% 235.446 9,4%

10 a 14 anos 1.674 14,2% 1.942 11,5% 3.049 11,6% 2.885 12,1% 1.240 13,3% 4.773 13,1% 1.477 11,9% 3.261 11,9% 1.091 11,8% 6.183 11,7% 2.878 12,3% 1.186 10,9% 223.746 10,0% 255.385 10,2%

15 a 19 anos 1.708 14,5% 2.295 13,6% 3.431 13,0% 3.365 14,1% 1.350 14,5% 5.161 14,1% 1.735 14,0% 3.885 14,2% 1.212 13,1% 7.292 13,8% 3.326 14,2% 1.404 12,9% 281.938 12,6% 318.102 12,7%

20 a 24 anos 1.333 11,3% 2.062 12,2% 3.118 11,8% 2.715 11,4% 1.082 11,6% 4.036 11,1% 1.503 12,1% 3.241 11,9% 1.076 11,6% 6.260 11,9% 3.101 13,3% 1.345 12,4% 275.499 12,3% 306.371 12,3%

25 a 29 anos 1.015 8,6% 1.602 9,5% 2.609 9,9% 2.058 8,6% 822 8,8% 3.018 8,3% 1.142 9,2% 2.354 8,6% 821 8,8% 4.861 9,2% 2.289 9,8% 1.170 10,8% 227.702 10,2% 251.463 10,1%

30 a 34 anos 831 7,0% 1.441 8,5% 2.228 8,4% 1.879 7,9% 639 6,8% 2.511 6,9% 917 7,4% 1.980 7,2% 713 7,7% 4.088 7,7% 1.995 8,5% 1.035 9,5% 207.978 9,3% 228.235 9,1%

35 a 39 anos 714 6,1% 1.250 7,4% 1.954 7,4% 1.678 7,0% 566 6,1% 2.265 6,2% 887 7,1% 1.787 6,5% 652 7,0% 3.802 7,2% 1.626 7,0% 887 8,2% 191.230 8,6% 209.298 8,4%

40 a 44 anos 534 4,5% 1.048 6,2% 1.601 6,1% 1.402 5,9% 488 5,2% 1.939 5,3% 747 6,0% 1.579 5,8% 576 6,2% 3.216 6,1% 1.368 5,9% 714 6,6% 164.468 7,4% 179.680 7,2%

45 a 49 anos 523 4,4% 799 4,7% 1.294 4,9% 1.072 4,5% 367 3,9% 1.676 4,6% 593 4,8% 1.240 4,5% 461 5,0% 2.691 5,1% 1.020 4,4% 544 5,0% 127.716 5,7% 139.996 5,6%

50 a 54 anos 430 3,6% 621 3,7% 1.033 3,9% 852 3,6% 372 4,0% 1.481 4,1% 440 3,5% 1.103 4,0% 369 4,0% 2.166 4,1% 811 3,5% 438 4,0% 96.889 4,3% 107.005 4,3%

55 a 59 anos 356 3,0% 514 3,0% 811 3,1% 750 3,1% 290 3,1% 1.271 3,5% 378 3,0% 904 3,3% 328 3,5% 1.743 3,3% 662 2,8% 304 2,8% 66.175 3,0% 74.486 3,0%

60 a 64 anos 313 2,7% 458 2,7% 754 2,9% 771 3,2% 250 2,7% 1.190 3,3% 353 2,8% 826 3,0% 310 3,3% 1.543 2,9% 515 2,2% 229 2,1% 53.688 2,4% 61.200 2,5%

65 a 69 anos 252 2,1% 355 2,1% 561 2,1% 615 2,6% 219 2,3% 962 2,6% 269 2,2% 642 2,3% 277 3,0% 1.107 2,1% 362 1,6% 169 1,6% 40.159 1,8% 45.949 1,8%

70 a 74 anos 202 1,7% 278 1,6% 460 1,7% 523 2,2% 199 2,1% 810 2,2% 232 1,9% 536 2,0% 196 2,1% 982 1,9% 274 1,2% 128 1,2% 30.358 1,4% 35.178 1,4%

75 a 79 anos 116 1,0% 124 0,7% 220 0,8% 318 1,3% 146 1,6% 542 1,5% 176 1,4% 402 1,5% 132 1,4% 569 1,1% 161 0,7% 87 0,8% 19.530 0,9% 22.523 0,9%

80 anos ou + 171 1,4% 200 1,2% 294 1,1% 370 1,5% 166 1,8% 641 1,8% 199 1,6% 575 2,1% 153 1,6% 814 1,5% 229 1,0% 105 1,0% 21.301 1,0% 25.218 1,0%

Total

Jaguaripe Itaparica Vera Cruz Nazaré
Salinas da 
Margarida

Maragojipe São Félix Cachoeira Saubara Santo Amaro
São Francisco 

do Conde
Madre de Deus Salvador Total BTS

11.794 16.928 26.390 23.890 9.334 36.507 12.410 10.855 2.234.688 2.495.53527.344 9.284 52.759 23.352  

Fonte: IBGE/ Censo Demográfico 
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Condições de Vida 

Além dos dados demográficos apresentados no item anterior, são analisadas informações 
sobre aspectos socioeconômicos essenciais. Estas informações contribuem para avaliar a 
qualidade de vida da população residente, indicando prioridades para administradores 
públicos e fornecendo as condições de contorno para o planejamento turístico. 

Para identificação das atuais condições de vida da população residente selecionou-se temas 
que poderão ter impactos sociais significativos com a atividade turística, ou seja: educação, 
emprego, renda, saúde e infra-estrutura básica. 

Considerando que a atividade turística utiliza a estrutura municipal em grande parte, 
diretamente ou indiretamente, a seleção de indicadores adequados nesses temas poderão 
colaborar com o desenvolvimento turístico.25 

Portanto, neste item, além de dados do Censo 2000 do IBGE, foram utilizados índices e es-
timativas da Superintendência de Estudos Econômicos do Estado da Bahia (SEI), do Pro-
grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), do DIEESE, da Fundação 
SEADE, além de outros órgãos estaduais e do contato direto com prefeituras. 

Emprego e Renda 

Emprego 

No Brasil, são divulgadas mensalmente duas pesquisas referentes ao mercado de trabalho 
nas principais regiões metropolitanas do país: a PME (Pesquisa Mensal de Emprego) reali-
zada pelo IBGE e a PED (Pesquisa de Emprego e Desemprego), ambas reconhecidas pela 
Organização Internacional do Trabalho. 

Como não há informações ou pesquisas confiáveis sobre ocupação (formal e informal) fora 
de grandes centros urbanos, são utilizados dados da Região Metropolitana de Salvador 
(RMS). Esta região é constituída pela capital, Salvador e os seguintes municípios: Camaçari, 
Lauro de Freitas, Vera Cruz, Itaparica, São Francisco do Conde, Madre de Deus, Candeias, 
Dias D’Ávilla, e Simões Filho. Destes, apenas os três últimos não estão na área de planeja-
mento. Os demais municípios somam 92% da população da RMS e 89% da população do 
Pólo Salvador e Entorno, fornecendo uma amostra representativa. 

A PME é uma pesquisa de periodicidade mensal sobre mão-de-obra e rendimento do traba-
lho. Os dados são obtidos a partir de uma amostra probabilística de, aproximadamente, 
38.500 domicílios situados nas Regiões Metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.26 

Já a PED é um levantamento domiciliar contínuo, realizado mensalmente, desde 1984, na 
Região Metropolitana de São Paulo, em convênio entre a Fundação SEADE e o DIEESE. Es-
ses dois órgãos, em parceria com órgãos públicos de outros estados, implantaram a pesquisa 
em outras regiões, sendo realizada, atualmente, no Distrito Federal e nas Regiões Metropoli-

                                                 
25  Goeldner, Charles R; Ritchie, J. R. Brent Ritchie & McIntosh, Robert W. – Turismo. Princípios, Práticas e Filosofias. Tra-
dução de Roberto Cataldo Costa. – 8. ed. – Porto Alegre: Bookman, 2002. 
26 IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Acessado em Julho de 2002. Disponível por WWW em 
http://www.ibge.gov.br 
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tanas de Porto Alegre, Recife, Salvador e Belo Horizonte.27 A PED-RMS (PED - Região Me-
tropolitana de Salvador) foi iniciada em outubro de 1996. Realiza mensalmente cerca de 
6.500 entrevistas em dez municípios da Região Metropolitana de Salvador. 

A diferença básica entre as duas metodologias é que a PME considera um conceito bastante 
restrito de desemprego – o desemprego aberto – que implica a realização de nenhuma ati-
vidade remunerada na semana anterior à pesquisa no domicílio, ou seja, a procura ativa de 
emprego durante o mesmo período. A PED, por sua vez, o conceito de desemprego é mais 
abrangente, elaborado no sentido de captar situações mais complexas de desemprego, típi-
cas de países com mercados de trabalho muito heterogêneos e com sistemas públicos de 
emprego bastante restritos e incipientes. Isso significa que freqüentemente as pessoas que 
perdem seus empregos são obrigadas a realizar "bicos" – atividades sem as características de 
assiduidade e continuidade – para sobreviver, enquanto procuram ativamente por um em-
prego. Enquanto para DIEESE/SEADE essa é uma situação de desemprego, para o IBGE é 
uma ocupação. 

As duas pesquisas adotam metodologias diferentes e, naturalmente, obtêm resultados dife-
rentes, sendo os índices obtidos pela metodologia da PED-RMS sistematicamente maiores 
que os do IBGE. 

O estudo sobre desemprego no Pólo Salvador e Entorno é baseado na análise dos dados da 
PED referente à RMS, em comparação com alguns índices da PME. O estudo não conside-
rou os dados da RAIS, pois apesar de se tratar de um relatório oficial, ela cobre apenas a 
economia formal. 

Antes de apresentar os dados das tabelas sobre emprego, são apresentados os principais 
conceitos e terminologias utilizados, segundo a metodologia utilizada para a elaboração da 
PED 28: 

PIA – População em Idade Ativa: corresponde à população total com dez anos ou mais. 

PEA – População Economicamente Ativa: parcela da PIA que está ocupada ou desemprega-
da. 

Ocupados – pessoas que exercem alguma das seguintes atividades: 
• Trabalho remunerado regularmente; 

• Trabalho remunerado irregularmente, desde que não tenha procurado trabalho 
diferente do atual; 

• Trabalho não remunerado ajudando parentes, desde que não esteja procurando 
trabalho diferente do atual; 

• Trabalho remunerado em espécie ou benefício, desde que não esteja procurando 
trabalho diferente do atual. 

Desempregados – pessoas que estejam em uma das seguintes situações: 
• Desemprego aberto: efetivamente procuraram trabalho nos últimos 30 dias, mas não 

exerceram nenhuma atividade nos últimos 7 dias. 

• Desemprego oculto: pode ser por trabalho precário ou por desalento. 

                                                 
27 DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos. Acessado em Julho de 2002. Disponível 
por WWW em http://www.dieese.org.br  
28 SEI - Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Acessado em Julho de 2002. Disponível por WWW em 
http://www.sei.ba.gov 
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• por trabalho precário: pessoas que realizam de forma irregular, ou seja, em caráter 
ocasional e eventual, algum trabalho remunerado (ou pessoas que realizam 
trabalho não remunerado em ajuda a negócios de parentes) e que procuraram 
mudar de trabalho nos 30 dias anteriores ao da entrevista, ou que, não tendo 
procurado neste período, o fizeram até 12 meses atrás; 

• por desalento: pessoas que não possuem trabalho e nem procuraram nos últimos 
30 dias, por desestímulos do mercado de trabalho ou por circunstâncias fortuitas, 
mas procuraram efetivamente trabalho nos últimos 12 meses. 

Percebe-se que os levantamentos sobre desemprego procuram identificar pessoas exercendo 
atividades, sejam elas formais ou não. Esse fato é importante, pois apesar da grande inci-
dência de empregos informais, o mais relevante neste momento é a quantidade de pessoas 
efetivamente ocupadas. 

Comentadas as diferentes metodologias para os dados de emprego, apresentam-se à seguir, 
diversas tabelas (Tabelas 3.2.2.8 a 3.2.2.11) com as taxas de desemprego para a Região Metro-
politana de Salvador.  

Conforme pode ser observado na  Tabela 3.2.2.8, a taxa de desemprego na RMS corresponde 
a mais de 1/4 da População Economicamente Ativa. Os 27,3% de desempregados (dos quais 
15,8% em estado de desemprego aberto, ou seja, sem nenhuma atividade exercida), 
constituem um dos mais altos índices do país, como é mostrado mais adiante na Tabela 
3.2.2.10. A análise dos postos de trabalho em relação ao ano anterior (mais de 33 mil postos) 
é positiva, mas demonstra claramente que a evolução é muito pequena comparando com os 
435 mil desempregados. 

Outro aspecto importante é o alto contingente de pessoas trabalhando no setor de serviços, 
o maior setor empregador. Este setor foi o maior responsável pela criação/manutenção de 
empregos nos últimos doze meses, da qual o turismo participa de maneira significativa. Essa 
realidade vem acontecendo nas principais metrópoles brasileiras que, na última década, 
vêm empregando um contingente maior no setor de serviços. A PEA, por sua vez, 
representa apenas 62,2% da PIA, indicando uma grande quantidade de inativos. 
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Tabela 3.2.2.8 – PEA e Taxa de Desemprego – RMS (Fevereiro 2002) 

Indicadores RMS Salvador Demais Municípios
População Economicamente Ativa (em 1.000 pessoas) * 1.594 - -
Ocupados (%) 72,7
Taxa de Desemprego Total (em %) 27,3 26,3 32
Aberto (%) 15,8 14,9 19,6
Oculto (%) 11,5 11,4 12,4
Trabalho Precário (%) 8,3 - -
Desalento (%) 3,2 - -
Taxa de Participação (PEA/PIA) (em %) 62,2 63,3 57,6

1.A partir de fevereiro de 2001 as projeções de população foram ajustadas com base no Censo de 2000. 

2.A partir de janeiro de 2002 as projeções da população em idade ativa foram ajustadas com base no censo de 2000

NOTA: Os dados são calculados a partir de informações do trimestre móvel terminado no mês indicado. A análise de dezembro/01 tem, portanto, como base o 
trimestre móvel de dezembro/01-fevereiro/02. 

Fonte: PED RMS – SEI/SETRAS/UFBA/DIEESE/SEADE

 

Tabela 3.2.2.9 – Ocupação por Setores – RMS (em mil pessoas) 

fev/02 fev/02
% (fev/02) jan/02 fev/01

1.126 1.164 1.159 100,0 -5 33
91 98 95 8,2% -3 4

191 192 190 16,4% -2 -1
643 676 676 58,3% 0 33
200 198 198 17,1% 0 -2

NOTA: A partir de fevereiro de 2001 as projeções da população foram ajustadas com base no Censo de 2000. 
A partir de janeiro de 2002 as projeções da população em idade ativa foram ajustadas com base no censo de 2000

Serviços
Outros*

Fonte: PED RMS – SEI/SETRAS/UFBA/DIEESE/SEADE.
* Incluem construção civil, serviços domésticos e outras atividades.

Comércio

Setores fev/01 jan/02

Variação Absoluta 

Total 
Indústria

fev/02

 

A tabela a seguir apresenta uma série histórica da Taxa de Desemprego Total nas principais 
Regiões Metropolitanas, que demonstra a condição da RMS como a primeira colocada no 
ranking de maior Taxa de Desemprego. 
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Tabela 3.2.2.10 – Taxa de Desemprego Total nas Regiões Metropolitanas - PED 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev

Distrito Federal 19,4 20,4 20,7 20,6 20,3 20,4 20,7 20,4 19,6 19,1 19,0 20,0 (...)
Belo Horizonte 17,5 18,1 18,1 18,2 18,2 18,7 18,7 19,0 19,0 18,5 17,7 17,5 18,1
Porto Alegre 14,7 15,4 15,6 15,4 15,0 14,6 14,3 14,5 15,3 15,1 14,8 14,5 15,0
Recife 19,6 20,5 21,6 21,8 22,1 21,7 22,0 21,4 21,1 21,4 20,5 20,2 19,9
Salvador 25,3 26,9 27,1 28,3 27,8 28,4 27,7 27,8 27,8 27,6 27,4 26,9 27,3
São Paulo 17,0 17,3 17,7 17,5 17,5 17,3 17,7 17,8 18,3 17,9 17,8 17,9 19,1

Fonte: SEP. Convênio FSEADE/DIEESE; STb/GDF; CEI/FJP/SETAS/SINE-MG; FEE/FGTAS/SINE-RS; SEPLANDES/DIEESE-PE; SEI/SETRAS/UFBA; SEADE/DIEESE-SP

(...) Dados não disponíveis

Regiões 
Metropolitanas 2001 2002

 

A tabela a seguir mostra os dados conforme a Pesquisa Mensal de Desemprego (PME), 
divulgada pelo IBGE. Apesar dos índices diferirem, por motivos já comentados, nota-se 
ainda uma alta taxa de desemprego aberto na RMS, se comparada com as demais regiões 
metropolitanas do país. 

Tabela 3.2.2.11 – Taxa de desemprego aberto – 30 dias (Percentual) 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev

Rio de Janeiro 3,78 4,92 5,11 5,71 4,78 5,14 4,75 4,20 4,92 5,24 4,99 6,13 5,07
Belo Horizonte 8,74 9,40 8,23 8,41 8,18 7,71 7,92 8,27 8,18 7,55 7,35 9,02 8,21
Porto Alegre 5,79 6,29 6,31 6,33 5,86 5,98 5,55 5,46 6,13 5,74 4,61 5,58 7,07
Recife 7,63 8,53 8,69 8,90 9,85 9,44 9,12 9,88 10,05 8,55 6,97 6,63 8,27
Salvador 10,20 11,11 11,11 10,62 10,11 9,26 10,03 8,83 8,61 8,32 9,12 10,53 8,52
São Paulo 6,51 6,60 6,95 7,88 7,06 6,65 6,97 7,19 7,53 7,61 6,82 7,93 9,16

Regiões 
Metropolitanas 2001 2002

Fonte: IBGE  

Renda 

A renda média mensal dos chefes de família dos domicílios particulares permanentes, 
conforme pode ser observado na tabela a seguir, concentra-se na faixa entre zero a cinco 
salários mínimo. Dentro dessa faixa, há duas subdivisões: a faixa de renda predominante no 
Pólo Salvador e Entorno é de um a cinco salários mínimos; em seguida, vem a faixa de zero 
a um salário mínimo. 

Alguns municípios possuem chefes de família com renda mais elevada, principalmente 
naqueles onde a economia municipal é mais dinâmica e acaba exercendo papel de pólo, 
como é o caso de Salvador e Camaçari. 

Na maioria dos municípios analisados, é muito elevado o número de chefes de família com 
renda mensal inferior a um salário mínimo. Essa característica dos municípios impõe, como 
já ressaltado, que sejam delineadas estratégias que contemplem esse grupo social 
desfavorecido, de modo a oferecer-lhe instrumentos de inclusão no processo de 
desenvolvimento do turismo. Do contrário, há grande propensão de serem gerados efeitos 
colaterais do aumento do fluxo turístico, como o aumento da prostituição, o assédio aos 
turistas e mesmo atividades criminosas, que prejudicam a imagem do destino e 
comprometem o desenvolvimento sustentável da atividade. 
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Tabela 3.2.2.12 – Renda por faixa para chefes de família (2000) 

0 a 1SM Mais de 1 a 5 Mais de 5 a 10 Mais de 10 Sem Rendimento
Jaguaripe 1.827 603 64 25 490
Itaparica 1.906 1.602 290 109 941
Vera Cruz 3.073 2.332 433 218 1.594
Nazaré 3.234 1.815 323 128 987
Salinas Margarida 1.265 584 80 26 411
Maragojipe 5.294 2.026 233 74 2.084
São Félix 1.608 949 113 53 466
Cachoeira 3.868 1.953 336 192 1.095
Saubara (*) 1.564 856 105 31 1.554
Santo Amaro 7.243 5.186 857 342 420
S.Francisco Conde 1.751 2.363 391 126 1.554
Madre de Deus (*) 617 1.447 291 119 451
Salvador 124.466 277.311 83.975 77.839 87.702
Total BTS 157.716 299.027 87.491 79.282 99.749
Lauro de Freitas 6.560 12.095 2.594 3.404 4.510
Camaçari 10.537 19.844 3.224 1.319 6.282
Mata de São João 3.064 2.860 474 206 1.146
Entre Rios 5.046 2.802 341 182 255
Esplanada 2.811 1.456 218 125 1.496
Conde 2.408 837 94 65 966
Jandaíra 1.494 349 35 18 288
Total CC 31.920 40.243 6.980 5.319 14.943

Total 189.636 339.270 94.471 84.601 114.692
Total no Estado da BA 1.366.223 587.906 198.893 139.731 440.031

% em relação ao Estado 13,88% 57,71% 47,50% 60,55% 26,06%

2000
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(*) Municípios criados no ano de 1989
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Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 

Desenvolvimento Social 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH 

O IDH foi criado para medir o nível de desenvolvimento humano dos países a partir de 
indicadores de educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (esperança de vida 
ao nascer) e renda (PIB per capita). O índice varia de 0 (nenhum desenvolvimento humano) 
a 1 (desenvolvimento humano total). 

Para aferir o nível de desenvolvimento humano de municípios (IDHM) as dimensões são as 
mesmas, mas alguns dos indicadores usados são diferentes: educação (taxa de alfabetização 
e taxa bruta de freqüência), longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda (renda média 
de cada residente no município). Embora meçam os mesmos fenômenos, os indicadores 
levados em conta no IDH municipal são mais adequados para avaliar as condições de 
núcleos sociais menores. 29 

                                                 
29 UNDP. Novo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. [on line]. Disponível na Internet via WWW. URL: 
http://www.undp.org.br/IDHM-BRAtlasWebpage/index.asp. Acessado 28 de janeiro de 2003. 
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De modo geral, em 1980, 70% dos municípios do Pólo Salvador e Entorno tinham baixo 
desenvolvimento humano segundo o IDH-M 30, ao passo que em 1991 esse percentual caiu 
para 10%. Em 2000, nenhum município enquadrou-se na categoria de baixo 
desenvolvimento humano, ao contrário, todos subiram um patamar, passando de baixo para 
médio desenvolvimento humano. A única exceção é Salvador que passou de médio para 
alto desenvolvimento humano. 

Nesse item serão apresentados valores do IDH-M para os anos de 1980, 1991 e 2000. 

Índice de Desenvolvimento Social - IDS 

Já o Índice de Desenvolvimento Social (IDS) aqui utilizado, foi desenvolvido pela SEI como 
instrumento de acompanhamento de políticas públicas, auxiliando no processo de 
intervenção governamental e permitindo acesso à informação pela população. É composto 
por indicadores de saúde, educação, consumo de água, consumo de energia elétrica e renda 
familiar.  

O IDS apresentado somente para o ano de 1998 não permite uma comparação direta com o 
IDH-M, mas demonstra que a maioria dos municípios do Pólo Salvador e Entorno tiveram 
índice de desenvolvimento social semelhantes, com exceção de Maragojipe e Jandaíra que 
na classificação geral estiveram distantes dos demais. 

Pelo critério de classificação do IDS, Itaparica, Vera Cruz, Madre de Deus, Camaçari, Lauro 
de Freitas e Salvador apresentam índices que os colocam entre os doze melhores do Estado. 
Apesar de sua utilidade como instrumento de medição da qualidade de vida, a 
impossibilidade de comparação com municípios de outros Estados e ainda, a ausência de 
série histórica, confere-lhe uma aplicabilidade limitada. 

A evolução do índice de desenvolvimento humano de baixo desenvolvimento para médio 
pode estar associado as ações que vem sendo realizadas nas áreas de educação, saúde e 
saneamento durante a década passada, como demonstram as próximas análises. De 
qualquer forma, o IDH-M da Bahia é inferior ao brasileiro. 

                                                 
30 O IDH varia de 0 a 1, onde até 0,499, o desenvolvimento humano é baixo, de 0,500 a 0,799 é médio e acima de 0,800 é alto. 
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Tabela 3.2.2.13 – Indicadores Sociais – Municípios do Pólo Salvador e Entorno 

Município 1980 1991 2000 Índice Classif.
Jaguaripe 0,344 0,513 0,604 5033,70 88
Maragojipe 0,409 0,546 0,634 4991,61 191
Saubara N/d 0,566 0,672 5096,01 34
Salinas Margarida 0,411 0,582 0,659 5067,84 48
Nazaré 0,493 0,555 0,676 5102,17 32
Cachoeira 0,442 0,598 0,681 5069,53 46
São Félix 0,423 0,559 0,657 5036,53 84
S.Francisco Conde 0,483 0,622 0,714 5077,06 42
Itaparica 0,571 0,624 0,712 5146,12 12
Santo Amaro 0,479 0,607 0,684 5080,12 40
Vera Cruz 0,493 0,624 0,791 5182,60 5
Madre de Deus N/d 0,662 0,740 5151,35 10

Jandaíra 0,335 0,459 0,574 4987,97 200
Conde 0,339 0,470 0,613 5007,26 149
Entre Rios 0,387 0,525 0,696 5031,04 91
Esplanada 0,391 0,531 0,609 5051,66 59
Mata de São João 0,494 0,585 0,671 5105,56 31
Camaçari 0,593 0,651 0,734 5158,90 8
Lauro de Freitas 0,595 0,677 0,771 5206,43 3

Salvador 0,742 0,751 0,805 5368,19 1
Bahia 0,533 0,601 0,693 - -
Nordeste N/D N/D N/D - -
Brasil 0,679 0,709 0,769 - -

IDH Médio IDS - 1998
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Fonte: PNUD / IPEA / FJP – Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

Cobertura de Serviços Básicos 

O nível de oferta de serviços básicos de saneamento é um dos mais importantes indicadores 
de qualidade de vida. Os itens considerados neste tópico são o abastecimento de água, a 
coleta de esgoto e a coleta e destinação de resíduos sólidos. 

Apesar dos Índices de Cobertura de Serviços Básicos de saneamento ainda apresentarem 
números baixos, nota-se uma considerável evolução em praticamente todos os municípios. 
Hoje, estão em andamento inúmeros programas que visam a ampliação destes serviços para 
a população, como o Programa Bahia Azul, Alvorada e o próprio PRODETUR NE, entre 
outros. 

Para identificação da cobertura desses serviços, a fonte de informações utilizada foram os 
Censos Demográficos. O índice utilizado refere-se ao número de domicílios particulares pa-
ra os quais os serviços estão disponíveis sobre o número total de domicílios. Para os três i-
tens foram utilizados dados sobre os anos de 1991 e 2000, demonstrando a evolução da co-
bertura. 
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Índice de Cobertura de Água 

A Tabela 3.2.2.14 apresenta a evolução da cobertura do abastecimento de água para os 
municípios do Pólo Salvador e Entorno. De modo geral, em todo o Pólo Salvador e Entorno 
registrou-se um crescimento da cobertura do abastecimento de água, onde os municípios 
que tiveram maiores índices de crescimento foram aqueles que em 1991 apresentavam os 
menores índices de cobertura, chegando a casos extremos, como Jaguaripe: em 1991 
somente 9% dos domicílios eram abastecidos como água, ao passo que em 2000, esse índice 
cresceu para 40% (apesar desse índice representar menos da metade, representa uma 
grande evolução). 

Comparando-se a Costa dos Coqueiros e a Baía de Todos os Santos tem-se que essa última 
apresenta as melhores condições de abastecimento de água. 

Em Salvador, entre 1991-2000, a evolução do índice de cobertura de água apresentou a 
menor do Pólo Salvador e Entorno exatamente porque o município já possuía uma 
cobertura de mais de 90%. 

Apesar do crescimento verificado durante o período, ainda existem muitos municípios que 
apresentam grande parcela da população sem o serviço básico de abastecimento de água. 
No capítulo 3.3 - Infra-estrutura as análises desse tema são mais abrangentes. 

Tabela 3.2.2.14 – Evolução Índice de Cobertura do Abastecimento de Água – Municípios 
do Pólo Salvador e Entorno (domicílios) 

Município 1991 2000 Crescimento
Jaguaripe 9% 40% 365,12%
Cachoeira 49% 51% 3,67%
Maragojipe 44% 54% 22,43%
São Félix 48% 59% 22,92%
Nazaré 52% 67% 28,85%
São Francisco do Conde 33% 72% 116,67%
Santo Amaro 63% 72% 14,29%
Itaparica 66% 76% 15,15%
Vera Cruz 65% 78% 20,74%
Saubara 78% 84% 7,69%
Salinas da Margarida 77% 86% 12,27%
Salvador 93% 96% 3,23%
Madre de Deus 85% 98% 15,29%
Baía de Todos os Santos 59% 72% 22,52%

Jandaíra 34% 37% 10,06%
Conde 40% 48% 21,05%
Esplanada 48% 60% 23,97%
Mata de São João 46% 63% 35,64%
Entre Rios 50% 63% 27,22%
Lauro de Freitas 65% 88% 34,20%
Camaçari 73% 89% 21,12%
Costa dos Coqueiros 51% 64% 25,57%
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Fonte: Pesquisa sobre dados do IBGE / 2000 
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Índice de Cobertura de Esgotamento Sanitário 

Em relação ao índice de cobertura de coleta de esgoto, percebe-se que no ano de 1991, 
apenas Salvador oferecia o serviço a uma pequena parcela dos seus habitantes. Para o ano 
de 2000 pode-se notar que a rede coletora de esgoto foi estendida a uma parcela maior de 
moradores da capital baiana, além de oferecer cobertura a consideráveis parcelas da 
população em vários outros municípios. Comparando-se a zona da Baía de Todos os Santos 
e a Costa dos Coqueiros, esta tem os piores índices de cobertura de coleta de esgoto. 

Com a finalização do Programa Bahia Azul, a maior parcela da população de Salvador estará 
sendo atendida. Falta, no entanto, cobertura adequada em vários municípios como 
Itaparica, Vera Cruz, Conde, Jandaíra, Entre Rios, Esplanada e Mata de São João que têm no 
turismo uma atividade econômica importante. 

O levantamento do IBGE diz respeito à quantidade de domicílios com ligações com a rede 
geral de coleta. A Tabela 3.2.2.15 apresenta os índices de domicílios atendidos pela rede geral 
de esgotamento sanitário. 

Tabela 3.2.2.15 – Índice de Cobertura de Esgoto (domicílios) 

Município 1991 2000
Salinas da Margarida 0,0% 1,2%
Jaguaripe 0,0% 2,6%
Vera Cruz 0,0% 2,9%
Saubara 0,0% 11,2%
Itaparica 0,0% 24,0%
Maragojipe 6,6% 25,8%
São Francisco do Conde 0,1% 35,1%
Cachoeira 1,0% 35,8%
Nazaré 0,1% 39,9%
Santo Amaro 0,2% 40,2%
São Félix 0,3% 49,8%
Salvador 23,8% 74,7%
Madre de Deus 0,0% 81,3%

Jandaíra - 0,1%
Entre Rios - 0,4%
Esplanada - 0,4%
Conde - 0,7%
Mata de São João 6,0% 16,6%
Lauro de Freitas - 40,4%
Camaçari - 40,6%

Fonte: Pesquisa sobre dados do IBGE
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Fonte: Pesquisa sobre dados do IBGE / 2000 

Vale destacar que somente o índice de cobertura da rede de esgoto não é suficiente para in-
dicar os possíveis impactos que um aumento na geração de efluentes líquidos com novos 
fluxos turísticos pode causar no município. Em grande parte dos municípios brasileiros, o 
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esgoto gerado não é tratado e, portanto passa a comprometer a qualidade de importantes 
mananciais de abastecimento. 

Índice de Cobertura da Coleta de Lixo 

A limpeza urbana é uma atribuição municipal e conseqüentemente, a coleta, tratamento e 
destinação final são responsabilidades do município que pode ou não terceirizar as ativida-
des desse sistema. 

Apesar dos avanços obtidos na última década, a disposição inadequada dos resíduos sólidos 
é um fator que gera preocupação, do ponto de vista da saúde pública e poluição. Diversos 
tipos de resíduos sólidos são coletados e dispostos inadequadamente, como por exemplo, 
resíduos infectantes provenientes de unidades de saúde são misturados com os resíduos 
domésticos, seja na coleta e/ou na disposição final. Este assunto é analisado com maior deta-
lhamento no capítulo 3.3 (Infra-estrutura). 

O Programa Bahia Azul também contempla aterros sanitários, planos de coleta de resíduos 
específicos e fortalecimento das prefeituras para gestão dessa área.  

Na seqüência apresenta-se a Tabela 3.2.2.16, com os índices de domicílios atendidos por co-
leta de lixo regular. Em linhas gerais, o índice de cobertura de coleta de lixo aumentou entre 
1990 e 2000, sendo Salvador o município com a melhor cobertura de coleta. Em contraparti-
da, Jaguaripe, Jandaíra, Maragojipe e Conde detêm os piores índices (24%, 29%, 35% e 34%, 
respectivamente). 

Tabela 3.2.2.16 – Evolução Índice Cobertura Coleta Lixo (domicílios) 

Município 1990 2000
Cachoeira 27% 54%
Itaparica 39% 72%
Jaguaripe 7% 24%
Madre de Deus 72% 98%
Maragojipe 17% 35%
Nazaré 42% 66%
Salinas da Margarida 19% 81%
Salvador 78% 93%
Santo Amaro 37% 75%
São Félix 23% 63%
São Francisco do Conde 36% 57%
Saubara 67% 68%
Vera Cruz 44% 72%
Camaçari 81% 85%
Conde 11% 34%
Entre Rios 28% 53%
Esplanada 24% 47%
Jandaíra 3% 29%
Lauro de Freitas 59% 89%
Mata de São João 24% 60%
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Fonte: Pesquisa sobre dados do IBGE / 2000 
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Comparando-se a zona da Baía de Todos os Santos com a Costa dos Coqueiros, ambas 
detêm na média geral, cerca de 66% de índice de cobertura de coleta de resíduos sólidos.  

Entretanto, conforme exposto anteriormente nesse item, o índice de coleta de resíduos não 
reflete por completo a situação dos resíduos sólidos de um município, haja vista que os 
resíduos podem ser coletados, mas dispostos irregularmente em locais inadequados (lixões), 
gerando problemas de saúde pública e poluição. 

Educação 

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

A Tabela 3.2.2.17 apresenta a taxa de alfabetização da população dos municípios do Pólo 
Salvador e Entorno. Percebe-se que as taxas de alfabetização das zonas turísticas que 
compõem o Pólo apresentam taxas maiores que a média baiana. Salvador, Lauro de Freitas, 
Camaçari e Madre de Deus apresentam taxas altas. Conde, Jandaíra e Jaguaripe, ao 
contrário, demonstram taxas muito baixas. A taxa média de alfabetização do Pólo Salvador e 
Entorno (91,4%) é superior a do Brasil (87,2%) e também a da região Nordeste (75,4%). 
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Tabela 3.2.2.17 – Taxa de Alfabetização – Municípios do Pólo Salvador e Entorno 

Município População Total
População 

Alfabetizada
Taxa 

Alfabetização
Jaguaripe - BA 10.172 6.566 64,5%
Itaparica - BA 14.989 12.846 85,7%
Vera Cruz - BA 23.417 19.895 85,0%
Nazaré - BA 21.253 16.536 77,8%
Salinas da Margarida - BA 8.196 6.941 84,7%
Maragogipe - BA 32.276 22.888 70,9%
São Félix - BA 11.048 8.620 78,0%
Cachoeira - BA 24.315 19.224 79,1%
Saubara - BA 8.367 6.840 81,7%
Santo Amaro - BA 47.317 39.370 83,2%
São Francisco do Conde - BA 20.617 17.336 84,1%
Madre de Deus - BA 9.745 8.944 91,8%
Salvador - BA 2.028.377 1.902.532 93,8%
Total Baía Todos os Santos 2.260.089 2.088.538 92,4%

Lauro de Freitas - BA 90.585 82.389 91,0%
Camaçari - BA 127.363 112.327 88,2%
Mata de São João - BA 26.104 21.450 82,2%
Entre Rios - BA 28.242 21.019 74,4%
Esplanada - BA 20.316 14.576 71,7%
Conde - BA 14.979 9.740 65,0%
Jandaíra - BA 7.301 4.535 62,1%
Total Costa dos Coqueiros 314.890 266.036 84,5%

Bahia 10.385.720 8.138.193 78,4%
Fonte: IBGE - Censo Demográfico
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A Tabela 3.2.2.18 demonstra uma evolução razoável nos anos de estudos do responsável pe-
lo domicílio na Bahia acompanhado por uma redução da faixa de chefes de domicílio sem 
instrução ou com menos de um ano. 

Tabela 3.2.2.18 – Evolução – População por Faixas de Anos de Estudo - Bahia 

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

Grupos de anos de estudo

Pessoas responsáveis pelos domicílios particulares 
permanentes - Bahia

1991 2000

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 
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Além do aumento do número absoluto de pessoas nas faixas com mais anos de estudo, a 
participação em relação ao total de chefes também sofreu grandes progressos, como por 
exemplo, na faixa de 11 a 14 anos de estudo, passou de 8,4% para 12,5% em nove anos. 

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

A Tabela 3.2.2.19 indica o número de alunos matriculados na rede de ensino em cada 
município. 

A título de comparação, está indicada, ao lado de cada total de alunos matriculados, a popu-
lação compreendida entre cinco e dezessete anos, faixa etária que idealmente deveria estar 
freqüentando esses níveis de ensino. Em grande parte dos municípios o número de alunos 
matriculados é maior que a população nessa faixa etária, tal fato pode ser um positivo indi-
cador, sinalizando um aumento na pré-disposição de freqüência a escola. 

Tabela 3.2.2.19 - Alunos em estabelecimento de ensino 

Município Infantil Fundamental Médio Total
População 5 a 17 

anos

Jaguaripe 18,46% 81,54% 0,00% 5.780 4.357
Itaparica 16,20% 67,06% 16,74% 8.088 5.252
Vera Cruz 14,88% 76,76% 8,36% 12.356 8.090
Nazaré 14,36% 70,75% 14,89% 14.792 7.558
Salinas Margarida 14,30% 72,55% 13,15% 5.909 3.197
Maragojipe 10,38% 78,46% 11,16% 16.165 12.180
São Félix 14,49% 75,73% 9,78% 4.722 3.897
Cachoeira 12,17% 70,21% 17,62% 12.995 8.644
Saubara 18,20% 67,02% 14,78% 4.269 2.714
Santo Amaro 16,89% 65,26% 17,85% 21.835 15.983
S.Francisco Conde 22,47% 63,50% 14,02% 11.217 7.603
Madre de Deus 11,34% 58,86% 29,80% 6.527 3.101
Salvador 6,14% 68,79% 25,07% 757.274 592.402
Lauro de Freitas 3,82% 81,05% 15,13% 35.456 30.763
Camaçari 4,36% 74,90% 20,74% 60.631 46.768
Mata de São João 5,90% 82,25% 11,85% 14.555 9.529
Entre Rios 14,62% 77,96% 7,42% 14.096 12.041
Esplanada 20,60% 68,63% 10,76% 11.410 8.928
Conde 13,54% 78,78% 7,68% 8.987 6.830
Jandaíra 15,75% 78,40% 5,85% 4.190 1.337

Bahia 9,60% 76,70% 13,70% 4.833.281 3.818.170

Alunos no Ensino
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Fonte: Anuário Estatístico de Educação (2001) 

As próximas tabelas (Tabela 3.2.2.20 e Tabela 3.2.2.21) apresentam a quantidade de  
estabelecimentos de ensino na Costa dos Coqueiros e na Baía de Todos os Santos.  

A educação na área rural, descentralizada e com maior ênfase na educação infantil e 
fundamental, é oferecida quase que exclusivamente pelo setor público. São unidades 
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menores, que atendem às características descentralizadas da população rural. Na zona 
urbana, os estabelecimentos privados ainda são em menor número, mas são um pouco mais 
representativos. 

Os municípios com melhores indicadores sociais e economia mais diversificada são aqueles 
que apresentam mais estabelecimentos sob responsabilidade do setor privado. 

Tabela 3.2.2.20 – Estabelecimentos de Ensino por Município – Costa dos Coqueiros 

Município Nível de Ensino Pública Particular Pública Particular
Jandaíra Infantil 1 0 9 0 10

Fundamental 5 0 20 0 25
Médio 1 1 0 0 2

Conde Infantil 6 5 8 0 19
Fundamental 10 2 42 0 54
Médio 1 0 0 0 1

Esplanada Infantil 12 3 51 0 66
Fundamental 13 1 50 64
Médio 2 1 2 0 5

Entre Rios Infantil 3 8 6 2 19
Fundamental 12 9 55 1 77
Médio 1 2 0 0 3

Mata de São João Infantil 8 6 10 0 24
Fundamental 20 5 36 0 61
Médio 1 1 2 0 4

Camaçari Infantil 13 11 0 1 25
Fundamental 45 3 34 0 82
Médio 5 0 2 0 7

Lauro de Freitas Infantil 8 5 0 0 13
Fundamental 53 6 6 0 65
Médio 6 3 0 0 9

Costa dos Coqueiros Infantil 51 38 84 3 176
Fundamental 158 26 243 1 428
Médio 17 8 6 0 31

Urbana Rural Total

 

Fonte: Anuário Estatístico de Educação (2001) 
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Tabela 3.2.2.21 – Estabelecimento de Ensino por Município – Baía de Todos os Santos 

Total
Município Nível de Ensino Pública Particular Pública Particular
Jaguaripe Infantil 10 1 35 1 47

Fundamental 12 0 45 0 57
Médio 0 0 0 0 0

Itaparica Infantil 16 3 0 0 19
Fundamental 20 3 0 0 23
Médio 2 1 0 0 3

Vera Cruz Infantil 18 14 5 2 39
Fundamental 44 10 6 2 62
Médio 1 1 0 0 2

Nazaré Infantil 20 5 21 0 46
Fundamental 28 5 24 0 57
Médio 2 2 0 0 4

Salinas Margarida Infantil 6 1 4 0 11
Fundamental 5 1 9 0 15
Médio 2 0 0 0 2

Maragojipe Infantil 12 4 63 0 79
Fundamental 24 5 75 0 104
Médio 2 1 0 0 3

São Félix Infantil 5 4 8 0 17
Fundamental 8 4 25 0 37
Médio 1 0 1 0 2

Cachoeira Infantil 4 5 20 1 30
Fundamental 11 5 33 1 50
Médio 1 1 0 1 3

Saubara Infantil 5 4 1 2 12
Fundamental 8 2 1 1 12
Médio 2 0 0 0 2

Santo Amaro Infantil 24 15 25 3 67
Fundamental 33 16 27 0 76
Médio 4 2 0 0 6

S.Francisco Conde Infantil 11 0 15 0 26
Fundamental 14 0 23 37
Médio 1 0 0 0 1

Madre de Deus Infantil 3 2 0 0 5
Fundamental 7 2 1 0 10
Médio 2 0 0 0 2

Salvador Infantil 49 93 518 0 660
Fundamental 577 455 4 1 1037
Médio 92 87 0 0 179

Infantil 183 151 715 9 1.058
Fundamental 791 508 273 5 1.577
Médio 112 95 1 1 209

Estado da Bahia Infantil 2.285 1.842 9.975 52 14.154
Fundamental 5.181 1.648 19.101 42 25.972
Médio 794 313 116 9 1.232

Baía de Todos os 
Santos

Urbana Rural

 

Fonte: Anuário Estatístico de Educação (2001) 

Em termos de cursos profissionalizantes, especialmente aqueles que podem ser integrados 
no setor turismo, pode-se constatar que os cursos do SENAC e SENAI concentram-se nos 
municípios maiores, como Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas. A tabela a seguir, apresenta, 
a título ilustrativo, o número de alunos que concluíram cursos profissionalizantes em 2000 
por município. 



PRODETUR NE-II PDITS – Salvador e Entorno 3.2.2. Análise Social 168 

 

Tabela 3.2.2.22 – Educação Profissional – Alunos formados em 2000 

Município
Salvador 3.709 3.996 2.162 1.660 17 54 13
São Francisco do Conde - - - - - - -
Madre de Deus - - - - - - -
Santo Amaro - 163 - - - - -
Cachoeira 41 133 - - - - -
São Félix - - - - - - -
Saubara - - - - - - -
Maragogipe - - - - - - -
Nazaré - - - - - - -
Jaguaripe 14 - - - - - -
Itaparica - - - - - - -
Vera Cruz 18 - - - - - -
Salinas de Margarida - - - - - - -
Total da BTS 3.782 4.292 2.162 1.660 17 54 13
Jandaíra - - - - - - -
Conde - - - - - - -
Esplanada - - - - - - -
Entre Rios - - - - - - -
Mata de São João 645 - - - - - -
Camaçari 1.970 - - - - - -
Lauro de Freitas 448 - - - - -
Total da CC 3.063 0 0 0 0 0 0

Total do Pólo 6.845 4.292 2.162 1.660 17 54 13
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Fonte: SEI Estatísticas dos Municípios Baiano, 2002: SENAC/Departamento Regional da Bahia; SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

Saúde 

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

As informações deste item foram obtidas junto ao IBGE, complementadas com descrições 
sobre localização e condições de atendimento junto a moradores dos municípios e à 
prefeitura. 

Condições de Atendimento 

As unidades de saúde integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS são classificadas de 
acordo com sua operacionalização31 (definida pela Portaria do Ministério da Saúde 35/99): 
posto de saúde, policlínica, ambulatório, pronto socorro, hospital, dentre outros. Na Tabela 
3.2.2.23, selecionou-se as principais categorias de unidades de saúde que estão citadas nas 
descrições municipais de atendimento. 

                                                 
31 As definições das unidades de saúde estão apresentadas em detalhe no Anexo II. 



PRODETUR NE-II PDITS – Salvador e Entorno 3.2.2. Análise Social 169 

 

Na seqüência, são apresentadas as descrições sobre as condições de atendimento em cada 
município e a localização em relação aos distritos onde há maior fluxo de visitantes. 

Costa dos Coqueiros 

Camaçari: Orla conta com acesso fácil e rápido ao Hospital Geral de Camaçari. Município 
possui uma unidade de pronto atendimento móvel com equipamentos para atendimento 
geral. Apresenta uma unidade para atendimento de emergência em funcionamento, além 
de outra em construção. A respeito dos serviços prestados no litoral e no interior, foi 
diagnosticada através dos moradores e usuários uma diferença nos serviços prestados no 
interior e no litoral, sendo o do litoral considerado o melhor prestador de serviços. 

Mata de São João: Conta com um hospital de médio porte, com 30 leitos, no centro do 
município e um Centro de Saúde situado na Praia do Forte. Tem, ainda, outros sete postos 
de saúde, distribuídos pelos distritos. Imbassaí e Sauípe, que também recebem turistas, 
apresentam investimentos sendo feitos na área de saúde. O posto de Sauípe será ampliado e 
o de Imbassaí está em fase de construção e funcionará no formato do Programa de Saúde da 
Família - PSF (médico, enfermeira universitária, dois auxiliares de enfermagem, dentista). 
Espera-se, no futuro, a abertura de mais quatro postos no litoral do município, além da 
construção de uma estrada que facilite o acesso entre a orla e o interior do município, fato 
que melhorará a locomoção para o hospital. 

Esplanada: Conta com um hospital de médio porte, mais duas clínicas (uma privada e outra 
municipal), localizados no centro do município. Este hospital com estrutura para atender os 
principais pontos turísticos da cidade. Possui também quatro postos de saúde, sendo que 
um se localiza no distrito de Baixio, um dos mais importantes para o turismo da região. 
Além disso, um destes postos está implantando o formato de Programa de Saúde da Família. 

Conde: Apresenta um hospital, uma clínica e um posto de saúde no centro do município. 
Conta, ainda, com mais seis postos de saúde, distribuídos pelos distritos. De todos os sete 
postos de saúde, cinco funcionam sob regime de Programa de Saúde da Família, ou seja, 
contam com uma equipe formada por um médico, uma enfermeira e um técnico de 
enfermaria, para atender famílias da comunidade. Dos principais pontos turísticos – Sítio 
do Conde, Barra do Itariri, Poças e Siribinha – apenas Poças não apresenta um posto de 
saúde. No entanto, fica entre Sítio do Conde e Siribinha, com rápido acesso. 

Jandaíra: Não possui hospital. O hospital mais próximo fica entre 20 e 30 minutos de 
Jandaíra, em Rio Real. Apresenta um Posto de Saúde na sede da Secretaria (centro), o qual 
funciona com regime de PSF - Posto de Saúde da Família, mais cinco postos espalhados 
pelos distritos. No total são seis postos. Os principais distritos turísticos de Jandaíra, 
Mangue Seco e Abadia, possuem, cada um, um posto de saúde. 

Entre Rios: O município conta com um hospital e apresenta quarenta e nove leitos 
hospitalares. 

Lauro de Freitas: Possui dois hospitais. O hospital estadual Menandro de Faria, localizado 
na Estrada do Coco e o hospital municipal Jorge Novis, localizado no Largo do Caranguejo. 

Baia de Todos os Santos 

Jaguaripe: Não apresenta hospital. Possui nove centros, de saúde espalhados pelos distritos, 
voltados apenas para o atendimento mais simples. Se o caso for grave, é transferido para 
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regiões próximas como Salvador, Valença e Nazaré, por exemplo. Logo, a região é carente de 
um sistema de saúde mais completo. 

Itaparica: Possui um hospital, o Hospital Geral, localizado na estrada de Itaparica, entre os 
distritos de Misericórdia e Barro Branco. Conta, também com nove postos de saúde 
(mantidos pela Prefeitura) para atender os sete distritos da região. 

Vera Cruz: Seu único hospital e dezessete Postos de Saúde se encontram próximos aos 
pontos turísticos (menos de 20 minutos). Em caso de necessidade, pode transferir pacientes 
para o hospital de Itaparica, a 15 minutos, de automóvel, de Vera Cruz. Conta, também, 
com clínicas de atendimento específico: odontológico, ginecológico, entre outros. 

Nazaré: Conta com um hospital, a Santa Casa de Nazaré, considerado em monumento da 
cidade e tombado pela Prefeitura. Possui cinco postos de saúde (PSF – Programa de Saúde 
da Família) espalhados pelos bairros, além de um centro de saúde localizado próximo ao 
hospital. Não apresenta dificuldades, de acordo com a visão da Secretaria da Saúde, em 
atender aos distritos turísticos do município. 

Salinas da Margarida: Não possui hospital. Este, no entanto, se encontra em construção, 
tendo previsão para o fim do ano 2002. Apresenta um centro de saúde, maior unidade de 
saúde disponível no município, localizado no centro da cidade, com pronto atendimento 
24h. Além desse, conta com mais cinco postos de saúde, distribuídos pelos distritos, que 
atende os principais pontos turísticos de Salinas da Margarida. Possui, também, um serviço 
de ambulância para transportar casos mais sérios para o centro de saúde no Centro do 
Município. 

São Félix: Há um hospital, localizado no centro, mais seis postos de saúde, distribuídos pelo 
centro, bairros e zona rural. Entre esses seis postos, há um novo, em término de construção, 
localizado em uma igreja, mas que já se encontra funcionando. 

Madre de Deus: Não possui hospital próprio. Mas, um hospital se encontra em construção, 
com previsão de conclusão para o final de 2003. Apresenta um posto de saúde, além de 
quatro equipes de Programa de Saúde Família (PSF), distribuídas pelo Município em 
unidades de atendimento. 

Salvador: O município é o centro de referência de saúde para toda a Bahia e possui a maior 
oferta de leitos pelo SUS no Estado. Conforme dados do IBGE, Salvador conta com 
cinqüenta e um hospitais, um posto de saúde e oitenta e nove centros de saúde. Por ser a 
maior e melhor equipada rede hospitalar da região recebe muitos pacientes vindos de 
municípios carentes de serviços de saúde. 

Saubara: O município possui dois postos de saúde e um hospital. Os postos de saúde 
contam com cinco médicos, duas enfermeiras, dez auxiliares de enfermeiras, dois 
odontólogos, quarenta e cinco agentes comunitários de saúde, quatorze agentes de combate 
a dengue, três agentes do Programa de combate a leishmaniose. Os médicos são da área de 
urologia e ginecologia, pediatria, psiquiatria, cirurgia e endocrinologia. O hospital também 
oferece serviços de ultra-som. 
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Tabela 3.2.2.23 – Quantidade de Unidades de Saúde por município (2000) 

Púb. Univ. Priv. Púb. Univ. Priv. Púb. Univ. Priv. Púb. Univ. Priv. Púb. Univ. Priv. Púb. Univ. Priv. Púb. Univ. Priv.
Salvador 12 11 22 5 1 73 1 1 35 17 3 14 5 1 32 113 16 104
São F. do Conde 7 7 0 0
Madre de Deus 0 0 0
Santo Amaro 3 7 2 1 1 4 10 0 8
Cachoeira 1 1 2 1 1 3 0 3
São Félix 1 1 1 1 0 2
Saubara 1 2 1 4 0 0
Maragojipe 1 1 1 0 1
Nazaré 2 1 1 1 1 0 4
Jaguaripe 9 9 0 0
Itaparica 1 8 1 1 11 0 0
Vera Cruz 1 17 1 18 0 1
Salinas de Margarida 1 1 0 0

Jandaíra 7 7 0 0
Conde 5 2 7 0 0
Esplanada 1 6 2 8 0 1
Entre Rios 1 4 1 6 0 0
Mata de São João 1 1 6 2 1 10 0 1
Camaçari 1 3 1 3 1 5 4 1 3 1 11 0 12
Lauro de Freitas 1 6 1 2 3 10 0 3

Total no Pólo 18 11 36 59 1 124 1 7 1 42 25 3 24 5 1 36 238 16 140
Bahia 215 13 237 1.344 1 22 801 1 11 23 1 85 190 3 164 8 1 41 2.581 20 560
% em relação ao Estado 8,4% 84,6% 15,2% 4,4% 0,0% 4,5% 15,5% 0,0% 9,1% 30,4% 100,0% 49,4% 13,2% 100,0% 14,6% 62,5% 100,0% 87,8% - - -
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Fonte: DATASUS, Sistemas de Informações Ambulatoriais (SAI/SUS), outubro/2002. 
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Conforme pode ser observado na tabela anterior, as principais unidades de saúde do Pólo 
Salvador e Entorno encontram-se localizadas em Salvador, que exerce a função de pólo, 
inclusive na área de saúde. Salvador concentra a maior quantidade de hospitais, sejam 
públicos, privados e/ou universitários, além de centros de saúde, policlínicas, ambulatórios 
e pronto-socorros. 

Comparando-se a zona da Baía de Todos os Santos e a Costa dos Coqueiros, a BTS é mais 
servida de unidades de saúde, fato associado ao maior contigente populacional. 

Indicadores de Saúde 

Assim como na educação, a área de saúde vem apresentando consideráveis avanços ao 
longo dos últimos anos.  

Expectativa de Vida 

Os indicadores de expectativa de vida ao nascer demonstram as melhorias. São resultado de 
melhores condições de saneamento, alimentação e atendimento médico (preventivo e 
curativo). O atendimento oferecido nas condições descritas anteriormente vem 
apresentando resultados positivos, como se vê na Tabela 3.2.2.24 a seguir.  

O Gráfico 3.2.2.1 apresenta a evolução dos indicadores para o Estado da Bahia, para o 
Nordeste e para o Brasil. Entre 1991 e 2000, a expectativa de vida média do baiano cresceu 
três anos. Esse crescimento foi ainda maior que o apresentado pelo Nordeste e pelo país 
como um todo. Portanto, a Bahia vêm diminuindo a diferença em relação ao restante do 
país. Outro ponto importante é a grande diferença na expectativa de vida entre homens e 
mulheres, em torno de seis anos, no caso da Bahia. 

Tabela 3.2.2.24 – Evolução da Expectativa de Vida ao Nascer – BA/NE/Brasil 

Região Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres

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

1980 1991 2000

 

Fonte: Projeto IBGE / Fundo de População das Nações Unidas 
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Gráfico 3.2.2.1– Evolução da Expectativa de Vida ao Nascer – BA/NE/Brasil 

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

1980 1991 2000

Ex
pe

ct
at

iv
a 

de
 V

id
a 

(a
no

s)

Bahia Nordeste Brasil

Fonte: Projeto IBGE / Fundo de População das Nações Unidas
 

Mortalidade Infantil 

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

De modo geral, a mortalidade infantil vem declinando no Brasil em todas as regiões, mas o 
Nordeste ainda apresenta valor médio mais elevado se comparado aos coeficientes 
nacionais. O estado da Bahia apresentou no período analisado, coeficientes de mortalidade 
infantil inferiores ao da região Nordeste, conforme pode ser apresentado na tabela a seguir.  

O coeficiente de mortalidade infantil do Pólo Salvador e Entorno apresenta valor médio 
inferior ao do estado, ao passo que a Baía de Todos os Santos tem coeficientes inferiores à 
Costa dos Coqueiros, fato que revela uma melhor condição da saúde infantil, quando 
comparados, conforme apresentado na tabela a seguir.  

Tabela 3.2.2.25 – Coeficiente de Mortalidade Infantil no BR, NE e BA 

Região 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
1997 (IDB 

2000)
1998

1998 (IDB 
2000)

Brasil 52,02 49,40 46,99 44,79 42,80 41,01 39,40 37,97 36,70 37,40 36,10 33,10
Nordeste 77,82 74,30 71,15 68,37 65,92 63,80 61,96 60,39 59,05 58,30 57,91 53,50
Bahia 65,95 62,67 59,89 57,56 55,65 54,08 52,82 51,81 51,00 51,00 50,36 46,30

Nota: Os dados nas colunas do IDB-2000 (Indicador de Dado Básico), foram calculados diretamente dos sistemas SIM (Sistema de Informações 
sobre Mortalidade) e SINASC (Sistema de Informações de Nascidos Vivos), para os estados que atingiram índice final (cobertura e regularidade 
do SIM) igual ou superior a 80% e cobertura do SINASC igual ou superior a 90%. Os demais dados das colunas do IDB-2000 foram estimados a 
partir de métodos demográficos indiretos.

 

Fonte: Estimativa da Mortalidade Infantil por Microrregiões e Municípios; Indicadores e Dados Básicos - 2000 / DATASUS 
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Tabela 3.2.2.26 – Coeficiente de Mortalidade Infantil no Pólo Salvador e Entorno 

Município 1989 1990 1994 1998
Cachoeira 54,00 51,82 46,22 43,75
Itaparica 52,51 49,55 43,38 41,62
Jaguaripe 54,00 51,82 46,22 43,75
Madre de Deus 52,51 49,55 43,38 41,62
Maragogipe 54,00 51,82 46,22 43,75
 Nazaré 54,00 51,82 46,22 43,75
Salinas da Margarida 54,00 51,82 46,22 43,75
Salvador 42,46 39,91 33,66 31,26
Santo Amaro 54,00 51,82 46,22 43,75
São Félix 54,00 51,82 46,22 43,75
São Francisco do Conde 52,51 49,55 43,38 41,62
Saubara 54,00 51,82 46,22 43,75
Vera Cruz 52,51 49,55 43,38 41,62
Média BTS 52,65 50,21 44,38 42,13

Camaçari 52,11 47,19 42,30 42,02
Conde 77,42 74,78 67,54 63,97
 Esplanada 77,42 74,78 67,54 63,97
Entre Rios 77,42 74,78 67,54 63,97
Mata de São João 55,40 53,12 46,73 43,36
Jandaíra 77,42 74,78 67,54 63,97
Lauro de Freitas 52,51 49,55 43,38 41,62
Média CC 67,10 64,14 57,51 54,70

Média PSE 57,71 55,08 48,98 46,53
Bahia 65,95 62,67 54,08 50,36  

Fonte: Estimativas da Mortalidade Infantil em Microrregiões e Municípios / Ministério da Saúde 

 

Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST’s 

Considerando que as DST’s podem ser impactadas pelo aumento das atividades turísticas, 
apresenta-se a título comparativo, na tabela a seguir, três tipos de DST’s e algumas doenças 
de notificação obrigatória para o Pólo Salvador e Entorno em 1999.  

Os casos confirmados de AIDS em 1999 concentram-se em Salvador, representando mais de 
63% do total do estado da Bahia. Os casos não confirmados de outras DST´s (sífilis, 
gonorréia) também estão concentrados em Salvador. De modo geral, a mortalidade por 
AIDS, no Brasil e no Nordeste por gênero, é cerca de três vezes superior nos homens, se 
comparado às mulheres: 9,3 óbitos por 100 mil em homens enquanto que nas mulheres é de 
3,6 óbitos por 100 mil.32 

                                                 
32 Anuário Estatístico de Saúde do Brasil – 2001, Capítulo Mortalidade. Disponível em 
http://portal.saude.gov.br/saude/aplicacoes/anuario2001/index.cfm 
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Na Costa dos Coqueiros, os municípios de Lauro de Freitas e Camaçari, próximos a 
Salvador, também apresentam números consideráveis de DST selecionadas (sífilis e 
gonorréia). Entre Rios, com um alto valor de casos de doenças de notificação obrigatória, 
também merece ser foco de atenção especial por parte das entidades de saúde no âmbito 
federal e estadual. 

No ano de 1999, os casos de dengue notificados na Baía de Todos os Santos concentraram-se 
em Salvador (83% do total), enquanto que na Costa dos Coqueiros, do total de casos 
comunicados, cerca de 53% foram registrados em Camaçari. 

Tabela 3.2.2.27 – Doenças de Notificação Obrigatória no Pólo Salvador e Entorno 

Casos 
Confirmados

Municípios AIDS Sífilis Gonorréia
Herpes 
Genital

Dengue Leptospirose Esquistossomose Hepatite Meningite

Salvador 343 414 116 50 413 44 624 454 840
São F. do Conde - 5 2 3 3 9
Madre de Deus 2 10 4 1 10
Santo Amaro 2 1 1 1 11 1 5
Cachoeira 2 3 5
São Félix 1 31 1
Saubara - 1 2 1
Maragogipe - 2 5 26 3 13
Nazaré 1 1 252 1 4
Jaguaripe - 63 4 5
Itaparica 1 1 1 1 16 5
Vera Cruz - 11 10 11 33 6
Salinas da Margarida - 1 3 1 27 2

Jandaíra - 3 2
Conde - 4 8
Esplanada - 1 1 2 4
Entre Rios 2 19 17 1 46 89 21 9
Mata de São João 1 1 5 98 11 10 16
Camaçari 6 60 22 172 5 21 76 62
Lauro de Freitas 6 12 17 4 9 3 5 27 30

Total no Pólo 367 524 198 66 823 58 1.110 651 1.037
Bahia 576 1.558 1.233 155 7.857 94 16.988 4.021 2.241
% em relação ao 
Estado

63,7% 33,6% 16,1% 42,6% 10,5% 61,7% 6,5% 16,2% 46,3%
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Fonte: SEI, Estatísticas dos Municípios Baianos, 2002: CREAIDS - Centro de Referência Estadual de AIDS; SESAB/DICS. 

Conclusão 

Os municípios compreendidos pelo Pólo Salvador e Entorno apresentam características 
sociais consideravelmente distintas. 

A dinâmica populacional causou um aumento no número de habitantes da área urbana em 
todos os municípios, ao mesmo tempo em que foi constatado um êxodo rural, confirmado 
com o aumento da taxa de urbanização da maioria dos municípios, aumentando assim, a 
densidade demográfica, principalmente na Região Metropolitana de Salvador - RMS. O 
crescimento anual da população total variou em positivo e negativo nos municípios do Pólo 
Salvador e Entorno, mas no total, reflete um crescimento populacional significativo, 
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associado aos municípios com dinâmica econômica mais acentuada. As mulheres 
representam mais da metade da população total, sendo que a estrutura da população pode 
ser considerada jovem. 

As condições de vida desses municípios têm como principais características o alto 
desemprego formal, baixos indicadores sociais (com grandes diferenças entre os que estão 
bem ranqueados e àqueles em pior situação) e evolução dos índices relativos ao saneamento 
básico. Embora o abastecimento de água seja quase universalizado, os números relativos à 
coleta de esgoto ainda são baixos.  

O desemprego ainda é significativo no Pólo Salvador e Entorno, sendo que a renda do chefe 
de família empregado situa-se na faixa entre zero a cinco salários mínimos, com exceção de 
alguns municípios de maior porte econômico (Salvador, por exemplo). 

O IDH-M vem evoluindo ao longo dos últimos anos, fazendo com que os municípios 
passassem de pouco desenvolvimento humano para médio, com exceção de Salvador que 
passou de médio desenvolvimento para alto. 

Os dados relativos à educação permitem observar que há significativos avanços nas taxas de 
alfabetização e escolaridade. Entretanto, ainda são encontrados muitos municípios com 
valores reduzidos. Vale destacar que a predominância de alunos matriculados está 
concentrada no ensino médio e que nos municípios maiores, há escolas com cursos 
profissionalizantes que podem ser associados ao setor de turismo. 

A estrutura de saúde é mais adequada nos municípios maiores, como Salvador, entretanto 
esses municípios apresentam maiores quantidades de casos notificados de DSTs e outras 
doenças.  

Perspectivas do Turismo 

Segundo estimativas de potencial de geração de empregos e renda realizadas tanto pela 
Bahiatursa como por cálculos realizados para este PDITS, o desenvolvimento da atividade 
turística tem um grande impacto econômico na maioria dos municípios. Por ser uma 
atividade intensiva em mão de obra, grande parte da receita se transforma em renda. As 
diversas estimativas sobre impacto do fluxo turístico no PIB e na geração de empregos 
fornecem os seguintes dados: 

• Empregos diretos na atividade turística (PSE): 140 mil 

• Participação dos empregos turísticos em relação aos empregos totais (RMS): 12,5% 

• Participação do efeito total do gasto turístico em relação ao PIB (PSE): 9,3% 

Pode-se afirmar que a atividade turística colabora efetivamente com a economia da região, 
tendo um impacto significativo no seu PIB. Também oferece mais empregos que a média 
das demais atividades econômicas, como demonstrado pela maior participação em emprego 
do PIB. Apresenta-se maiores detalhes sobre receita, emprego e renda turística no capítulo 
3.10.2 (Capacitação Profissional para o Turismo), no capítulo 3.12 (Gastos Turísticos) e no 
capítulo 3.14 (Demanda Atual e Potencial).  
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3.3. Infra-estrutura 

Introdução 

Este capítulo tem como objetivo avaliar a situação de saneamento básico (composto pelos 
serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e coleta e destinação de 
resíduos sólidos), urbanização e de transportes (estruturas – terminais, rodovias, ferrovias e 
hidrovias – e características da operação dos modais) do Pólo de Salvador e Entorno (PSE). 
Serão inicialmente mostradas a disponibilidade existente e condições de operação desses 
serviços, nos diferentes municípios, para em um segundo momento apresentar uma análise 
desses componentes de infra-estrutura no Pólo e sua relação com a atividade turística. 

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

A concentração das atividades turísticas requer infra-estruturas adequadas, não somente 
onde o turismo já se encontra consolidado, como também onde existe potencial de 
desenvolvimento, para que esses espaços sejam visitados e suas características sociais e 
ambientais não sofram impactos negativos que causem desequilíbrios. 

Salvador, como principal município integrante do Pólo, conta com uma infra-estrutura em 
saneamento e transporte bastante diferenciada e privilegiada em relação aos demais 
municípios. Projetos desenvolvidos ao longo da última década, possibilitando novas 
modalidades de transporte e, especialmente, investimentos em saneamento básico, dotaram 
a capital do Estado da Bahia de novas infra-estruturas. Essas intervenções vêm contribuindo 
para tornar a cidade mais atraente, tanto para a população residente, como para os turistas 
que a cada ano crescem em número. 

A busca por uma maior quantidade e qualidade nos componentes de infra-estrutura, aqui 
discutidos, deverá ser continuamente perseguida para que o Pólo Salvador e Entorno 
continue sendo um dos destinos mais procurados do Estado. Considerando as diferenças 
existentes no desenvolvimento socioeconômico entre as regiões, surgem naturalmente 
alguns desafios a serem empreendidos, principalmente em razão das pressões da demanda 
nos componentes serem muito grandes, frente à disponibilidade de recursos. Outro desafio 
específico do saneamento básico é a necessidade de desenvolvimento de modelos 
tecnicamente adequados, integrados e sustentáveis, visando a solução conjunta dos 
problemas que envolvem, principalmente, o esgotamento sanitário e os resíduos sólidos. 

No que diz respeito ao componente de transporte no Pólo Salvador e Entorno, algumas 
intervenções se mostram importantes, acompanhadas de melhorias nos serviços já 
existentes, para uma maior integração entre os municípios e áreas que se encontram 
atualmente isoladas, com possibilidades de criação de novos produtos e alternativas para os 
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viajantes. É necessário o aprimoramento da interligação dos modais de transporte, 
especialmente o marítimo e o rodoviário, possibilitando a redução no tempo de viagem. 
Além disso, novos equipamentos que viabilizem uma maior circulação entre as localidades 
situadas na Baía de Todos os Santos são importantes para o desenvolvimento do turismo na 
região. 

Neste capítulo, são mostrados inicialmente os principais investimentos e o desempenho dos 
sistemas de abastecimento de água (SAA) e sistemas de esgotamento sanitário (SES) 
implementados e em operação pela EMBASA nos últimos anos. 

A seguir, são fornecidos dados e avaliações sobre o serviço de abastecimento de água. São 
apresentadas as tarifas cobradas, o índice de atendimento a domicílios particulares em cada 
município e o total de ligações por tipo de estabelecimento. Também são analisados os 
serviços de coleta e tratamento de esgoto, discutindo os índices de cobertura em cada 
município, investimentos efetivados e programados, o andamento dos projetos em 
implementação e as características de cada solução adotada para a destinação dos efluentes. 

A parte seguinte trata dos sistemas de disposição final dos resíduos sólidos. Indica os 
índices de cobertura dos serviços de coleta, informa o destino dos resíduos, o apoio estadual 
aos municípios, lista as regiões e municípios não contemplados por aterros sanitários, 
projetos em andamento e previstos e traz uma avaliação de desempenho dos aterros em 
operação realizada pela CONDER. 

Sobre urbanização são descritos sucintamente as principais características e os problemas 
mais comuns no processo de ocupação urbana da região, identificando as diretrizes gerais 
para equacionar essa questão, tanto no âmbito físico como no institucional. 

Com relação aos transportes, são avaliadas as estruturas rodoviárias, aeroportuárias, 
ferroviárias e hidroviárias existentes. Também são analisados dados sobre os meios de 
transporte de forma geral . 

Ao fim do capítulo, faz-se uma conclusão sobre os componentes de  saneamento básico e 
dos transportes na região, sinalizando com as principais deficiências detectadas e as neces-
sidades de intervenção, considerando a estreita relação entre a presença de fluxos turísticos 
e a necessidade do provimento de componentes de infra-estrutura. 

Saneamento Básico 

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

A Funasa considera por salubridade ambiental “o estado de higidez em que vive a 
população urbana e rural, tanto no que se refere a sua capacidade de inibir, prevenir ou 
impedir a ocorrência de endemias ou epidemias veiculadas pelo meio ambiente, como no 
tocante ao seu potencial de promover o aperfeiçoamento de condições mesológicas 
favoráveis ao pleno gozo de saúde e bem estar”. 
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Essas condições de salubridade são em grande parte mantidas pelas ações de saneamento 
listadas acima. Estudos de 1993 do Banco Mundial estimaram que cerca de 30% da 
ocorrência de doenças nos países em desenvolvimento tem origem em condições de 
ambiente doméstico inadequadas. Segundo a Organização Panamericana de Saúde (OPAS), 
a ausência de saneamento, especialmente de tratamento de esgoto, é uma grande causa de 
mortalidade nos países da América Latina. Doenças como gastroenterites e as doenças 
diarréicas figuram entre as dez principais causas de mortalidade, sendo responsáveis por 
cerca de 200.000 mortes na região ao ano, sem incluir as causadas pela febre tifóide, hepatite 
e similares, comuns em lugares com condições de salubridade comprometida. 

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

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

Programa Bahia Azul 

A cidade de Salvador foi fundada logo após o descobrimento do Brasil, no ano de 1549, e 
durante muito tempo foi também capital do país. Da mesma forma que outras cidades de 
grande porte do mundo ocidental, as primeiras ações na área de saneamento datam de 
meados do século dezenove, principalmente no que diz respeito ao abastecimento de água. 
Data de 1825 a concessão feita pelo município de Salvador ao Estado da Bahia para explorar 
os serviços de saneamento, tendo havido um progresso considerável no abastecimento de 
água à população desde então, chegando atualmente a atender 95% de sua população da 
área urbana.33 

Algumas tentativas foram feitas na área de esgotamento sanitário desde o principio do 
século vinte, mas somente em 1968 foi concluído o primeiro Plano Diretor de Esgotos 
Sanitários da cidade do Salvador. Nos primeiros anos da década de 1970, das 13 bacias de 
esgotamento sanitário previstas no citado plano, havia sistemas de coleta e dispersão 
submarina parcialmente implantados em três delas (Barra, Pituba e Lucaia). A última 
revisão desse plano foi feita a partir de 1993 e hoje o sistema planejado engloba 42 bacias de 
esgotamento.34 

                                                 
33 Empresa Baiana de Saneamento - EMBASA, 2000. 
34 Secretaria de Infra-estrutura da Bahia - SEINFRA, 1999. 
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A Baía de Todos os Santos apresenta, aproximadamente, 184 km de extensão costeira, da 
Ponta do Garcez até o Farol de Santo Antônio, extensão esta equivalente à costa do Estado 
de Pernambuco. Dentro da Baía, encontram-se, ainda, mais de 30 ilhas, as quais apresentam 
221 km de extensão litorânea, sendo 98 km destes relativos à Ilha de Itaparica. Além disso, a 
Baía de Todos os Santos é recortada por mais duas baías, a Baía de Iguape e a Baía de Aratu, 
as quais apresentam mais de 40 e 17 km de costa, respectivamente. O perímetro costeiro da 
Baía de Todos os Santos é de aproximadamente 462 km, além de 28 km de orla da Cidade do 
Salvador que se localiza fora da Baía. Dessa extensa costa, 55 km (12%) são de áreas urbanas 
de nove dos doze municípios que margeiam a Baía. A grande extensão de praias forma uma 
popular opção de lazer das populações do Recôncavo Baiano, graças às suas águas calmas, 
rasas e de grande beleza. 

Nenhuma das cidades que estão situadas no entorno da Baía de Todos os Santos contavam 
com sistema de esgotamento sanitário até o ano de 1997. As soluções existentes eram, de um 
modo geral, pontuais e isoladas. Em muitos casos, os esgotos eram lançados nos 
logradouros públicos. Como não são cidades de grande porte, muitas vezes houve 
dificuldade na viabilização de estudos de avaliação econômica de investimentos, surgindo a 
necessidade de introdução de soluções tecnológicas alternativas que atendessem as 
especificidades locais. De vocação agropecuária até meados do século XIX, a região do 
recôncavo passou a ser palco de instalações industriais de grande porte, inclusive com uma 
grande refinaria de petróleo, a Landulfo Alves, a partir da década de 1950. Mais 
recentemente, a partir da década de 1960, é que o turismo passou a representar uma 
importante alternativa econômica para a região da BTS. 

A necessidade de maior controle dos lançamentos de efluentes industriais na Baía35, e da 
destinação dos resíduos sólidos, levou o Governo do Estado e seus órgãos e empresas 
vinculadas a buscarem alternativas para enfrentar e vencer os desafios que cresciam com as 
pressões ambientais de diversas origens que a BTS vinha sofrendo. 

Para solucionar parte dos problemas ambientais levantados acima, a principal iniciativa na 
área de saneamento básico para a cidade de Salvador e seu entorno (que contempla algumas 
localidades do Pólo Salvador e Entorno) nas últimas décadas foi o Programa Bahia Azul, 
formado por um conjunto de ações e obras que engloba três grandes programas de 
financiamento, a saber: 

• Programa de Saneamento Ambiental da Baía de Todos os Santos – Programa BTS, 
financiado pelo BID, Japan Bank for International Cooperation – JBIC, Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e Estado da Bahia; 

• Programa de Modernização do Setor de Saneamento – PMSS, financiado pelo 
Banco Mundial – BIRD, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES, Caixa Econômica Federal – CEF e Estado da Bahia; 

• Programa Metropolitano, financiado pelo Banco Mundial – BIRD e Estado da Bahia. 

As ações têm como objetivo beneficiar mais de 2,5 milhões de habitantes que vivem na 
cidade do Salvador e em mais 11 cidades que estão situadas no entorno da Baía de Todos os 
Santos. O Programa Bahia Azul repercute positivamente, sobretudo, na melhoria do padrão 
da saúde pública, contribuindo para a redução da mortalidade infantil e da ocorrência de 
doenças transmissíveis por veiculação hídrica, proporcionando melhores condições de 
saúde e bem-estar social.  
                                                 
35 Muitas foram as indústrias que se instalaram no entorno da Baía de Todos os Santos, sendo as principais: Dow Química, 
Petrobrás, Bolley, Fagip etc. 
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O Programa BTS é formado por seis subprojetos, representa cerca de 75% dos 
investimentos do Programa Bahia Azul e objetiva vencer as deficiências de saneamento que 
existem na cidade do Salvador, a terceira cidade mais populosa do Brasil, e nos núcleos 
urbanos que margeiam a Baía de Todos os Santos, buscando preservar a qualidade das águas 
dessa baía. Abaixo segue um detalhamento dos subprojetos que compõem o Programa BTS: 

• Coleta e Tratamento de Esgoto (US$ 232.200.000,00): Este subprojeto compreende 
ligações intradomiciliares, rede coletora e coletores tronco, estações de 
bombeamento e expansão e construção de estações de tratamento; 

• Abastecimento de Água Potável (US$ 20.000.000,00): Inclui a construção de obras de 
captação, estações elevatórias de água bruta e tratada, adutoras, reservatórios, redes 
de distribuição e ligações intradomiciliares. Essas obras irão aumentar o nível de 
cobertura de água potável nos municípios considerados no Programa para um 
mínimo de 90%; 

• Fortalecimento Institucional (US$ 55.200.000,00): Este subprojeto inclui o 
fortalecimento institucional do CRA (inclusive controle da poluição industrial), da 
EMBASA (para aumentar a eficiência da empresa) e da Secretaria da Fazenda (na 
área de modernização e racionalização da máquina fazendária, através da 
informatização, construção e recuperação de unidades, aquisição de unidades 
móveis, reestruturação organizacional e capacitação profissional); 

• Coleta e Disposição de Lixo (US$ 9.000.000,00): Está financiando a elaboração de 
projetos e a construção de aterros sanitários em cinco municípios, bem como 
apoiando esforços no sentido de aumentar a coleta de resíduos sólidos; 

• Educação Ambiental (US$ 3.500.000,00): Este subprojeto está proporcionando 
programas de educação para o controle ambiental nas empresas, campanhas de 
educação pública enfatizando a importância de ter um sistema de esgoto e de usá-lo 
adequadamente, e módulos para programas ambientais básicos para educação 
infanto-juvenil, juvenil, adulta e para empresários; 

• Desapropriações e Fundo de Ligações Prediais (US$ 11.500.000,00): Este subprojeto 
está financiando um fundo de ligações intradomiciliares de esgoto e a 
desapropriação dos terrenos para a construção das obras. 

A Tabela 3.3.1 mostra em detalhes as diversas fontes de financiamento que viabilizaram a 
implantação do Programa Bahia Azul: 
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Tabela 3.3.1 – Fontes de Financiamento do Programa Bahia Azul (em US$ milhões) 

PROJETOS BID BIRD
Governo do Estado 

da Bahia JBIC CEF BNDES TOTAL
Saneamento Ambiental da BTS 264 - 79 78 - 19 440
Modernização do Setor de 
Saneamento-PMSS* - 65 10 - 15 59 140

Metropolitano* - 8 12 - - - 20
TOTAL 264 73 101 78 15 69 600

Fonte: EMBASA / 2001

(*) Parcela referente ao Programa Bahia Azul  

O Programa Bahia Azul se encontra sob gerenciamento geral da Secretaria de Infra-
estrutura da Bahia – SEINFRA, sob a qual foi constituída a Unidade Estadual Executora do 
Programa (UEP). 

A UEP conta com apoio de suas co-executoras: a Empresa Baiana de Águas e Saneamento 
S/A (EMBASA); a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER); 
o Centro de Recursos Ambientais (CRA); a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) e a Prefeitura 
Municipal de Salvador (PMS). A EMBASA se responsabiliza pelas ações nas áreas de abaste-
cimento de água e esgotamento sanitário; a CONDER fica encarregada das atividades rela-
cionadas a resíduos sólidos; o CRA trata das questões relativas ao diagnóstico, estudos, 
fiscalização e monitoramento ambientais; a SEFAZ é responsável pelo repasse de recursos 
aos diferentes órgãos executores, controle da dívida pública e acompanhamento dos 
contratos de financiamento; e a PMS pela recuperação e/ou implantação de pavimentos e 
logradouros em áreas de intervenção (apenas em Salvador). As ações são coordenadas por 
uma equipe multidisciplinar de técnicos. 

Investimentos Recentes e Situação Operacional 

Como já mencionado, uma parte das ações do Programa Bahia Azul objetiva o fortalecimen-
to institucional dos órgãos estaduais executores. Para atender à grande demanda técnica 
que surgiu através do Programa, foram modernizadas as estruturas administrativas, adqui-
riram-se equipamentos de informática, de operação e manutenção de adutoras e redes cole-
toras de esgoto, além de realizado treinamento de pessoal da EMBASA. Os resultados desse 
fortalecimento têm sido estendidos aos demais sistemas operados por essa empresa, como 
também aos demais órgãos executores do Programa Bahia Azul, como o CRA e a Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano (SEDUR), melhorando a qualidade dos serviços sob responsa-
bilidade de cada instituição no Estado. 

Os investimentos realizados pela EMBASA nos municípios do Pólo Salvador e Entorno ao 
longo dos últimos cinco anos foram distribuídos conforme a Tabela 3.3.2: 
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Tabela 3.3.2 – Investimentos da EMBASA em Sistemas de Água e Esgoto 1997/2002 – (R$) 

Município 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (*) Total
Cachoeira 260.000,00 4.334.442,00 4.594.442,00
Camaçari 9.150.000,00 162.034,00 530.300,00 9.842.334,00
Conde 1.804.990,00 18.142,00 1.823.132,00
Entre Rios 46.000,00 332.000,00 378.000,00
Esplanada 2.526.600,00 2.526.600,00
Itaparica 8.286.018,00 8.286.018,00
Jaguaripe -
Jandaíra 836.000,00 836.000,00
Lauro de Freitas 6.912.077,00 1.473.100,00 8.385.177,00
Madre de Deus -
Maragogipe 1.542.000,00 4.419.200,00 5.961.200,00
Mata de São João 1.200.000,00 10.884.722,00 1.447.800,00 13.532.522,00
Nazaré -
Salinas da Margarida 3.362.129,00 1.930.000,00 5.292.129,00
Salvador 79.996.168,00 91.153.058,00 112.160.759,00 113.562.062,00 396.872.047,00
Santo Amaro 12.740.300,00 1.450.000,00 14.190.300,00
São Félix 1.115.000,00 943.170,00 2.058.170,00
São Francisco do Conde 8.324.684,00 4.946.430,00 491.100,00 13.762.214,00
Saubara -
Vera Cruz 13.935.000,00 13.935.000,00
Total 89.826.852,00 129.810.254,00 24.900.192,00 129.812.407,00 120.997.580,00 6.928.000,00 502.275.285,00

Fonte: EMBASA / 2002

Investimentos realizados

(*) Previsão  

Dentre os municípios que não receberam investimentos nos últimos anos, Jaguaripe, Nazaré 
e Saubara (Tabela 3.3.2), todos apresentam índices baixos de cobertura e situação insatisfató-
ria com relação ao saneamento básico. 

Cabe ressaltar que Salvador tem  recebido um grande volume de recursos para o saneamen-
to nos últimos anos. Com esses investimentos, segundo a EMBASA, Salvador alcançará uma 
das melhores coberturas de água e esgoto entre as capitais do Nordeste. 

Na Tabela 3.3.3, tem-se um resumo do número de SAA e SES operando nos municípios do 
Pólo Salvador e Entorno, dispostos segundo sua situação operacional: 
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Tabela 3.3.3 – Situação Operacional dos SAA e SES 

Município Não satisfatório Satisfatório Não satisfatório Satisfatório
Cachoeira 2 4 - - -
Camaçari 9 9 1 - -
Conde 1 3 - - -
Entre Rios 2 3 - 1 2
Esplanada 1 - - - 1
Itaparica 1 6 - 1 -
Jaguaripe - 7 - - 2
Jandaíra 1 1 - - 2
Lauro de Freitas - 22 - - -
Madre de Deus - 3 - - -
Maragogipe - 4 - - 2
Mata de São João - 6 - 2 1
Nazaré 1 - - - -
Salinas da Margarida - 4 - - 1
Salvador - 6 - 1 2
Santo Amaro 2 3 - 1 1
São Félix - 1 - - 1
São Francisco do Conde 4 5 - - 1
Saubara 3 - - - -
Vera Cruz 1 18 - 1 -
Total 28 105 1 7 16

Situação Operacional SES

Fonte: EMBASA / 2002

Insatisfatório:  Não atende a pelo menos um dos itens anteriores

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

Situação Operacional SAA Não operado 
pela EMBASA

 

A avaliação é realizada pela própria EMBASA, levando em consideração a adequação à 
demanda, a qualidade do serviço e a segurança do sistema. Seus números indicam a 
adequação em relação à região onde opera, não significando que todo o município esteja 
suficientemente coberto. Na maior parte dos casos, apenas a sede municipal possui algum 
serviço operado pela EMBASA. Os números grifados em vermelho indicam uma grande 
parcela de sistemas em situação não satisfatória, o que compromete a qualidade do serviço 
prestado. 

Abastecimento de Água 

Apresentação 

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

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A – EMBASA é responsável pela execução, 
fiscalização, operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário. A empresa é uma sociedade de economia mista vinculada à Secretaria de Infra-
estrutura do Estado da Bahia e ainda conta com o apoio de empresas de consultoria 
contratadas para o gerenciamento técnico da implantação dos sistemas. 
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Com faturamento anual da ordem de R$ 369 milhões (2000), e atendendo a uma população 
de cerca de 7,2 milhões de habitantes em 344 municípios (dos 417 existentes no Estado da 
Bahia), a EMBASA é hoje a 27ª empresa estatal do país. 

A EMBASA demonstra boa capacidade técnica para gerenciamento e execução de obras. 
Uma maior atenção, entretanto, é possível ser dada aos estudos de impacto ambiental, 
quando da execução das obras. Uma eficiente fiscalização da empresa poderia minimizar 
alguns danos ambientais causados pelas obras ao longo de sua execução, na fase de implan-
tação dos projetos. São freqüentes reclamações dos usuários quanto à relação com a cons-
trutora (empreiteira contratada via licitação, responsável pela execução das obras). Como 
exemplo, pode-se citar problemas referentes à ruptura de pavimentação das ruas dos bair-
ros, sem a posterior recomposição adequada. Outras falhas institucionais da empresa ficam 
mais claras após o término formal das obras de implantação dos projetos. A partir desse 
ponto, quando a empresa deveria garantir um melhor relacionamento com o usuário, nota-
se um crônico problema de comunicação. Existe todo um conjunto de mecanismos legais 
que obrigam o usuário a efetuar as ligações intradomiciliares, mas o processo, na prática, 
demonstra ser mais complexo e exige iniciativas por parte da EMBASA para garantir que os 
domicílios sejam conectados à rede  implantada (DEREC, Sl, 2001). 

Tarifas e Ligações 

Os itens anteriores apresentaram as principais informações sobre os SAA e SES, além dos 
investimentos realizados pela concessionária. Neste item são apresentados os impactos dire-
tos das ações na qualidade de vida das populações alvo, identificando a situação atual da 
população de cada município quanto à cobertura dos serviços de abastecimento. 

As tarifas referentes aos serviços de abastecimento de água são apresentadas na Tabela 3.3.4. 
Vale ressaltar que as tarifas são cobradas gradualmente, favorecendo a população de baixa 
renda e consumidores com menor gasto, ou seja, até 10 m3/mês: 

Tabela 3.3.4 – Tarifa de Água 

Residencial (A) – 
Bairros Populares

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

Até 10 m ³ R$ 1,10 m³/mês R$ 1,10 m³/mês R$ 5,00 m³/mês

11 – 15 m ³        0,80 m³/mês        0,80 m³/mês        1,07 m³/mês 
16 – 20 m ³        0,85 m³/mês        0,85 m³/mês        1,14 m³/mês 
21 – 25 m ³        0,85 m³/mês        0,88 m³/mês        1,19 m³/mês 
26 – 30 m ³        0,91 m³/mês        0,91 m³/mês        1,21 m³/mês 
31 – 40 m ³        0,94 m³/mês        0,94 m³/mês        1,26 m³/mês 
41 – 50 m ³        0,97 m³/mês        0,97 m³/mês        1,31 m³/mês 
51 – 60 m ³        1,20 m³/mês        1,12 m³/mês        1,53 m³/mês  

Fonte: EMBASA / 2002 

Todos os municípios do Pólo Salvador e Entorno apresentam serviço de abastecimento de 
água tratada, prestado pela EMBASA. A tabela abaixo mostra a situação por município, de 
acordo com o beneficiário do serviço: 
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Tabela 3.3.5 - Sistema de Abastecimento de Água 

RESIDENCIAIS INDUSTRIAIS COMERCIAIS TOTAL
Cachoeira 4.846 0 285 5131

Candeias 17.590 22 575 18187

Itaparica 5.805 1 302 6108

Jaguaripe 2.021 0 82 2103

M. de Deus 3.829 7 120 3956

Maragojipe 6.463 4 275 6742

Nazaré 5.101 5 475 5581

S. da Margarida 3.603 5 144 3752

Salvador 373.339 362 24.841 398542

Santo Amaro 11.616 7 525 12148

São Félix 2.124 1 126 2251

S. F. do Conde 5.909 12 101 6022

Saubara 4.738 0 222 4960

Vera Cruz 16.122 1 730 16853

Camaçari 42.144 6 1.910 44.060

Conde 3.296 2 107 3.405

Entre Rios 7.063 2 292 7.357

Esplanada 3.699 1 164 3.864

Jandaíra 1.178 0 25 1.203

Lauro de Freitas 28.761 120 1.961 30.842

Mata de São João 6.232 1 287 6.520

TOTAL 555.479 559 33.549 589.587
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Fonte: EMBASA / 2002

TOTAL
LIGAÇÕES EXISTENTES

 

Cobertura dos Serviços de Abastecimento de Água - Baía de Todos os Santos 

Na tabela abaixo são apresentados os índices de cobertura do serviço de abastecimento de 
água, segundo o Censo 2000 do IBGE: 
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Tabela 3.3.6 – Índices de Cobertura do Serviço de Abastecimento de Água (domicílios) 

Município 1991 2000
Cachoeira 49% 51%
Itaparica 66% 76%
Jaguaripe 9% 40%
Madre de Deus 85% 98%
Maragojipe 44% 54%
Nazaré 52% 67%
Salinas da Margarida 77% 86%
Salvador 93% 96%
Santo Amaro 63% 72%
São Félix 48% 59%
São Francisco do Conde 33% 72%
Saubara 78% 84%
Vera Cruz 65% 78%
Camaçari 73% 89%
Conde 40% 48%
Entre Rios 50% 63%
Esplanada 48% 60%
Jandaíra 34% 37%
Lauro de Freitas 65% 88%
Mata de São João 46% 63%Co
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Fonte: Pesquisa IBGE / 2000 

Como pode ser notado na tabela acima, todos os municípios do Pólo Salvador e Entorno 
apresentaram evolução ao longo da década de 90. Seguem informações sobre o abasteci-
mento de água para cada um dos municípios no que tange às ligações realizadas pela ope-
radora nos domicílios, além do índice de atendimento nas zonas urbana e rural, segundo 
dados do IBGE e da concessionária responsável: 

Cachoeira 

Por ocasião do Censo de 2000, realizado pelo IBGE, o município de Cachoeira tinha um total 
de 7.444 domicílios, dos quais 3.936 estavam ligados à rede geral de abastecimento de água. 
O Censo revelou que 77,8% da população urbana do município eram atendidos pelo siste-
ma de abastecimento de água tratada enquanto apenas 4,9% usavam o sistema de poço ou 
nascente. Isso mostra que a situação do abastecimento da parte urbana de Cachoeira, às 
margens do Rio Paraguaçu, encontra-se em estágio relativamente avançado. Na zona rural, 
a realidade era outra, pois apenas 22,4% das pessoas eram atendidas pela rede geral de abas-
tecimento de água e 47,7% usavam o sistema de poço ou nascente.  Considerando que não 
existe ainda solução adequada ao esgoto na região, como será analisado posteriormente, po-
de-se prever que grande parte dessa população rural está ameaçada pelo consumo de água 
proveniente de fontes contaminadas. Nota-se que 16,5% da população urbana do município 
e 28,7% da população rural ainda usavam outras alternativas para o abastecimento de água, 
tais como potes ou outros reservatórios, sem canalizações. 

Cachoeira apresentou o seguinte quadro evolutivo, de 1998 a 2002: 
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Tabela 3.3.7 – Evolução do Abastecimento de Água – Cachoeira 

Ano População Total de ligações Pessoas / ligação
1998/2000 30.416 4.320 7,0

2000 30.416 3.589 8,5
2002 30.574 5.131 6,0

Fonte: EMBASA / IBGE  

Percebe-se que a evolução recente do número de ligações superou os índices de crescimento 
populacional. No entanto, ainda devem ser feitas intervenções, já que cerca de metade da 
população ainda não tem acesso a um sistema de abastecimento de água, criando um sério 
problema de saúde pública e uma restrição ao desenvolvimento do turismo. Há programa-
ção de investimentos em melhorias no SAA de Belém de Cachoeira, da ordem de R$ 
264.000,00, previstos para 2002. 

Itaparica 

O município de Itaparica, de acordo com o Censo de 2000 – IBGE, tinha um total de 4.848 
domicílios, dos quais 3.721 estavam ligados à rede geral de abastecimento de água potável. 
O Censo revelou que 76% da população urbana do município eram atendidos pelo sistema 
de abastecimento de água tratada, enquanto apenas 13% usavam o sistema de poço ou nas-
cente. Outros 11% usavam outras formas de abastecimento de água. 

Itaparica apresentou o seguinte quadro evolutivo, de 1998 a 2002: 

Tabela 3.3.8 – Evolução do Abastecimento de Água - Itaparica 

Ano População Total de ligações Pessoas / ligação
1998 18.945 4.262 4,4
2000 18.945 4.514 4,2
2002 19.420 6.108 3,2

Fonte: EMBASA / IBGE  

De acordo com a Embasa, as intervenções dos últimos dois anos no município aumentaram 
o atendimento dos sistemas de abastecimento de água para a quase totalidade da população. 
Essa evolução é muito importante, considerando a localização do município na Baía de To-
dos os Santos, em ponto de grande interesse turístico e alvo de investimentos em empreen-
dimentos nos últimos anos. Como será observado posteriormente, no entanto, o esgoto 
continua representando um grave empecilho ao desenvolvimento sustentável. 

Jaguaripe 

Segundo o Censo de 2000, realizado pelo IBGE, o município de Jaguaripe tinha um total de 
3.009 domicílios, dos quais 1.206 estavam ligados à rede geral de abastecimento de água. O 
Censo revelou que 73,4% da população urbana do município eram atendidos pelo sistema 
de abastecimento de água tratada, enquanto apenas 9,5% usavam o sistema de poço ou nas-
cente. Os outros 16,1% usavam outras formas de abastecimento. Na zona rural, a realidade 
era outra. Apenas 21,8% das pessoas eram atendidas pela rede geral de abastecimento de 
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água e 68,3% usavam o sistema de poço ou nascente, enquanto 9,6% usavam outras formas 
de abastecimento de água. 

Jaguaripe apresentou o seguinte quadro evolutivo, de 1998 a 2002: 

Tabela 3.3.9 – Evolução do Abastecimento de Água - Jaguaripe 

Ano População Total de ligações Pessoas / ligação
1998 13.390 3.983 3,4
2000 13.390 1.448 9,2
2002 13.422 2.103 6,4

Fonte: EMBASA / IBGE  

Por volta de 1998, a EMBASA regularizou a situação de vários municípios, instalando medi-
dores nas cidades onde ela operava. Antes, as ligações eram faturadas e o uso da água era 
pago através de taxas, sem medição. Isso explica a redução no número de ligações entre 
2000 e 2002, em Jaguaripe. 

Madre de Deus 

De acordo com o Censo de 2000, realizado pelo IBGE, o município de Madre de Deus tinha 
um total de 2.925 domicílios, dos quais 2.882 estavam ligados à rede geral de abastecimento 
de água. O Censo revelou que 97,6% da população urbana do município eram atendidos 
pelo sistema de abastecimento de água tratada, enquanto apenas 0,20% usava o sistema de 
poço ou nascente. Os outros 1,1% usavam outras formas de abastecimento de água. 

Madre de Deus apresentou o seguinte quadro evolutivo, de 1998 a 2002: 

Tabela 3.3.10 – Evolução do Abastecimento de Água – Madre de Deus 

Ano População Total de ligações Pessoas / ligação
1998 10.324 3.089 3,3
2000 12.036 3.202 3,8
2002 12.499 3.956 3,2

Fonte: EMBASA / IBGE  

Pode-se afirmar que o município de Madre de Deus apresenta uma das melhores situações 
em termos de oferta de água e coleta de esgoto do Pólo Salvador e Entorno. Assim, além  de 
apresentar uma cobertura de abastecimento de água que atende praticamente à totalidade 
da população, os índices de coleta e tratamento de esgoto estão entre os mais altos do Pólo. 

Maragojipe 

De acordo com o Censo de 2000, realizado pelo IBGE, o município de Maragojipe tinha um 
total de 9.711 domicílios, dos quais 5.204 estavam ligados à rede geral de abastecimento de 
água. O Censo revelou que 89,2% da população urbana do município eram atendidos pelo 
sistema de abastecimento de água tratada, enquanto apenas 2,5% usavam o sistema de poço 
ou nascente. Como já visto em outros casos dentro do Pólo Salvador e Entorno, a situação 
da zona rural era sensivelmente inferior, com apenas 9,1% das pessoas atendidas pela rede 
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geral de abastecimento de água e 75,7% usando o sistema de poço ou nascente. Maragojipe 
apresenta cerca de metade da população sem atendimento de água tratada e uma situação 
preocupante no que se refere à destinação do esgoto. Essa combinação de fatores é potenci-
almente de risco para a população e visitantes, já que grande parte da água consumida  po-
de estar vindo de fontes contaminadas. 

Maragojipe apresentou o seguinte quadro evolutivo: 

Tabela 3.3.11 – Evolução do Abastecimento de Água – Maragojipe 

Ano População Total de ligações Pessoas / ligação
1998 33.850 4.824 7,0
2000 40.314 5.648 7,1
2002 40.508 6.742 6,0

Fonte: EMBASA / IBGE  

Nazaré 

O município de Nazaré, às margens do Rio Jaguaripe, tinha um total de 6.487 domicílios, 
dos quais 4.346 estavam ligados à rede geral de abastecimento de água, de acordo com o 
Censo de 2000, realizado pelo IBGE. O Censo também revelou que 75,6% da população ur-
bana do município eram atendidos pelo sistema de abastecimento de água tratada, enquan-
to apenas 7,9% usavam o sistema de poço ou nascente. Na zona rural, apenas 0,5% da po-
pulação era atendida pela rede geral de abastecimento de água e 95,1% usavam o sistema de 
poço ou nascente.  

Nazaré apresentou o seguinte quadro evolutivo, de 1998 a 2002: 

Tabela 3.3.12 – Evolução do Abastecimento de Água - Nazaré 

Ano População Total de ligações Pessoas / ligação
1998 23.649 4.522 5,2
2000 26.365 5.599 4,7
2002 26.428 5.581 4,7

Fonte: EMBASA / IBGE  

Estimativas mais recentes da Embasa dizem que atualmente cerca de 80% da população de 
todo o município é contemplada por sistema de abastecimento de água. No entanto, a situ-
ação do saneamento básico continua problemática em função da destinação incorreta do 
esgoto, como ainda será analisado em detalhes. 

Salinas da Margarida 

O município localiza-se na Barra do Rio Paraguaçu, em ponto de grande beleza cênica e po-
tencial para o desenvolvimento do turismo. De acordo com o Censo de 2000, realizado pelo 
IBGE, o município de Salinas da Margarida tinha um total de 2.366 domicílios, dos quais 
2.040 estavam ligados à rede geral de abastecimento de água. O Censo revelou que, em 2000, 
94% da população urbana do município eram atendidos pelo sistema de abastecimento de 
água tratada, enquanto apenas 2,7% usavam o sistema de poço ou nascente. Na zona rural, 
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80,5% das pessoas eram atendidas pela rede geral de abastecimento de água e 3,4% usavam 
o sistema de poço ou nascente. Em relação ao abastecimento de água, apenas 2,8% da popu-
lação urbana e 15,4 % da população rural usavam outras formas de abastecimento de água 
potável. 

Salinas da Margarida apresentou o seguinte quadro evolutivo, de 1998 a 2002: 

Tabela 3.3.13 – Evolução do Abastecimento de Água – Salinas da Margarida 

Ano População Total de ligações Pessoas / ligação
1998 10.377 1.278 8,1
2000 10.377 2.735 3,8
2002 10.554 3.752 2,8

Fonte: EMBASA / IBGE  

Conforme se pode notar, o atendimento em abastecimento de água teve um aumento de 
cobertura considerável nos anos recentes, atendendo a um maior número de pessoas. 

A situação da destinação do esgoto, no entanto, é uma das mais preocupantes de toda a 
BTS, mesmo que o fato da população ser reduzida minimize os impactos ambientais poten-
cias. 

Salvador 

De acordo com o Censo de 2000, realizado pelo IBGE, o município de Salvador tinha um 
total de 651.293 domicílios, dos quais 628.854 estavam ligados à rede geral de abastecimento 
de água. O Censo revelou que, em 2000, 96,2% da população urbana do município eram a-
tendidos pelo sistema de abastecimento de água tratada, enquanto apenas 0,86% usava o 
sistema de poço ou nascente. Na zona rural, não havia ligações da rede geral de abasteci-
mento de água e 32,3% usavam o sistema de poço ou nascente. Na área urbana, 2,4% da 
população usavam outra forma de abastecimento. Na zona rural, de tamanho relativo redu-
zido, 66% da população usavam outras formas de abastecimento não identificadas.  

Salvador apresentou o seguinte quadro evolutivo, de 1998 a 2002: 

Tabela 3.3.14 – Evolução do Abastecimento de Água - Salvador 

Ano População Total de ligações Pessoas / ligação
1998 2.302.832 315.004 7,3
2000 2.443.107 283.110 8,6
2002 2.485.702 398.542 6,2

Fonte: EMBASA / IBGE  

Há previsões da EMBASA de investimentos, ainda em 2002, da ordem de R$ 117.728.000,00 
para SAA e SES em Salvador. A EMBASA estima que perto da totalidade da população da 
capital do Estado da Bahia esteja atualmente contemplada por sistemas de abastecimento de 
água. Ainda há necessidade de intervenções, especialmente na área de esgoto, para que a 
situação do saneamento básico como um todo em Salvador possa ser considerada satisfató-
ria. Em função, dentre outros,  do adensamento populacional e ocupações irregulares, o 
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município é responsável pela maior parte dos impactos ambientais na BTS. Atenção também 
deverá ser dada à qualidade da água em setores da cidade onde há uma maior intermitência 
dos serviços de abastecimento de água. 

Santo Amaro 

Santo Amaro é o quarto maior município do Pólo Salvador e Entorno e um dos mais impor-
tantes do Recôncavo Baiano. De acordo com o Censo de 2000, realizado pelo IBGE, o muni-
cípio de Santo Amaro tinha um total de 14.048 domicílios, dos quais 10.157 estavam ligados à 
rede geral de abastecimento de água. O Censo revelou que 86,9% da população urbana do 
município eram atendidos pelo sistema de abastecimento de água tratada, enquanto apenas 
0,9% usava o sistema de poço ou nascente. Na zona rural, apenas 27,3% eram atendidos pe-
la rede geral de abastecimento de água e 32,9% usavam o sistema de poço ou nascente. Na 
zona urbana do município, 10,9% usavam outros meios de abastecimento de água, enquan-
to na zona rural este valor aumentava para 38,8%. 

Santo Amaro apresentou o seguinte quadro evolutivo, de 1998 a 2002: 

Tabela 3.3.15 – Evolução do Abastecimento de Água – Santo Amaro 

Ano População Total de ligações Pessoas / ligação
1998 58.414 8.924 6,5
2000 58.414 7.151 8,2
2002 58.914 12.148 4,8

Fonte: EMBASA / IBGE  

Conforme já ressaltado no caso de outros municípios, as populações rurais encontram-se 
especialmente ameaçadas, já que o uso de fossas rudimentares e outras soluções 
inadequadas à destinação do esgoto contamina o solo e cursos d´água, onde a população, 
sem outra opção, faz a captação de água para consumo. 

São Félix 

São Félix está às margens do Rio Paraguaçu, próximo ao município de Cachoeira. De acordo 
com o Censo de 2000, realizado pelo IBGE, o município de São Félix tinha um total de 3.189 
domicílios, dos quais 1.879 estavam ligados à rede geral de abastecimento de água. O Censo 
revelou que 86,8% da população urbana do município eram atendidos pelo sistema de abas-
tecimento de água tratada, enquanto apenas 3,7% usavam o sistema de poço ou nascente. 
Na zona rural, apenas 0,7% era atendida pela rede geral de abastecimento de água e 70,6% 
usavam o sistema de poço ou nascente. Ainda encontravam-se 9,1% de moradores na zona 
urbana e 28,5% na zona rural que utilizavam outras formas de abastecimento de água potá-
vel. 

São Félix apresentou o seguinte quadro evolutivo, de 1998 a 2002: 
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Tabela 3.3.16 – Evolução do Abastecimento de Água – São Félix 

Ano População Total de ligações Pessoas / ligação
1998 13.655 1.719 7,9
2000 13.699 1.855 7,4
2002 13.893 2.251 6,2

Fonte: EMBASA / IBGE  

O município também se encontra em uma situação delicada com relação ao saneamento 
básico. A ausência de tratamento do esgoto causa pressões no Rio Paraguaçu e ameaça a 
população, que em grande parte não tem acesso a fontes confiáveis de água. 

São Francisco do Conde 

De acordo com o Censo de 2000, realizado pelo IBGE, o município de São Francisco do 
Conde tinha um total de 6.185 domicílios, dos quais 4.427 estavam ligados à rede geral de 
abastecimento de água. O Censo revelou que 83,8% da população urbana do município 
eram atendidos pelo sistema de abastecimento de água tratada, enquanto apenas 1,5% usava 
o sistema de poço ou nascente. Na zona rural 23,4% eram atendidos pela rede geral de abas-
tecimento de água e 44,4% usavam o sistema de poço ou nascente. Em São Francisco do 
Conde, 14 % da zona urbana e 32 % da zona rural ainda se abasteciam de água através de 
reservatórios sem canalização e tratamento. 

São Francisco do Conde apresentou o seguinte quadro evolutivo, de 1998 a 2002: 

Tabela 3.3.17 – Evolução do Abastecimento de Água – São Francisco do Conde 

Ano População Total de ligações Pessoas / ligação
1998 26.282 3.955 6,6
2000 26.282 3.974 6,6
2002 26.941 6.022 4,5

Fonte: EMBASA / IBGE  

Saubara 

De acordo com o Censo de 2000, realizado pelo IBGE, o município de Saubara tinha um to-
tal de 2.630 domicílios, dos quais 2.210 estavam ligados à rede geral de abastecimento de á-
gua. O Censo revelou que, em 2000, 85% da população urbana do município eram atendi-
dos pelo sistema de abastecimento de água tratada, enquanto apenas 5,5% usavam o sistema 
de poço ou nascente. Na zona rural 26,5% eram atendidos pela rede geral de abastecimento 
de água e 49,6% usavam o sistema de poço ou nascente. 

Saubara apresentou o seguinte quadro evolutivo, de 1998 a 2002: 
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Tabela 3.3.18 – Evolução do Abastecimento de Água – Saubara 

Ano População Total de ligações Pessoas / ligação
1998 10.193 3.616 2,8
2000 10.193 4.765 2,1
2002 10.457 4.960 2,1

Fonte: EMBASA / IBGE  

Existe um projeto de ampliação da rede de abastecimento de água para Saubara com orça-
mento previsto e aprovado para 2002. O valor do investimento é da ordem de R$ 
5.300.000,00. 

Vera Cruz 

De acordo com o Censo de 2000, realizado pelo IBGE, o município de Vera Cruz tinha um 
total de 2.630 domicílios, dos quais 2.210 estavam ligados à rede geral de abastecimento de 
água. O Censo revelou que, em 2000, 85% da população urbana do município eram atendi-
dos pelo sistema de abastecimento de água tratada, enquanto apenas 5,5% usavam o sistema 
de poço ou nascente. Na zona rural 26,5% eram atendidos pela rede geral de abastecimento 
de água e 49,6% usavam o sistema de poço ou nascente. 

Vera Cruz apresentou o seguinte quadro evolutivo, de 1998 a 2002: 

Tabela 3.3.19 – Evolução do Abastecimento de Água – Vera Cruz 

Ano População Total de ligações Pessoas / ligação
1998 28.899 11.906 2,4
2000 29.750 12.173 2,4
2002 30.647 16.853 1,8

Fonte: EMBASA / IBGE  

Conforme podemos notar, o atendimento em abastecimento de água teve uma melhoria, 
com aumento considerável no número de ligações. No entanto, Vera Cruz apresenta uma 
das situações mais negativas na questão do destino do esgoto, como ainda será analisado. 

Cobertura dos Serviços de Abastecimento – Costa dos Coqueiros 

Camaçari 

Camaçari é o segundo maior município do Pólo Salvador e Entorno e concentra grande 
parte da atividade industrial  da região. De acordo com o Censo de 2000, realizado pelo 
IBGE, o município tinha um total de 41.592 domicílios, dos quais 36.372 aproximadamente 
estavam ligados à rede geral de abastecimento de água. O Censo revelou que 91,6% da po-
pulação urbana do município eram atendidos pelo sistema de abastecimento de água trata-
da, enquanto apenas 3,6% usavam o sistema de poço ou nascente. Na zona rural, 30% dos 
moradores eram atendidos pela rede geral de abastecimento de água, enquanto 40,6% usa-
vam o sistema de poço ou nascente. Dos habitantes de Camaçari, 5,7% na zona urbana e 2% 
da zona rural usavam outra forma de abastecimento de água não identificada. 
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Camaçari apresentou o seguinte quadro evolutivo, de 1998 a 2002: 

Tabela 3.3.20 – Evolução do abastecimento de água - Camaçari 

Ano População Total de ligações Pessoas / ligação
1998 149.146 35.681 4,18
2000 161.727 38.290 4,2
2002 166.985 46.593 3,58

Fonte: EMBASA / IBGE  

As intervenções recentes no município elevaram o índice de atendimento de água no muni-
cípio para perto de 95%, o que é bastante satisfatório. No entanto, Camaçari representa um 
dos maiores problemas do Pólo Salvador e Entorno na questão do esgoto, em função de seu 
porte e concentração de atividades industriais potencialmente poluidoras. 

As localidades de Guarajuba, Jauá, Abrantes, Arembepe e Barra do Jacuípe possuem siste-
mas de abastecimento de água, necessitando, no entanto, de melhorias e/ou reparos nos sis-
temas existentes. 

Conde 

De acordo com o Censo de 2000, realizado pelo IBGE, o município de Conde tinha um total 
de 4.462 domicílios, dos quais 1.715 estavam ligados à rede geral de abastecimento de água. 
O Censo revelou que 74% da população urbana do município eram atendidos pelo sistema 
de abastecimento de água tratada, enquanto apenas 12,1% usavam o sistema de poço ou 
nascente. Na zona rural, 16,8% da população eram atendidos pela rede geral de abasteci-
mento de água e os restantes 57,2% usavam o sistema de poço ou nascente. Em Conde, no 
ano 2000, 16,7% da população urbana e 24,5% da rural usavam outros meios para abastece-
rem-se de água potável. 

Conde apresentou o seguinte quadro evolutivo, de 1998 a 2002: 

Tabela 3.3.21 - Evolução do abastecimento de água - Conde 

Ano População Total de ligações Pessoas / ligação
1998/2000 20.426 2.284 8,94

2000 20.426 2.381 8,5
2002 20.934 3.291 6,36

Fonte: EMBASA / IBGE  

Conforme se pode notar, houve um sensível incremento no número de ligações, fruto de 
investimentos realizados ao longo dos últimos anos. No entanto, nos povoados de Sítio do 
Conde e Itariri, o abastecimento de água é precário, necessitando de intervenções no senti-
do de ampliar e melhorar a qualidade da água distribuída. 

Jandaíra 

De acordo com o Censo de 2000, realizado pelo IBGE, o município de Jandaíra tinha um 
total de 2.247 domicílios, dos quais 782 aproximadamente, estavam ligados à rede geral de 
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abastecimento de água,. O Censo revelou que 63,3% da população urbana do município e-
ram atendidos pelo sistema de abastecimento de água tratada, enquanto apenas 13,1% usa-
vam o sistema de poço ou nascente. Na zona rural 3,1% eram atendidos pela rede geral de 
abastecimento de água e 45% usavam o sistema de poço ou nascente. Em Jandaíra, 29% da 
população urbana e 49% da população rural usavam, no ano 2000, outras formas para abas-
tecerem-se de água potável.  

Jandaíra apresentou o seguinte quadro evolutivo, de 1998 a 2002: 

Tabela 3.3.22 – Evolução do abastecimento de água - Jandaíra 

Ano População Total de ligações Pessoas / ligação
1998 9.162 817 11,21
2000 10.027 641 15,6
2002 10.253 1.167 8,79

Fonte: EMBASA / IBGE  

Conforme podemos notar, entre o ano de 1998 e 2000, há uma queda no número de ligações 
de água, o que, provavelmente, tem como causa a regularização das ligações por parte da 
EMBASA. Porém, a partir de 2000, se percebe uma considerável melhoria, aumentando bas-
tante o número de ligações. 

Lauro de Freitas 

Segundo o Censo de 2000, realizado pelo IBGE, o município de Lauro de Freitas possuía um 
total de 29.618 domicílios, dos quais 25.129, aproximadamente, estavam ligados à rede geral 
de abastecimento de água. O Censo revelou que, na zona rural, 44,8% da população eram 
atendidos pela rede geral de abastecimento de água e 32,4% usavam o sistema de poço ou 
nascente. Em Lauro de Freitas, 3% da população urbana e 20,5% da população rural, no ano 
2000, usavam outras formas para abastecerem-se de água potável. A Embasa estima que cer-
ca de 95% população urbana do município seja atualmente atendida por serviços de 
abastecimento de água. 

Lauro de Freitas apresentou o seguinte quadro evolutivo, de 1998 a 2002: 

Tabela 3.3.23 – Evolução do abastecimento de água – Lauro de Freitas 

Ano População Total de ligações Pessoas / ligação
1998 109.236 20.876 5,2
2000 113.543 23.265 4,8
2002 118.678 29.869 4,0

Fonte: EMBASA / IBGE  

Conforme se pode notar, o atendimento em abastecimento de água teve uma considerável e 
gradativa melhoria desde o ano de 1998. O município utiliza-se do SAA e SES de Salvador, 
que foi devidamente ampliado, aumentando a capacidade de atendimento. Lauro de Freitas, 
assim como Camaçari, apresenta situação de destinação do esgoto insatisfatória e que com-
promete o meio ambiente em função do tamanho da população do município. 
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Entre Rios 

De acordo com o Censo de 2000, realizado pelo IBGE, o município de Entre Rios tinha um 
total de 8.754 domicílios, dos quais 4.626 aproximadamente estavam ligados à rede geral de 
abastecimento de água. O Censo revelou que 86,2% da população urbana do município e-
ram atendidos pelo sistema de abastecimento de água tratada, enquanto apenas 7,3% usa-
vam o sistema de poço ou nascente. Na zona rural, 24,1% eram atendidos pela rede geral de 
abastecimento de água, enquanto 59,7% usavam o sistema de poço ou nascente. No ano 
2000, 5,2% da população urbana e 21 % da população rural de Entre Rios eram atendidos 
por outras formas de abastecimento de água, não identificada. 

Entre Rios apresentou o seguinte quadro evolutivo, de 1998 a 2002: 

Tabela 3.3.24 – Evolução do abastecimento de água – Entre Rios 

Ano População Total de ligações Pessoas / ligação
1998 36.382 4.935 7,4
2000 37.513 4.460 8,4
2002 38.717 6.985 5,5

Fonte: EMBASA / IBGE  

Houve uma considerável ampliação no número de ligações no município recentemente, 
melhorando a oferta do serviço. 

Esplanada 

Segundo o Censo de 2000, realizado pelo IBGE, o município de Esplanada tinha um total de 
6.214 domicílios, dos quais 3.159 estavam ligados à rede geral de abastecimento de água. O 
Censo revelou que 78,9% da população urbana do município eram atendidos pelo sistema 
de abastecimento de água tratada, enquanto apenas 9,0% usavam o sistema de poço ou nas-
cente. Na zona rural, 21,7% da população eram atendidos pela rede geral de abastecimento 
de água e 42,9% usavam o sistema de poço ou nascente.  

Esplanada apresentou o seguinte quadro evolutivo, de 1998 a 2002: 

Tabela 3.3.25 - Evolução do abastecimento de água - Esplanada 

Ano População Total de ligações Pessoas / ligação
1998 / 2000 27.230 3.228 8,4

2000 27.230 3.308 8,2
2002 27.714 3.755 7,4

Fonte: EMBASA / IBGE  

Percebe-se que o índice de pessoas por ligação é alto, configurando um possível déficit no 
serviço. 

Mata de São João 
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Com base no Censo de 2000, realizado pelo IBGE, o município de Mata de São João tinha 
um total de 7.972 domicílios, dos quais 4.766 aproximadamente estavam ligados à rede geral 
de abastecimento de água. O Censo revelou que 78,1% da população urbana do município 
eram atendidos pelo sistema de abastecimento de água tratada, enquanto apenas 11,4% usa-
vam o sistema de poço ou nascente. Na zona rural 12,5% das pessoas eram atendidas pela 
rede geral de abastecimento de água e 52% usavam o sistema de poço ou nascente. Em Mata 
de São João, no ano 2000, 9,4% da população urbana e 33% da população rural eram atendi-
dos por outras formas de abastecimento de água potável. 

Mata de São João apresentou o seguinte quadro evolutivo, de 1998 a 2002: 

Tabela 3.3.26 - Evolução do abastecimento de água – Mata de São João 

Ano População Total de ligações Pessoas / ligação
1998 / 2000 32.568 3.773 8,6

2000 32.568 5.133 6,3
2002 32.800 6.361 5,2

Fonte: EMBASA / IBGE  

Conforme se pode notar, o atendimento em abastecimento de água teve uma grande melho-
ria, possivelmente por intervenções no SAA de Barra do Pojuca e Praia do Forte. 

Esgotamento Sanitário 

Percebe-se que, apesar da grande cobertura em abastecimento de água, o Pólo Salvador e 
Entorno ainda carece de investimentos para que possa ser atendida grande parte da popu-
lação, principalmente aquelas localizadas em áreas rurais próximas às áreas urbanas de vo-
cação turística. 

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

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

Investimentos do PRODETUR I 

A Praia do Forte, um dos principais destinos turísticos da Bahia, foi beneficiada com obras 
de esgotamento sanitário (SES de Praia do Forte) financiadas pelo PRODETUR I. Foram 
implantados 5,3 quilômetros de rede coletora em tubulação PVC de 100 e 300 mm. São três 
estações elevatórias, três quilômetros de emissário final (leva o efluente tratado para o Rio 
Pojuca) em tubulação de PVC (diâmetros de 150 e 200 mm) e uma unidade de tratamento 
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juca) em tubulação de PVC (diâmetros de 150 e 200 mm) e uma unidade de tratamento 
composta de lagoas aeradas seguidas de dispositivo de desinfecção ultra-violeta. Seguem os 
principais resultados do investimento: 

• Ramais Prediais: implantação de 148 unidades; 

• Ligações intradomiciliares: implantação de 85 unidades; 

• Investimento: R$ 1.814.000,00; 

• População beneficiada: 2.000 habitantes; 

• 12 km de praias e rios beneficiados pela intervenção que tem como objetivo a 
salubridade ambiental. 

Situação Atual e Intervenções 

Os serviços de coleta e tratamento dos efluentes, assim como no caso do abastecimento de 
água, são de responsabilidade da EMBASA. Em função dos altos custos financeiros necessá-
rios à implantação de sistemas de esgotamento sanitário, muitas localidades foram contem-
pladas apenas com o sistema de abastecimento de água. Assim, a situação referente ao esgo-
tamento sanitário continua sendo deficitária, requerendo investimentos. 

Essa constatação pode ser verificada através das Tabela 3.3.6 – Índices de Cobertura do Ser-
viço de Abastecimento de Água e a Tabela 3.3.27, onde encontram-se dados relativos aos ín-
dices de cobertura do serviço de abastecimento de água e dos serviços de coleta e tratamen-
to de esgoto, respectivamente. Em 1991, com exceção de Salvador, os municípios do Pólo 
Salvador e Entorno apresentavam índices de coleta e tratamento de esgoto quase nulos, uti-
lizando soluções inadequadas, como fossas rudimentares. Observa-se que, apesar de uma 
significativa evolução no que se refere aos serviços de esgotamento sanitário, em função de 
investimentos realizados ao longo da década de 90, esses ainda encontram-se inadequados e 
insuficientes frente à necessidade dos municípios do Pólo Salvador e Entorno. 

Com relação à interpretação da tabela abaixo, deve ser feita uma ponderação. Foram utiliza-
das duas fontes, o IBGE e a Embasa. Os dados do IBGE são do ano 2000, enquanto os dados 
da Embasa são mais recentes, de 2002. Os dados da Embasa estão destacados em negrito, 
sendo o restante do IBGE. 
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Tabela 3.3.27 – População por tipo de destinação dos efluentes - Pólo Salvador e Entorno 

Cachoeira 35,8% 0,0% 3,6% 21,5% 29,7% 9,5%
Itaparica 24,0% 26,0% 21,0% 36,0% 12,0% 7,0%
Jaguaripe 2,6% 0,0% 4,8% 32,0% 50,3% 10,2%
Madre de Deus 81,3% 40,5% 6,4% 4,7% 3,4% 4,2%
Maragojipe 25,8% 1,0% 5,2% 8,6% 40,4% 20,1%
Nazaré 40,0% 0,0% 1,4% 8,1% 25,0% 25,7%
Salinas da Margarida 1,2% 0,0% 0,8% 78,6% 14,6% 5,0%
Salvador 74,6% 45,0% 8,7% 6,4% 2,5% 7,7%
Santo Amaro 40,3% 19,1% 8,5% 17,1% 21,6% 12,6%
São Félix 49,8% 0,0% 0,6% 33,7% 33,7% 6,5%
São Fco do Conde 35,0% 0,0% 18,0% 4,0% 28,0% 15,0%
Saubara 11,2% 0,0% 3,5% 67,6% 14,6% 3,1%
Vera Cruz 2,9% N/D 33,2% 47,7% 12,9% 3,3%
Camaçari 40,5% 11,2% 23,5% 23,0% 4,0% 9,0%
Conde 0,7% 0,0% 5,5% 47,7% 44,2% 1,9%
Entre Rios 0,4% 1,5% 1,5% 73,5% 23,2% 1,4%
Esplanada 0,4% 0,0% 0,3% 76,6% 21,4% 1,4%
Jandaíra 0,1% N/D 2,3% 37,0% 60,0% 0,6%
Lauro de Freitas 40,3% 13,6% 30,7% 17,8% 4,8% 6,4%
Mata de São João 16,6% 4,5% * 9,0% 46,6% 21,4% 7,6%
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* Índice calculado com base no número de economias efetivamente implantadas dos sistemas da Praia do Forte, Vila Sauípe e Complexo Sauípe. A 
sede do município não possui sistema de esgoto.  

Fonte: Censo 2000 e EMBASA 2002 

Na análise do índice de cobertura, o IBGE utiliza uma metodologia que considera qualquer 
tipo de coleta, inclusive os casos em que o esgoto é lançado em dutos de drenagem pluvial. 
Isso resolve grande parte do problema de saúde pública representado pelo esgoto, já que os 
efluentes são afastados das residências onde são produzidos, mas está longe de representar 
uma solução adequada do ponto de vista ambiental.  

A coluna que indica o percentual da população com algum tipo de coleta inclui esse tipo de 
solução, além dos sistemas de esgoto propriamente ditos, com os quais há a coleta em dutos 
isolados da rede pluvial e os efluentes são direcionados a uma Estação de Tratamento de Es-
goto (ETE). Já a coluna que indica a população atendida por sistemas de esgoto exclui as 
soluções que não sejam completas, ou seja, somente as residências com ligações a um siste-
ma em que haja o tratamento do esgoto são consideradas. Deve ser levada em consideração 
a diferença de dois anos entre os dados dessas duas fontes, o que leva a certas distorções. As 
intervenções ao longo dos dois anos entre 2000 e 2002 justificam a discrepância dos dados 
em casos isolados. No caso de Vera Cruz e Jandaíra, os dados fornecidos pela Embasa 
mostraram-se incompatíveis com os dados do IBGE e por isso não foram considerados. As 
demais colunas da tabela indicam as soluções adotadas pelo restante da população, todas 
elas inadequadas do ponto vista de saúde pública e impactos ambientais. 

Nos casos em que a população utiliza fossas sépticas, os riscos de saúde pública e ao meio 
ambiente são reduzidos. No entanto, as fossas sépticas não constituem a solução mais ade-
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quada, pois não podem ser instaladas em alguns locais. Além disso, é uma solução inade-
quada a regiões populosas. Já as fossas rudimentares devem ser eliminadas, em função do 
risco de contaminação do solo e do lençol freático que representam. 

Na próxima tabela, são indicados os projetos de SES no Pólo Salvador e Entorno, e os res-
pectivos estágios de implantação: 

Tabela 3.3.28 – Situação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do Pólo Salvador e 
Entorno 

SES obras em percentual da ano previsto 
 concluído andamento obra concluído para conclusão

Cachoeira X 95% maio/2004
Itaparica X
Jaguaripe X
Madre de Deus X
Maragojipe X
Nazaré
Salinas da Margarida
Salvador X junho/2004
Santo Amaro X
São Félix X 95% maio/2004
São Fco do Conde X
Saubara
Vera Cruz X
Camaçari (sede) * X
Conde
Entre Rios X
Esplanada
Jandaíra
Lauro de Freitas X
Mata de São João X
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* SES parcial, operado pela prefeitura municipal 
Fonte:EMBASA 2002 

Mesmo com a implantação dos sistemas de esgoto, o problema da destinação dos efluentes 
não necessariamente estará equacionado. As residências devem providenciar sua ligação ao 
mesmo, através de ligações intradomiciliares. Como essas ligações devem ser providencia-
das pela população, a efetivação dos sistemas está diretamente ligada à conscientização da 
comunidade e à disponibilidade de recursos. Grande parte da população do Pólo Salvador e 
Entorno vive em situação de extrema pobreza, com alta incidência de desemprego entre a 
população economicamente ativa. Assim, seja por falta de recursos para adequar suas resi-
dências e pagar as taxas mensais à Embasa ou pela falta de conhecimento em relação aos 
problemas de saúde e ambientais inerentes à destinação inadequada dos resíduos líquidos 
domiciliares, grande parte da população demora a aderir ao sistema de esgotamento sanitá-
rio instalado no bairro de sua moradia. 
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A situação da destinação do esgoto dos municípios do entorno da Baía de Todos os Santos 
vem evoluindo bastante a partir do Programa Bahia Azul36, com a implantação de SES em 
diversos municípios da região. A Baía de Todos os Santos vem sendo privilegiada por esse 
programa, como também algumas ações nos municípios de Camaçari e Lauro de Freitas, na 
Costa dos Coqueiros. Os municípios de Mata de São João e Entre Rios foram contemplados 
pela SES de Sauípe, que atende as localidades de Vila Sauípe e Complexo Sauípe, situados 
no município de Mata de São João e o distrito de Porto Sauípe, localizado em Entre Rios. 
Entretanto, os demais municípios da Costa dos Coqueiros não possuem qualquer tipo de 
projeto programado de intervenções em esgotamento sanitário. Muitos moradores ainda 
utilizam o sistema de fossas negras ou despejam os resíduos em antigas redes públicas de 
drenagem pluvial, sem qualquer tipo de tratamento. 

Até o ano de 1995, o município de Salvador atendia apenas a 26% de sua população urbana 
com serviços de coleta de esgotamento sanitário, segundo o IBGE. Do total da população, 
13% era residente em conjuntos habitacionais construídos em diferentes partes da cidade 
que possuíam soluções isoladas e tratamento local dos efluentes produzidos.  

A partir de 1995, através do Programa Bahia Azul, iniciou-se um conjunto de intervenções 
integradas visando ao aumento de cobertura em esgotamento sanitário para toda a área ur-
bana do município de Salvador. A execução das obras por meio desse programa tem como 
meta atender a 80% da população urbana da cidade até dezembro de 2003. Vale ressaltar 
que, atualmente, mesmo que 65% da população seja contemplada com coleta de esgoto, a-
penas 45% está efetivamente ligada a um sistema completo de esgotamento sanitário. 

Os municípios de Itaparica e Vera Cruz  não contavam com nenhum tipo de sistema de es-
gotamento sanitário até as intervenções do Programa Bahia Azul. Apesar da constatação de 
melhorias em relação à situação anterior, com a instalação concluída de SES, ainda fazem-se 
necessárias ações relativas às ligações intradomiciliares na rede implantada, de forma que os 
índices de cobertura sejam progressivamente elevados. Atualmente, observa-se  que ainda 
grande parte dos efluentes é lançada em galerias de drenagem pluvial e bueiros, que têm 
como destino final rios e praias da região, comprometendo esses recursos naturais. A pre-
sença de fossas rudimentares também é preocupante, representando, em 2000, 36% em Ita-
parica e 47,7% em Vera Cruz. O esgoto lançado em fossas rudimentares tem grande poten-
cial de contaminação do solo e do lençol freático, gerando riscos para a população e para o 
meio ambiente. 

Madre de Deus possui sistema de esgotamento sanitário implantado pelo Programa Bahia 
Azul, cujo atendimento é de cerca de 41% da população de todo o município. Apesar da 
implantação desse sistema, também fazem-se necessárias obras de ligações intradomiciliares, 
para que de fato os benefícios possam ser concretizados. Mais de 80% da população já é 
contemplada por algum tipo de coleta, incluindo o sistema acima mencionado. Mesmo que 
parte da população ainda utilize soluções inadequadas, a situação de Madre de Deus é uma 
das melhores dentro do contexto do Pólo Salvador e Entorno, ainda mais quando é conside-
rada a reduzida população do município (12.036 em 2000, segundo o IBGE), com impactos 
potenciais menores comparativamente a outras do Pólo Salvador e Entorno. 

Situadas às margens do Rio Paraguaçu, Cachoeira e São Félix não possuem sistema de esgo-
tamento sanitário. Cerca de 36% da população de Cachoeira e 50% da população de São Fé-

                                                 
36 Municípios contemplados pelo Programa Bahia Azul que fazem parte do PSE são: Cachoeira, Itaparica, Madre de Deus, 
Maragojipe, Salvador, São Félix, São Francisco do Conde,  Santo Amaro e Vera Cruz. Além desses, Candeias, Muritiba e 
Simões Filho. 
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lix utilizam algum tipo de meio de coleta do esgoto, como os sistemas de drenagem pluvial, 
que em última instância vão contaminar os cursos d´água da região.  Em ambos os casos, 
são freqüentes o uso de fossas rudimentares e a presença de residências sem banheiro, indi-
cando uma situação especialmente preocupante. As obras de implantação do SES de Ca-
choeira e São Félix, através do Programa Bahia Azul, se encontram em fase de conclusão, 
sendo que o sistema de coleta e tratamento atenderá às duas localidades, corrigindo os pro-
blemas ambientais e sanitários atuais. O Programa, no entanto, não contempla a implanta-
ção de banheiros nas residências que não os possui, representando um problema a ser solu-
cionado. 

Atualmente, os esgotos de Maragojipe são lançados, em grande parte, diretamente na Baía 
de Iguape, através do rio Paraguaçu, situado às margens da cidade. Mesmo que cerca de 
26% da população seja atendida por algum tipo de coleta, praticamente a totalidade do que 
é coletado é direcionado à rede de drenagem pluvial, gerando todos os inconvenientes re-
sultantes desse processo. Também é grande o número de residências sem banheiro (cerca de 
40% do total). Neste município, as obras de implantação de SES encontram-se em andamen-
to, tendo grande parte delas sido concluídas. Certamente, esse sistema trará grandes benefí-
cios para a população, como também contribuirá para a progressiva recuperação da Baía de 
Iguape, receptora por muitos anos dos efluentes produzidos em Maragojipe, que, tendo 
cerca de 40.000 habitantes, gera um volume considerável de efluentes. A construção de ba-
nheiros também é uma demanda em Maragojipe. 

O município de São Francisco do Conde lança uma parte significativa de seu esgoto direta-
mente na Baía de Todos os Santos, via canais de maré e manguezais do estuário do Rio Su-
baé. Cerca de 35% da população possui acesso a algum tipo de coleta, mas não existe 
tratamento. A presença de fossas sépticas reduz parte dos impactos ambientais. Através do 
Programa Bahia Azul, foram disponibilizados recursos para a implantação do SES dessa 
localidade. Esse sistema encontra-se em fase final de execução, restando por concluir apenas 
parte da rede coletora e as ligações intradomiciliares, que são de suma importância para a 
solução do problema. 

Santo Amaro utiliza um sistema único para coleta de esgotos sanitários e de águas pluviais 
que atende principalmente à região central da cidade. Os esgotos sanitários, lançados nessa 
rede coletora, são despejados no Rio Subaé. Esse fato vem comprometendo ao longo dos 
anos a qualidade das águas desse curso d’água. Através do Programa Bahia Azul (SEINFRA 
200137), a sede do município (localidade de Santo Amaro) foi atendida com obras de implan-
tação de SES, que contemplam cerca de 19% da população. Será ainda necessária a execução 
de parte das ligações intradomiciliares para que o sistema funcione de forma plena. Além 
disso, verifica-se que ainda grande parte da população (17,1%) utiliza fossas rudimentares. 
O município de Santo Amaro deve receber atenção especial à solução se seus problemas de 
saneamento, visto que é o quarto maior município do Pólo Salvador e Entorno. Programas 
de educação ambiental complementarmente ao sistema de esgotamento sanitário implanta-
do mostram-se necessários. 

As localidades de Nazaré, Salinas da Margarida, Saubara e Jaguaripe, apesar de exercerem 
influência sobre o ecossistema Baía de Todos os Santos, não foram contempladas pelo Pro-
grama. Nesse sentido, faz-se importante prover essas localidade de soluções técnicas ade-
quadas para o tratamento dos esgotos sanitários produzidos. 

                                                 
37 Relatório de Acompanhamento, 2o semestre de 2001. Programa de Saneamento Ambiental da Baía de Todos os Santos. 
SEINFRA 
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No caso de Nazaré, com a maior população das quatro cidades mencionadas acima (26.365 
em 2000, segundo o IBGE), os potencias impactos são maiores. Cerca de 40% da população 
tem acesso à coleta, mas não existe sistema de tratamento. Como conseqüência, diariamente 
são lançados esgotos domésticos (diretamente ou através de redes de drenagem e cursos 
d’água existentes) nos rios e nas praias. 

Salinas da Margarida, Saubara e Jaguaripe exercem menor pressão sobre a Baía de Todos os 
Santos, já que as populações são reduzidas e os índices de coleta são muito baixos em todos 
os casos. No entanto, os riscos para as populações residentes e visitantes são muito grandes, 
já que todos os municípios têm a característica de utilizar maciçamente as fossas rudimenta-
res (78,6% em Salinas de Margarida), cujos riscos já foram mencionados.  

Na Costa dos Coqueiros, a situação no que diz respeito ao esgotamento sanitário também é 
bastante deficitária. Os índices de cobertura ainda são sensivelmente menores em relação 
aos da Baía de Todos os Santos.  Apesar da sua população ser menor e mais uniformemente 
distribuída, foram constatados problemas ambientais e de saúde pública, próprios da falta 
desse tipo de infra-estrutura. Com destaque, pode-se citar os municípios de Conde, Entre 
Rios (sede), Esplanada, Jandaíra e Mata de São João (sede), que não contam com serviços 
básicos de infra-estrutura sanitária, a despeito de seu potencial turístico. O caso de Mata de 
São João merece destaque, pois, apesar de já existirem sistemas atendendo à Vila Sauípe, 
Complexo Sauípe e Praia do Forte, a sede do município ainda não é atendida. Caso parecido 
ocorre em Entre Rios, onde existe sistema atendendo o distrito de Porto Sauípe, no entanto 
a sede é desprovida de tal sistema. Mesmo os sistemas já instalados não estão sendo usados 
em plena capacidade, faltando principalmente a conclusão de ligações intradomiciliares. É 
característica desses municípios o uso de fossas rudimentares e um grande número de resi-
dências sem banheiro. 

Em Conde, é importante a preocupação com a situação sanitária da população residente e o 
meio ambiente, que vem sofrendo impactos negativos como o lançamento de efluentes sani-
tários. O fluxo turístico vem sendo intensificado, mostrando a necessidade de adotar solu-
ções de saneamento para as localidades que já contam com grande número de visitantes. 
Essa realidade é particularmente existente no núcleo urbano de Guarajuba, cuja praia é fre-
qüentada por um número significativo de visitantes. Essa localidade também passou, nos 
últimos anos, a ser área de residência de pessoas de outros estados que vieram para a Bahia 
trabalhar no complexo Ford. As soluções individualizadas para os esgotos sanitários já não 
atendem mais a demanda, seja em razão do crescimento populacional ocorrido (nova opção 
de moradia), seja pelo turismo e os novos equipamentos hoteleiros previstos e/ou em im-
plantação. Assim, a sustentabilidade do turismo nessa área requer a realização de investi-
mentos  que possam contribuir positivamente para a qualidade do ambiente físico e social. 
Adicionalmente, o sistema de esgotamento sanitário de Guarajuba já havia sido selecionado 
como prioritário, desde 1995, para o equilíbrio ecológico da área no contexto das ações defi-
nidas no plano de manejo da APA Litoral Norte. 

As localidades de Camaçari e Lauro de Freitas, não foram  contempladas pelo Programa Ba-
hia Azul, no que se refere aos resíduos sólidos, apesar de já fazerem parte do entorno de 
Salvador. Pode-se dizer que elas representam um dos mais graves problemas da Costa dos 
Coqueiros na questão do esgotamento sanitário, já que são, respectivamente, o segundo e 
terceiro maiores municípios do Pólo Salvador e Entorno (161.727 e 113.543 habitantes em 
2000, segundo o IBGE). Ainda segundo o IBGE, os dois apresentam índices de coleta de cer-
ca de 40%, representados por soluções individuais, mas os índices de atendimento em esgo-
to não ultrapassam 15% de todo o município, indicando que grande parte dos efluentes 
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produzidos ainda tem como destino os cursos d´água da região. Em ambos os casos, tam-
bém é alta a presença de fossas rudimentares, tecnicamente inadequadas. 

Resumindo as exposições anteriores sobre a situação de abastecimento de água e coleta e 
tratamento de esgotos, a tabela a seguir apresenta os distritos de cada município, os índices 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário e as localidades onde são sugeridas 
intervenções (implantação ou ampliação): 
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Tabela 3.3.29 – Índices de Atendimento dos SAA e SES (em domicílios) 

SAA SES
Cachoeira

Belém de Cachoeira (V. Belém) 70 -
Cachoeira 90 -
Capoeiruçu 90 -
Captação Salvador - -
Santiago do Iguape 90 -
São Francisco do Paraguaçu 89 -

Camaçari
Abrantes 100 -
Areias - -
Arembepe 98 -
Barra do Jacuípe 95 -
Barra do Pojuca 100 -
Burís de Abrantes 100 -
Camaçari 92 16
Catu de Abrantes 100 -
Guarajuba 95 -
Itacimirim 100 -
Jacuípe - -
Jauá 100 -
Jordão - -
Machadinho 100 -
Monte Gordo 100 -
Parafuso 95 -
Pé de Areia 100 -
Sucupió 100 -

Conde
Altamira 89 -
Barra do Itariri - -
Conde 85 -
Siribinha ND
Sitio do Conde - -

Entre Rios
Canoas - -
Entre Rios 90 -
Ibatui - -
Lagoa Redonda - -
Porto Sauípe - ND
Sitio do Meio 95 -
Subaúma 90 -

Esplanada
Baixios ND -
Esplanada 80 -
Palame - -

Município/Distritos
Índice de Atendimento (%)

 

Fonte: EMBASA 2003 
Obs.: Em vermelho as localidade para as quais são sugeridas intervenções 
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Tabela 3.3.29 – Índices de Atendimento dos SAA e SES (em domicílios - continuação) 

SAA SES
Itaparica

Amoreiras - -
Bom Despacho - -
Itaparica 98 10
Manguinhos - -
Misericórdia - -
Ponta de Areia - -
Porto Santo - -

Jaguaripe
Barreiras do Jacuruna - -
Cações - -
Camassandí 93 -
Cunhangi - -
Jacuruna - -
Jaguaripe 91 -
Mutá - -
Pirajuia - -
São Bernardo 90 -

Jandaíra
Abadia 95 -
Costa Azul -
Itanhi - -
Jandaíra 93 -
Mangue Seco - -

Lauro de Freitas
Aracuí - -
Areia Branca - -
Buraquinho - -
Cají - -
Capelão - -
CIAMAR - -
Encontro das Águas - -
Ipitanga - -
Itinga - -
Jambeiro - -
Jardim Jockey - -
Lauro de Freitas 95 13
Miragem - -
Parque Santa Rita - -
Parque São Paulo - -
Portão - -
Pouso Alegre - -
Trecho Inicial Estrada do Côco - -
Vida Nova - -
Vila Praiana - -
Vila Sena - -
Vilas do Atlântico - -

Município/Distritos
Índice de Atendimento (%)

 

Fonte: EMBASA 2003 
Obs.: Em vermelho as localidade para as quais são sugeridas intervenções 
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Tabela 3.3.29 – Índices de Atendimento dos SAA e SES (em domicílios) 

SAA SES
Madre de Deus

Madre de Deus 98 -
Maria Guarda - -
Suape - -

Maragogipe
Coqueiros 93 -
Guai - -
Guapira - -
Maragogipe 90 -
Nagé 93 -
São Roque do Paraguaçu 94 -

Mata de São João
Açu da Torre - -
Amado Bahia 95 -
Complexo Sauípe - ND
Curralinho - -
Imbassaí - -
Mata de São João 95 -
Praia do Forte 100 ND
Vila Sauípe - -

Nazaré
Nazaré 90 -

Salinas da Margarida
Barra do Paraguaçu - -
Cairú ND -
Conceição de Salinas - -
Dende 98 -
Encarnação 98 -
Salinas da Margarida 95 -

Salvador
Botelho - -
Ilha de Maré - -
Ilha dos Frades - -
Oratório (Ilha de Maré) - -
Praia Grande - -
Salvador 99 45
Santana - -
Santana ( Ilha de Maré) - -

Santo Amaro
Campinhos - -
Itapema 100 -
Pedras 98 -
Santo Amaro 99 ND
São Brás 96 -

São Félix
Outeiro Redondo - -
São Félix 86 -

Município/Distritos
Índice de Atendimento (%)

 

Fonte: EMBASA 2003 
Obs.: Em vermelho as localidade para as quais são sugeridas intervenções 
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Tabela 3.3.29 – Índices de Atendimento dos SAA e SES (em domicílios) 

SAA SES
São Francisco do Conde

Baixa Fria - -
Caipé - -
Campinas - -
Jabequara - -
Mataripe - -
Monte Recôncavo 95 -
Paramirim - -
Santo Estevão - -
São Francisco do Conde 95 -
Socorro - -

Saubara
Acupe 93 -
Bom Jesus dos Pobres 98 -
Cabuçu 94 -
Saubara 99 -

Vera Cruz
Aratuba - -
Baiacu - -
Barra do Gil - -
Barra do Pote - -
Barra Grande - -
Berlingue - -
Cacha Pregos 100 -
Catu de Berlinque - -
Conceição 98 -
Coroa - -
Gamboa - -
Gameleira - -
Jiribatuba 100 -
Mar Grande 98 -
Matarandiba - -
Penha - -
Taipoca - -
Tairu - -
Vera Cruz 90 3

Município/Distritos
Índice de Atendimento (%)

 

Fonte: EMBASA 2003 
Obs.: Em vermelho as localidade para as quais são sugeridas intervenções 

Resíduos Sólidos 

Sistema de Coleta 

As condições inadequadas de limpeza urbana decorrem de uma série de fatores estruturais, 
que começam pela inexistência, na maioria dos municípios, de um sistema de coleta urbana 
eficiente, resultado geralmente das dificuldades financeiras, aliadas à falta de capacidade 
administrativa e gerencial das prefeituras municipais e à falta de uma política nacional de 
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resíduos sólidos. Outra causa para a situação detectada é também a falta de informação e 
conscientização das populações da região sobre a importância da higiene e limpeza. Essas 
questões poderão ser minimizadas por meio de capacitação em projetos de educação ambi-
ental. 

O problema, já bastante grave no que diz respeito aos sistemas de coleta, acentua-se drama-
ticamente quando se examinam os sistemas de destinação final do lixo em grande parte dos 
municípios do Pólo Salvador e Entorno.  A disposição final desses resíduos sólidos, cerca de 
85% do lixo coletado, geralmente se dá nos chamados lixões, áreas sem os mínimos cuidados 
em termos de conservação ambiental e controle da saúde pública, localizadas em sítios ina-
dequados, contribuindo para a degradação paisagística, ambiental e social desses lugares. 
Uma extensa lista de problemas decorrentes da instalação de “lixões” pode ser feita, como o 
entulhamento e poluição dos cursos d´água e a disseminação da prática da “catação”, com  
pessoas buscando no lixo os meios de sobrevivência, de forma desumana. 

A destinação final dos resíduos sólidos é de fundamental importância para a salubridade 
ambiental e tem sido, nas últimas décadas, um dos problemas mais sérios das localidades 
densamente povoadas do Pólo Salvador e Entorno.  No contexto do Programa Bahia Azul, 
especificamente no Projeto denominado de Projeto Metropolitano, a área de limpeza urba-
na foi contemplada com ações que objetivaram aprimorar o manejo dos resíduos sólidos 
urbanos nos aspectos referentes aos serviços de coleta, varrição, transporte e destinação fi-
nal em algumas localidades. A cidade de Salvador foi contemplada com intervenções impor-
tantes, como o Aterro Sanitário Metropolitano Centro, implantado em uma área de 250 ha, 
que recebe de forma compartilhada, 2.400 toneladas/dia dos resíduos produzidos em Salva-
dor, Simões Filho e Lauro de Freitas.  

Para solucionar o problema da destinação final do lixo nas outras localidades que integram a 
Região Metropolitana de Salvador (RMS), os gestores do Projeto Metropolitano decidiram 
pela construção de mais três aterros sanitários compartilhados entre os sete municípios res-
tantes que integram a RMS. Assim, o Aterro Integrado de Camaçari  é compartilhado com 
Dias Dávila. O Aterro Ponta do Ferrolho atende a Candeias, Madre de Deus, e São Francisco 
do Conde. Por fim, o Aterro da Ilha atende aos municípios de Itaparica e Vera Cruz. 

Quanto à coleta do lixo, a grande maioria dos municípios do Pólo Salvador e Entorno tem 
esse serviço realizado por suas respectivas Prefeituras Municipais. Os municípios de Salva-
dor e Camaçari contam com empresas especializadas na coleta. No primeiro, o lixo é coleta-
do pela Empresa de Limpeza Urbana de Salvador – LIMPURB, órgão municipal responsá-
vel pela limpeza urbana. A coleta se realiza por meio de frota constituída por mais de 80 
caminhões compactadores. Esses recolhem o lixo da cidade em horários regulares, levando 
a coleta para o Aterro Metropolitano Centro, parte via Estação de Transbordo de Resíduos 
Sólidos, e para o Aterro de Canabrava (resíduos inertes e hospitalares). 

Quanto ao município de Camaçari, o serviço de coleta é prestado pela Companhia de Lim-
peza Urbana de Camaçari – LIMPEC. Ela trabalha com frota composta por 12 caminhões 
compactadores e 13 caminhões tipo basculantes. A frota opera em vários horários por dia, 
atendendo a 85% de seus habitantes. São coletados aproximadamente 120 toneladas de li-
xo/dia. 

Os demais municípios, em sua totalidade, contam com serviços de coleta das próprias Pre-
feituras, as quais utilizam caminhões compactadores e caçambas tipo basculante. As coletas 
são realizadas diariamente. 
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A Tabela 3.3.30 apresenta a população beneficiada pelo serviço de coleta de lixo em cada 
município e o responsável pela atividade: 

Tabela 3.3.30 – Sistema de Coleta de Lixo por Município do Pólo Salvador e Entorno 

Cachoeira 15.458 Prefeitura Municipal
Itaparica 13.409 Prefeitura Municipal
Jaguaripe 1.749 Prefeitura Municipal
Madre de Deus 11.219 Prefeitura Municipal
Maragojipe 12.757 Prefeitura Municipal
Nazaré 16.906 Prefeitura Municipal
Salinas da Margarida 4.032 Prefeitura Municipal
Salvador 2.260.113 LIMPURB
Santo Amaro 41.174 Prefeitura Municipal
São Félix 8.144 Prefeitura Municipal
São Fco do Conde 15.149 Prefeitura Municipal
Saubara 7.053 Prefeitura Municipal
Vera Cruz 7.053 Prefeitura Municipal
Camaçari 135.340 LIMPEC
Conde 7.636 Prefeitura Municipal
Entre Rios 12.200 Prefeitura Municipal
Esplanada 11.370 Prefeitura Municipal
Jandaíra 2.308 Prefeitura Municipal
Lauro de Freitas 97.897 Prefeitura Municipal
Mata de São João 17.822 Prefeitura Municipal

Responsável pela coleta
Co
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Fonte: IBGE - Censo 2000, CONDER, Pesquisa Direta
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Já a tabela abaixo apresenta o índice de domicílios servidos por coleta de lixo, evidenciando 
a evolução em vários municípios: 
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Tabela 3.3.31 – Domicílios Atendidos por Coleta de Lixo 

Município 1991 2000
Cachoeira 27% 54%
Itaparica 39% 72%
Jaguaripe 7% 24%
Madre de Deus 72% 98%
Maragojipe 17% 35%
Nazaré 42% 66%
Salinas da Margarida 19% 81%
Salvador 78% 93%
Santo Amaro 37% 75%
São Félix 23% 63%
São Francisco do Conde 36% 57%
Saubara 67% 68%
Vera Cruz 44% 72%
Camaçari 81% 85%
Conde 11% 34%
Entre Rios 28% 53%
Esplanada 24% 47%
Jandaíra 3% 29%
Lauro de Freitas 59% 89%
Mata de São João 24% 60%

Fonte: Pesquisa sobre dados do IBGE / 2000
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Na Costa dos Coqueiros, os municípios com menores índices de coleta (Conde, Esplanada e 
Jandaíra) são os que não contam com aterros para destinação dos resíduos, conforme a Ta-
bela 3.34. Na Baía de Todos os Santos, Jaguaripe e Maragojipe apresentam índices muito a-
baixo dos demais. 

Destino dos Resíduos 

A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) é uma empresa 
pública, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, autonomia ad-
ministrativo-financeira e vinculada estruturalmente à Secretaria de Planejamento, Ciência e 
Tecnologia. Ela tem por finalidade promover, coordenar e executar a política estadual de 
desenvolvimento urbano, metropolitano e habitacional do Estado da Bahia e uma de suas 
atribuições é implantar e acompanhar o funcionamento dos aterros sanitários. 

Os municípios da Baía de Todos os Santos utilizavam, até pouco tempo, o sistema de lixões e 
não praticavam os cuidados necessários de conservação ambiental e controle da saúde pú-
blica, apresentando soluções inadequadas ao destino dos resíduos sólidos. 

Essa situação está sendo revertida nos últimos anos. Desde 1997, seja através do Projeto Me-
tropolitano ou de outras fontes de recursos, foram criados alguns aterros sanitários. Duran-
te esse período, sete aterros que atendem aos municípios do Pólo Salvador e Entorno inicia-
ram sua operação, estando um em execução e mais outro em fase de escolha de área para 
implantação. 

Dos vinte municípios do Pólo Salvador e Entorno, treze depositam os resíduos em aterros 
compostos, dotados de células específicas para cada tipo de resíduo. Nesses municípios mo-
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ram em torno de 96% da população do Pólo Salvador e Entorno. Esse dado é um indicativo 
de que a cobertura do serviço de destinação final adequada dos resíduos sólidos, na área, 
encontra-se em processo de desenvolvimento. 

No município de Salvador, o lixo produzido (1.504.425 t/ano) é destinado ao Aterro 
Metropolitano Centro (54,52%) e ao Aterro de Canabrava (45,36%). Esse aterro, no entanto, 
não é usado para resíduos domésticos, mas somente para materiais inertes (entulho) e 
hospitalares. Por tratar-se de um caso especial, ele não foi listado na Tabela 3.33. Da parte 
que é destinada ao Aterro Metropolitano Centro, 65% passa anteriormente pela Estação de 
Transbordo de Resíduos Sólidos, a mais moderna da América Latina, em operação desde 
novembro de 2001. Uma pequena parte do lixo (0,12%) é reciclada pela COOPCICLA 
(Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem). 

O programa de coleta seletiva e reciclagem da COOPCICLA, apoiado pela Limpurb, em-
prega cerca de 85 pessoas. Há 14 contêineres de 30m3 espalhados por 4 áreas de Salvador 
para a coleta do lixo. Foi instalado também um Núcleo de Triagem e Comercialização, locali-
zado no Largo das Sete Portas, que recebe todo o material coletado, o separa, classifica, 
prensa, enfarda, armazena e comercializa. Há também 11 Postos de Entrega Voluntária em 
lugares estratégicos de Salvador, com uma meta de expansão de 50 pontos adicionais em 
2002 e 49 em 2003. O Programa Agente Voluntário de Limpeza, com cerca de 75 voluntários 
em ação, é responsável pela coleta de 12,13 t/dia de resíduos sólidos. Há também iniciativas 
pontuais promovidas pela COOPCICLA, como no Carnaval de 2002, durante o qual foram 
recolhidas quase 25 toneladas de latas de alumínio e ferro, contribuindo não só com a lim-
peza da cidade durante o evento, mas também servindo como importante instrumento de 
conscientização. 

Em Mata de São João e Entre Rios, na Costa dos Coqueiros, apenas a região entre Praia do 
Forte até Subaúma, a parte costeira dos municípios que inclui o Complexo Turístico Costa 
do Sauípe, destina seus resíduos ao Aterro de Sauípe. As sedes de Mata de São João e Entre 
Rios não utilizam nenhum aterro sanitário para destino final dos resíduos produzidos, o 
que representa um grande problema ambiental. 

A tabela abaixo apresenta os aterros atualmente em operação, com dados sobre o início de 
sua operação, a vida útil e a população atendida em cada um deles: 
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Tabela 3.3.32 – Aterros em Operação no Pólo Salvador e Entorno 

Aterro

Vida útil 
(anos)

Peso 
(ton/dia)

População 
atendida (**)

Salvador
Lauro de Freitas
Simões Filho*
Camaçari
Dias D'Ávila*
Madre de Deus 
São Fco. Do Conde
Candeias*
Cachoeira
São Félix
Muritiba*
Gov. Mangabeira*
Itaparica
Vera Cruz

Total 2.635,8 983.081 2.700.011

Salvador
Aterro 
Metropolitano 
Centro

Localização
Municípios 
atendidos

Início 
operação

Quantidade 
anual de 

disposição

810.000 ton 2.317.934out-97

out-97 15 95,0 34.200 ton

out-95

20

15 155,0

20.000

43.350

fev-97

Muritiba

43.78230,0 10.800 ton

fev-01 25.758 ton

92.197

(*) Municípios não inseridos no PSE

Fonte: Aterros Sanitários - Situação Atual 2001 - CONDER

15 16,6 5.976 tonVila Sauípe

MaragojipeMaragojipe

Capacidade

2250,0

161.915

15 17,6 6.347 ton 20.833

15

15 71,6

Aterro Integrado 
da Ilha

Vera Cruz

fev-01

set-00

Camaçari

(**) População Urbana- (Classificação dos Municípios Baianos - SEI - 1996)

90.000 ton

Aterro de Sauípe

São Francisco 
do Conde

da Praia do Forte 
à Subaúma (Mata 
S. João e Entre 
Rios - costa)

Aterro de 
Camaçari

Aterro Ponta do 
Ferrolho

Aterro de 
Muritiba

Aterro de 
Maragojipe

 

Além desses aterros atualmente em operação, há uma unidade em fase de construção no 
município de Santo Amaro. 

No município de Conde, está prevista a implantação de um aterro. Segundo dados de 2001 
da CONDER, o desenvolvimento do projeto se encontra em fase de seleção e estudos de 
impacto ambiental. 

Os municípios listados a seguir (Tabela 3.34) não apresentam aterros sanitários. Nesses mu-
nicípios, o lixo produzido ainda é depositado a céu aberto, causando graves prejuízos para a 
saúde e para o meio ambiente. Incluem-se, ainda que parcialmente, o município de Mata de 
São João e Entre Rios. Como informado anteriormente, apenas parte da costa desses muni-
cípios utiliza o Aterro Sanitário de Sauípe. 
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Tabela 3.3.33 – Municípios do Pólo Salvador e Entorno sem Aterro Sanitário 

Município Sim Não
Jaguaripe X - lixão municipal
Nazaré X - lixão municipal
Salinas da Margarida X - lixão municipal

Santo Amaro X
em andamento 

58,9% lixão municipal

Saubara X lixão municipal

Conde X
em fase de 

escolha de área lixão municipal

Jandaíra X - lixão municipal
Entre Rios X - lixão municipal
Esplanada X - lixão municipal

Previsão de construção de 
aterro

Fonte: CONDER/2001
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(*) segundo Informações Gerenciais do Relatório de Acompanhamento do SEINFRA (maio 2002)

Situação da 
implantação Destino do lixo

 

O município de Nazaré representa um caso especial. Não conta com aterro sanitário pró-
prio e lança o lixo em depósito controlado a céu aberto. Segundo informações colhidas jun-
to à Prefeitura Municipal, o destino do lixo deveria ser o Aterro Sanitário de Muritiba. Po-
rém, a longa distância entre as cidades torna esse deslocamento inviável. Dessa forma, a 
Prefeitura optou por um depósito provisório, visando reivindicar um aterro para Nazaré 
junto ao Governo da Bahia. 

Equipamentos e Serviços Prestados às Prefeituras 

Segundo informações do “Relatório de Acompanhamento do Programa de Saneamento 
Ambiental da BTS”, foram entregues às Prefeituras de Cachoeira, São Félix, Maragojipe e 
Santo Amaro diversos equipamentos que auxiliam a coleta e disposição final do lixo. 

Os equipamentos destinados à limpeza urbana são: tratores, caçambas basculantes, cami-
nhões coletores e compactadores, contenedores e carros pipa. Para utilização nos aterros 
sanitários foram oferecidos os seguintes equipamentos: retro-escavadeiras, tratores de estei-
ra e caçambas. 

Quando há intervenção estadual para implantação de um aterro, o pacote de serviços que a 
CONDER oferece às prefeituras atendidas inclui: 

• Planos diretores de limpeza urbana (PDLU); 

• Educação ambiental; 

• Aterros construídos; 

• Treinamento de pessoal operacional; 

• Treinamento técnico para órgãos municipais; 

• Assistência operacional nos primeiros meses de funcionamento do aterro. 

Após um período inicial denominado de pré-operacional, as prefeituras assumem a gestão 
do serviço de coleta e operação do aterro instalado. É nesse momento que se faz importante 
uma maior assistência aos municípios, uma vez que a maior parte deles não possui equipes 
técnicas preparadas para conduzir uma eficiente gestão dos resíduos sólidos.  



PRODETUR NE-II PDITS – Salvador e Entorno 3.3. Infra-estrutura 216  

 

Em alguns casos, os projetos de implantação incluem também a recuperação ambiental da 
área do antigo “lixão”, como no caso das obras de recuperação em Cachoeira e Maragojipe. 
No momento de visita  à área, essas intervenções estavam em fase bastante adiantada, res-
tando apenas a re-vegetação das áreas recuperadas. A recuperação do lixão de Santo Amaro 
também se encontra em andamento, com previsão de conclusão para o final de 2002. Outro 
aspecto relevante consiste na proposta de implantação de coleta seletiva nos PDLU para os 
municípios de Maragojipe, Santo Amaro, Cachoeira e São Félix. 

A experiência vem demonstrando a necessidade de um maior período de assistência opera-
cional às prefeituras, como também trabalhos de educação ambiental e treinamento de pes-
soal municipal. Essas ações são de extrema importância para a sustentabilidade dos aterros 
implantados. 

Situação Operacional dos Aterros 

Na Tabela 3.35 são apresentados os resultados da avaliação de desempenho operacional dos 
aterros, realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – 
CONDER, englobando alguns dos aterros municipais do Pólo Salvador e Entorno. Além do 
pacote de serviços oferecido às prefeituras, a CONDER é a responsável pela supervisão dos 
aterros no Estado. 

A avaliação acima mencionada é resultado de um sistema de pontuação, representando uma 
média ponderada das notas atribuídas a quesitos específicos. Os quesitos avaliados são: 

• avaliação da compactação e recobrimento do lixo; 

• aparência geral, limpeza, drenagem; 

• tratamento de podas, entulhos e resíduos de saúde; 

• sistemas de ETE e coleta de amostragem para monitoramento; 

• reclamações da vizinhança; 

• controle de pássaros e vetores; 

• pessoal adequado. 

Essa avaliação é realizada bimestralmente por técnicos da CONDER e seus resultados são 
disponibilizados através de um relatório denominado “Acompanhamento das Operações de 
Aterros Sanitários no Estado da Bahia”. 

Nessa análise foram identificados, dentre os piores do Estado da Bahia, os aterros de Itapa-
rica e da Ponta do Ferrolho. O Aterro Integrado de Ponta do Ferrolho apresenta desempe-
nho insatisfatório em todos os quesitos, menos reclamações da vizinhança. Sabe-se ainda, 
segundo informações dos municípios servidos, que apresenta problemas de capacidade. O 
Aterro da Ilha teve uma pontuação baixa principalmente em função dos critérios compacta-
ção/recobrimento de lixo e aparência geral/limpeza/drenagem. Esses dois critérios têm peso 
relativo alto, e justamente neles o Aterro da Ilha registrou seus piores desempenhos. 

Os demais aterros do Pólo Salvador e Entorno não são avaliados periodicamente pela CON-
DER. 
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Tabela 3.3.34 – Desempenho Operacional dos Aterros Sanitários – nov/dez 2001 

Aterros jul/ago set/out nov/dez média Avaliação (*)

Aterro de Sauípe 94,1 94,1 94,1 94,1 ótimo
Aterro de Maragojipe 88,9 72,7 72,7 78,1 bom
Aterro de Muritiba 84,9 73,9 73,9 77,6 bom
Aterro Ilha de Itaparica 29,9 44,2 19,6 31,2 ruim
Aterro Ponta do Ferrolho 16,4 11,2 11,2 12,9 péssimo

Fonte: CONDER/Diorp/Deurb

Total de pontos - 2001

(*)Avaliação: 0-20/péssimo; 21-40/ruim; 41-60/regular; 61-80/bom; 81-100/ótimo  

Problemas Ambientais e Soluções Técnicas 

A utilização de lixões, depósitos a céu aberto de lixo, tem como principal dano ambiental a 
poluição do solo. Além desse, existe ainda o problema da poluição aquática pelo chorume, 
líquido liberado na decomposição do lixo. Verificam-se também questões como proliferação 
de animais, como urubus e ratos, o mau cheiro, e perigo de proliferação de doenças. 

O aterro sanitário, por sua vez, corresponde a um dos métodos de disposição dos resíduos 
sólidos urbanos (RSU) mais utilizados. O aterro reduz os impactos ambientais sensivelmen-
te. Apresenta-se como a solução mais econômica quando comparado a outros tipos de des-
tino de RSU, como incineração, compostagem e pirólise, os quais exigem elevados investi-
mentos de construção e manutenção. Outro benefício dos aterros consiste em sua auto-
suficiência quanto à disposição do lixo, quando bem projetados e operados, ao contrário das 
três soluções anteriores. 

Entretanto, os aterros necessitam de cuidados especiais com tratamento do chorume. O 
manuseio inadequado desse líquido causa problemas ambientais, uma vez que pode 
contaminar mananciais, cursos d’água e lençol freático. Tal cuidado representa uma das 
questões mais onerosas, tanto pela dificuldade de seu manejo como pelo seu custo. 

Esse problema ganha proporções maiores quando se analisa a realidade dos municípios bai-
anos. Verifica-se uma incompatibilidade dos custos operacionais com os orçamentos muni-
cipais, fato que inviabiliza a disseminação de aterros pelo Estado. Isso se deve aos elevados 
valores de construção de aterros sanitários, somados ao alto custo de operação e manuten-
ção. 

A tabela abaixo apresenta os valores aplicados na construção dos aterros sanitários recente-
mente implantado: 
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Tabela 3.3.35 – Custo de Construção de Aterros Sanitários - Pólo Salvador e Entorno  

ATERRO SANITÁRIO VALOR EM R$ ANO

Aterro Metropolitano Centro 4.416.172,98 1997
Aterro Ilha de itaparica 1.959.131,40 1995-1998
Aterro de Camaçari 1,129.885,92 1994
Aterro de Maragojipe 517.855,13 2000-2001
Aterro Ponta do Ferrolho 1.022.850,44 1995
Aterro de Sauípe 1.188.559,00 2001
Aterro Cachoeira/São Félix 1.503.488,00 2000-2001

Fonte:CONDER/CORES/Gerência de Resíduos Sólidos  

Um tipo de solução viável para o problema de escassez de recursos é a implantação de Ater-
ros Sanitários Simplificados (ASS). Os ASS são uma alternativa mais barata para municípios 
com populações inferiores a 40.000 habitantes ou com produção de até 20 toneladas diárias 
de resíduos. Sua estrutura, entretanto, oferece os mesmos cuidados ambientas, apesar de 
incorrer em custos inferiores. Deve-se considerar como fator de grande importância o 
gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, prevendo, sobretudo, a redução, a 
reutilização e a reciclagem através de programas de coleta seletiva. Em qualquer modelo a 
ser adotado, essas ações são de extrema importância para a redução dos impactos 
ambientais. 
Uma outra iniciativa que visa mitigar o impacto ambiental dos RSU consiste no exemplo 
adotado pelo Aterro de Sauípe. O projeto Irrigação de Eucaliptos representa uma alternativa 
pioneira para tratamento do chorume. Esse resíduo é utilizado na irrigação de uma mata 
contígua, aumentando a produtividade, diminuindo a carga poluidora e melhorando a 
aparência da área do aterro. 

Com relação às emissões gasosas, os cuidados referem-se ao controle e monitoramento. Se-
gundo Borges de Castilhos (1993, apud Nunesmaia, 1997), o aterro sanitário é uma técnica 
que, apesar dos recentes progressos e de ainda ser um tratamento importante no processo 
de eliminação de resíduos, “apresenta problemas para o meio ambiente, através da emissão 
de poluições gasosas e líquidas” . Assim, no momento da construção de aterros, é importan-
te que sejam previstas especificações quanto aos sistemas de drenagem superficial, de dre-
nagem e remoção do percolado, de tratamento do percolado e de drenagem do gás. 

Do ponto de vista da engenharia sanitária e ambiental, para Nunesmaia (1997), o desejável 
seria a utilização do aterro sanitário para eliminar exclusivamente o material ainda não valo-
rizado economicamente, mesmo que ele seja reciclável ou reaproveitável, e para receber o 
refugo das usinas ou unidades de compostagem.  De fato, em termos mundiais, a atual dis-
cussão recai sobre a necessidade de uma política de revisão dos modelos de consumo base-
ados na geração de grande quantidade de resíduos. 

Urbanização 

A expansão urbana e qualidade ambiental dos municípios do Pólo Salvador e Entorno 
mostram que o crescimento desordenado do espaço urbano, sem controle do poder público 
local, tem sido um dos principais responsáveis pelo surgimento dos graves problemas 
ambientais urbanos que comprometem a qualidade de vida das populações. A legislação 
dispõe de instrumentos legais como a Lei de Uso e Parcelamento e o Plano Diretor 
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Municipal, que permitem um maior controle sobre a especulação fundiária e imobiliária nos 
espaços municipais.  

Esses instrumentos, no entanto, de forma quase que generalizada, não são aplicados nos 
municípios brasileiros em geral, e especificamente na maior parte dos municípios que 
integram o Pólo Salvador e Entorno. 

Como conseqüência são muitos os impactos que estão submetidos tanto os espaços urbanos 
menores quanto aqueles das grandes cidades. As áreas urbanas por constituírem ambientes 
onde a ocupação e concentração humana se tornam intensas e muitas vezes desordenadas 
tornam-se locais sensíveis às gradativas transformações antrópicas à medida que se 
intensificam em freqüência e intensidade o desmatamento, a ocupação irregular, a erosão e 
assoreamento dos canais fluviais, entre outros. 

O turismo como um setor de grande empregabilidade tende a atrair movimentos de pessoas 
para áreas urbanas contribuindo para que estas se expandam. O processo histórico de 
ocupação do Pólo Salvador e Entorno, bem como suas transformações em uma determinada 
época ou sociedade, fizeram com que esses espaços tivessem um caráter dinâmico próprio 
de cada local. 

Em Salvador muitos foram os investimentos de grande porte que buscaram consolidar o 
ambiente urbano da cidade de forma minimizar a grande expansão que ocorreu nos últimos 
anos. Assim, dentre outros, Salvador ganhou um novo enlace rodoviário, o acesso Norte, 
em torno do qual foram construídos um grande complexo comercial/administrativo, o 
Iguatemi - Centro Administrativo da Bahia (CAB), de onde partiria o principal vetor de 
expansão metropolitano, Avenida Paralela/Estrada do Coco - BA-099. 

Com as facilidades de acesso proporcionados pelo novo desenho da BR-324 e Av. Paralela 
foram construídos loteamentos dos mais diversos, muitos dos quais sem rede de infra-
estrutura de serviços básicos. 

Parte consolidada da cidade foi beneficiada, fundamentalmente, por extensa rede de 
avenidas de vale. A dispersão aleatória de moradias passou a representar um enorme ônus 
para a Prefeitura de Salvador na medida que contribuiu para a favelização, compreendida 
entre as duas faixas urbanizadas litorâneas da vertente Atlântica e da Baía de Todos os 
Santos. 

A despeito disso, a Baía de Todos os Santos e o Recôncavo continuam a ser grande capital e 
o privilégio dessa cidade, como foram nos últimos 450 anos o açúcar, o fumo e petróleo. 

Cidades menores que integram o Pólo Salvador e Entorno também sofreram os efeitos da 
descentralização da metrópole e da reestruturação de suas relações, com maior intensidade 
àquelas mais próximas como Lauro de Freitas e Camaçari. 

Em Camaçari a industrialização tomou impulso, encontrando boas condições para se 
expandir e atrair mão-de-obra de vários pontos do país, mais recentemente, a montadora 
Ford. Nos outros municípios, a indústria se estabeleceu com menor intensidade, existindo 
ainda uma predominância para a agricultura, pecuária, pesca e principalmente BA-099. 

Nos principais núcleos urbanos que integram os municípios do Pólo Salvador e Entorno, o 
crescimento populacional, no entanto, vem ocorrendo de forma desproporcional. Esse 
crescimento acelerado faz com que os espaços ainda disponíveis para ocupação, comecem 
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gradativamente a ser ocupados, contribuindo para o desmatamento e a poluição de 
importantes recursos hídricos das regiões. Os condicionantes naturais podem, juntamente 
com o manejo adequado das áreas urbanas, desacelerar a evolução da degradação. 

Propõe-se dessa forma, que as urbanizações necessárias nas cidades e ou distritos do Pólo 
Salvador e Entorno possam disciplinar, ordenar e qualificar os espaços, minimizando os 
impactos no meio ambiente natural, considerando as transformações provocadas nos 
ecossistemas e geossistemas, diretamente, pela construção de áreas urbanizadas, e 
indiretamente, pela sai ação de influência e relações. A proposta é, portanto, de uma 
integração dos componentes do meio ambiente com as comunidades locais, como unidade 
integrada. 

Ao mesmo tempo, é reconhecida a importância da modernização administrativa municipal, 
incentivando sua estruturação técnica, tributária e de fiscalização. Com isso, procura-se 
garantir que as intervenções propostas e executadas possam ser mantidas no longo prazo. 

Transportes 

O sistema de transportes no Estado da Bahia está sob responsabilidade do Departamento de 
Infra-estrutura de Transportes da Bahia (DERBA), autarquia vinculada à Secretaria de Infra-
Estrutura. Essa autarquia é responsável pela construção, manutenção e supervisão de 
estradas, e terminais rodoviários e marítimos, além de alguns aeroportos regionais. Sua 
estrutura é distribuída entre uma sede em Salvador e cinco diretorias regionais, além de 
vinte e cinco unidades operacionais espalhadas pelo Estado. Visando assegurar os 
procedimentos necessários ao cumprimento da legislação protetora do meio ambiente, o 
DERBA possui uma Gerência de Garantia Ambiental, que acompanha o desenvolvimento 
dos empreendimentos. 

Constata-se que o DERBA possui capacidade técnica e administrativa para executar, fiscali-
zar e manter os serviços sob sua responsabilidade, pois conta com estrutura adequada. O 
componente de fortalecimento institucional do Programa de Corredores Rodoviários do 
Estado da Bahia, objeto de acordo firmado entre o Estado e o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), ajudou muito a consolidar a capacidade técnica do DERBA, que já 
possuía um razoável padrão de eficiência no campo da engenharia civil. 

Através desse mesmo programa, o Estado captou recursos para um amplo pacote de ações e 
projetos que visaram a melhoria na integração física entre as diversas regiões do Estado. O 
total de investimentos foi da ordem de US$ 300 milhões, sendo 49% proveniente do BID e 
51% de contrapartida estadual. Entre seus resultados estão o aumento da arrecadação fiscal, 
a melhoria considerável dos indicadores econômicos nas áreas de atuação, a diminuição dos 
custos de transporte e passagens,  o aumento do volume de tráfego e a melhoria da segu-
rança operacional. Suas metas e resultados físicos foram os seguintes: 
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Tabela 3.3.36 – Metas e Resultados do Programa Corredores Rodoviários (km) 

Ação Meta Resultado
Melhoramentos e Pavimentação 750 1.251
Reconstrução 600 624
Manutenção Periódica 2.200 1.813  

 Fonte: DERBA 

Através desse Programa, foram realizadas outras ações com finalidades de apoio. Essas a-
ções, de cunho institucional, permitiram a melhoria da estrutura e dos serviços do DERBA, 
gerando repercussões em todo o Estado. As principais ações foram: 

• Renovação da frota de maquinários; 

• Aquisição de computadores e periféricos; 

• Implementarão de sistemas gerenciais informatizados; 

• Reorganização da auditoria interna. 

Com o sucesso das ações do Programa, conhecido como BID I, captaram-se US$ 292 mi-
lhões adicionais para a complementação dessas ações. Desse montante, 50% são referentes 
ao BID, 30% do Eximbank e 20% do Estado. Esse novo programa, conhecido por BID II, é 
orientado à integração dos sistemas de transporte, conectando a malha já existente através 
de melhorias em trechos e modos. O Programa também prevê ações que consolidam o for-
talecimento institucional do DERBA. 

Para apoiar a análise do sistema de transportes do Pólo, o mapa a seguir ilustra as principais 
vias de acesso e circulação interna: 
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Figura 3.3.1 – Principais Vias de Acesso e Circulação Interna do Pólo Salvador e Entorno 
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Grande)

Legenda
Aeroporto Internacional

Porto de Salvador

Principais pontos de 
atracamento de interesse 
turístico

Rodovias principais de 
acesso ao pólo

Rodovias principais de 
circulação interna do pólo

Ligação de Salvador à Ilha 
de Itaparica via Ferry Boat 
(São Joaquim - Bom 
Despacho) ou Barcaça 
(Terminal da França - Mar 
Grande)

Bom Despacho

Mar Grande

Pólo Litoral Sul 
(fluxo secundário)

ES, RJ, SP e 
Região Sul (fluxo 

primário)

Paulo Afonso 
(fluxo secundário)

Petrolina e 
Juazeiro (fluxo 

secundário)

SE, AL, PE, PA e 
RN (fluxo 
primário)

BR-101

BA-099 

(Linha Verde)

BR-101

BR-110

BR-324

BR-324

 

Fonte: DERBA 
Elaboração: FGV 

Sistema Rodoviário 

O sistema rodoviário baiano é composto por rodovias estaduais, federais e municipais. A 
rede total é de quase 20.000 quilômetros, como apresentado na tabela abaixo: 
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Tabela 3.3.37 – Rede Rodoviária no Estado da Bahia 

Vinculação Pavimentadas Solo Total
Estaduais 10.740 4.055 14.795
Federais 2.357 428 2.785
Municipais 203 1.488 1.691
Total do Estado 13.300 5.972 19.271  

Fonte: DERBA 

Além da construção e manutenção de rodovias, o DERBA é um dos responsáveis pela im-
plementação de terminais rodoviários. A parceria com as prefeituras para a implantação de 
terminais é comum, mas geralmente existem conflitos quanto à localização desses terminais. 
Usualmente a prefeitura cede um terreno disponível para a construção, mas sua localização 
não apresenta as melhores características técnicas como proximidade ao sistema rodoviário, 
facilidade de acesso pela população e infra-estrutura básica (esgoto, pavimentação, etc). 

Na tabela abaixo são apresentados os terminais rodoviários existentes no Pólo Salvador e 
Entorno. Como se percebe, apenas a metade dos municípios do Pólo Salvador e Entorno 
possui terminal rodoviário: 

Tabela 3.3.38 – Terminais Rodoviários do Pólo Salvador e Entorno 

Localidade Proprietário Administradora DK GC LA SN EM LJ AD RE DP QQ
Bom Despacho Estado da Bahia Particular nov/92 3.100 15 20 2 2 1 20 1 0 0 0
Conde Estado da Bahia Particular mar/90 55 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0
Entre Rios Estado da Bahia Particular dez/95 675 8 6 1 2 1 6 1 1 0 0
Nazaré Estado da Bahia Particular fev/86 423 4 6 1 3 1 4 0 1 1 0
Salvador Estado da Bahia Particular Antes de 85 375 - - - - - - - - - -
Santo Amaro Estado da Bahia Particular mar/90 n/d - - - - - - - - - -
São Felix Estado da Bahia Particular fev/95 375 4 4 1 2 1 4 1 0 1 0
Saubara Estado da Bahia Particular mar/90 55 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0
Camaçari Prefeitura Prefeitura n/d n/d - - - - - - - - - -
São Fco. Conde Prefeitura Prefeitura n/d n/d - - - - - - - - - -

AD: Administração                LA: Lanchonete DP: Depósito             LJ: Loja DK: Deck
EM: Área de Embarque              GC: Guichê QQ: Quiosque RE: Restaurante SN: Sanitário

FacilidadesData de 
Conclusão

Área Const. 
(m²)

 

Fonte: DERBA 

A dificuldade de obtenção de recursos é uma das principais dificuldades citadas pela equipe 
de terminais rodoviários do DERBA. A orientação das ações que são viabilizadas atualmente 
é para o atendimento do usuário. A manutenção dos terminais também é problemática. A 
fiscalização e regulação dessas atividades estão a cargo da Agência Estadual de Regulação de 
Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA), que tem 
realizado intervenções na tentativa de melhorar os serviços prestados nos terminais desde 
sua instituição em 1998. As facilidades aos usuários, os guichês de vendas de passagens e o 
entorno são os pontos mais problemáticos. Não há nenhum outro programa de manutenção 
de terminais, sendo que intervenções são, normalmente, fruto de reclamações. 

As principais rodovias que permitem acesso aos destinos turísticos do Pólo Salvador e En-
torno são as seguintes: 
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• BA 099 (Estrada do Coco / Linha Verde) – Pista dupla desde Salvador até a localidade 
de Jacuípe, asfalto em boas condições, sinalização vertical e horizontal boas, há 
acostamento. Estrada nova e muito segura. Liga Salvador ao Litoral Norte (Costa dos 
Coqueiros). Rodovia possui pedágio, necessitando apenas de recuperação 
paisagística nas áreas de domínio do DERBA – concessão do setor privado (de 
Salvador até Praia do Forte) 

• BR 324 (Salvador / Feira de Santana) – Pista dupla, asfalto em boas condições, 
sinalização vertical e horizontal boas, há acostamento. Liga Salvador às estradas que 
conduzem aos municípios do Recôncavo. 

• BA 001 (Itaparica) – Pista simples, asfaltada, sinalização em boas condições. Cruza a 
Ilha de Itaparica em direção a Nazaré e Salinas da Margarida. Eixo costeiro estadual 
do litoral sul da Bahia. 

• Jaurana / Salinas da Margarida – Recém restaurada, pista simples asfaltada em boas 
condições. Sinalização em excelentes condições. 

• BA 084 (Santo Amaro / Saubara) – Trechos pavimentados, muitos buracos, 
sinalização falha, sem presença de “guard-rails” em curvas perigosas. 

• BR 101 (BR 324/ opção para Cachoeira, São Félix e Nazaré) – Pista simples, asfaltada, 
pavimento esburacado em vários trechos, muito movimentada (caminhões e 
ônibus), sinalização deficiente (localidades, velocidade, segurança). Há acostamento. 

As demais rodovias secundárias encontram-se em estado de conservação precário, nem 
sempre sendo adequadas para o tráfego de veículos leves e/ou pesados que abastecem de 
produtos os complexos hoteleiros e os pequenos segmentos voltados para o turismo. 
Particularmente, vale enfatizar as vias espontâneas que surgiram em Guarajuba e Praia do 
Forte. Em Guarajuba, em razão da grande procura  pela denominada “Praia do Surf”, onde 
este esporte é praticado. Nesse sentido, o melhoramento desse acesso pode contribuir para 
regular e disciplinar o fluxo de veículos a esta praia, em cujo percurso há previsão de 
implantação de equipamentos turísticos. Na Praia do Forte, a intensificação da dinâmica 
turística exige soluções que venham minimizar também o fluxo de veículos na única via de 
acesso a Vila da Praia do Forte. Além disso, faz-se importante qualificar o acesso à Praia de 
Saquinho, freqüentada por um grande número de visitantes que a tem como opção à praia 
da Vila de Praia do Forte. 

As medidas preconizadas no âmbito do transporte rodoviário podem ser agrupadas em qua-
tro categorias: 

• Preservação da faixa de domínio da BA-099; 

• Controle de alterações da situação atual nas zonas adjacentes à faixa de domínio da 
BA-099 e BA-245; 

• Melhoramentos complementares: sinalização adicional, passagem de pedestres, 
reforço de linhas de ônibus, ciclovias e circuitos histórico-culturais; 

• Medidas de proteção ambiental: controle de transporte de produtos através de 
veículos pesados, reavaliação de estudos de engenharia de alguns trechos em zonas 
de planícies fluviais, ações educativas de divulgação das conseqüências do tráfego 
intensivo próximo à praia e outras zonas frágeis. 

No que diz respeito ao fluxo do sistema rodoviário, o Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem (DNER) realiza contagem de tráfego regularmente nas estradas nacionais. Infe-
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lizmente, todos os postos do Estado da Bahia encontram-se desativados. No Estado, algu-
mas rodovias são objeto de contagem de fluxo pelo DERBA. As contagens foram realizadas 
em junho e julho de 2001, das 6 às 20 horas, em dias de semana. Os trechos e o volume de 
tráfego em áreas do Pólo Salvador e Entorno são os seguintes: 

Tabela 3.3.39 – Contagem de Tráfego em rodovias do Pólo Salvador e Entorno – Volume 
Diário 

Trecho
BA-878-BR-420-Saubara 451 43 78 572
BR-420-BR-324-Santo Amaro 1.331 170 233 1.734
BA-523-BR-324-Candeias 1.092 129 913 2.134
BA-522-BR-324-Candeias 2.827 781 2.098 5.706
BR-420-Santo Amaro--Cachoeira 574 80 70 724
BA-528-BR-324-Base Naval 6.691 889 1.422 9.002
BA-526-CIA-Aeroporto 11.182 506 2.642 14.330
BA-093-BR-324-Camaçari 6.918 1.021 1.955 9.894

Caminhões e 
reboques Total

Fonte:DERBA

Automóveis e 
utilitários Ônibus

 

As áreas de maior fluxo são as situadas dentro da Região Metropolitana. As rodovias nas 
proximidades de Candeias também apresentam considerável volume de tráfego, e nessas a 
parcela referente ao tráfego de caminhões é alta. Deduz-se que há um grande fluxo relacio-
nado ao transporte de cargas. 

Sistema Aeroviário 

O Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães foi ampliado para atender à própria 
cidade e desempenhar seu papel estratégico de viabilizar grandes fluxos de turistas espera-
dos para a Bahia. As obras foram financiadas através do PRODETUR I. 

O Aeroporto será totalmente informatizado, tornando-se um dos primeiros do país plena-
mente enquadrado no novo conceito de “aeroporto inteligente”. É o primeiro do Nordeste e 
o sexto do país em pousos e decolagens, sendo que por ele passam atualmente 2,68 milhões 
de passageiros ao ano (ver Tabela 3.43). 

O Aeroporto Internacional de Salvador apresenta um terminal de passageiros de 160.000 m² 
e conta com 11 pontes de embarque. Seu pátio de aeronaves possui 211.000 m² e tem capa-
cidade para atender 20 aeronaves de médio e grande porte (12 em fingers e 8 remotas). O 
terminal de cargas tem 4.500 m² de área construída e pátio de cargas de 85.000 m². Possui, 
ainda, duas pistas: a principal com 3.000 m de comprimento, e a secundária, de 1.524 m. 

A reforma gerou 3.000 empregos diretos, beneficiando a capital e os demais municípios da 
RMS diretamente. O investimento estimado para as obras foi de R$ 240.000.000,00. 

Além do Aeroporto Internacional, o Pólo Salvador e Entorno conta com um aeroporto que 
atende a vôos nacionais e outros dois campos de pouso regionais. A tabela abaixo lista os 
aeroportos e sua localização: 
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Tabela 3.3.40 – Aeroportos do Pólo Salvador e Entorno 

Localidade Dimensão Piso Alcance
Entre Rios 900 x 30 Solo Regional
Esplanada 1200 x 30 Pavimento Regional
Itaparica 1200 x 30 Pavimento Nacional
Salvador (*) 3005 X 45 Pavimento Internacional

Fonte:DERBA

(*) Propriedade do Governo Federal sob administração da Infraero  

A tabela abaixo apresenta os dados relativos ao número de vôos no Aeroporto Luís Eduardo 
Magalhães: 

Tabela 3.3.41 – Número de vôos no Aeroporto Luís Eduardo Magalhães (1991/2001) 

Ano Internacionais Domésticos Total de Vôos
1991 2.376 50.046 52.422
1992 3.396 42.478 45.874
1993 3.432 44.684 48.116
1994 3.226 31.884 35.110

1995 2.594 35.944 38.538
1996 2.438 35.486 37.924
1997 3.232 36.426 39.658
1998 3.988 44.370 48.358
1999 3.936 48.468 52.404
2000 4.623 53.421 58.044
2001 4.511 63.339 67.850  

Fonte: INFRAERO 

O número de vôos vem apresentando crescimento desde 1996, ultrapassando os níveis de 
1991, antigo recorde no número de vôos, somente no ano de 2000. 

Apesar da queda no número de vôos durante grande parte do período, o número de passa-
geiros (embarques e desembarques) aumentou, apresentando crescimento constante desde 
1992. A oscilação no número de passageiros internacionais ocorre desde 1993, mas o aumen-
to regular no número de passageiros domésticos gerou o aumento no número total. 

A tabela abaixo apresenta os dados referentes ao número de passageiros, segmentados por 
emissores domésticos e internacionais: 
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Tabela 3.3.42 - Número de Passageiros no Aeroporto Luís Eduardo Magalhães 
(1991/2001) 

Ano
Passageiros 

Internacionais
Passageiros 
Domésticos

Total de 
Passageiros

1991 40.846 1.549.427 1.590.273
1992 75.913 1.271.867 1.347.780

1993 107.260 1.252.453 1.359.713
1994 138.327 1.274.252 1.412.579
1995 120.032 1.463.777 1.583.809
1996 111.528 1.471.416 1.582.944
1997 117.996 1.569.587 1.687.583
1998 122.414 1.912.633 2.035.047
1999 131.500 1.984.823 2.116.323
2000 114.973 2.261.007 2.375.980

2001 105.991 2.574.581 2.680.572
 

Fonte: INFRAERO 

Sistema Hidroviário 

As águas calmas e o desenho da Baía de Todos os Santos fazem dela uma importante hidro-
via para os municípios da região do Recôncavo. Para alguns desses, ela é o melhor caminho 
para se chegar a Salvador. A infra-estrutura necessária para a navegação se completa através 
do apoio de terminais e de linhas regulares para transporte de passageiros. 

Assim, as rotas e linhas hidroviárias de maior relevância para o presente estudo estão locali-
zadas na Baía de Todos os Santos, sendo que não há sistemas hidroviários de maior porte na 
Costa dos Coqueiros. 

Na tabela abaixo são apresentados os terminais hidroviários existentes no Pólo Salvador e 
Entorno: 
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Tabela 3.3.43 – Terminais Hidroviários do Pólo Salvador e Entorno 

Município Localidade Proprietário Administrador Ponte Cais Tipo Área - m2
Cachoeira Cachoeira Prefeitura Prefeitura Concreto Concreto Terminal 109
Cachoeira Santiago do Iguape Prefeitura Prefeitura - Alvenaria - -
Jaguaripe Jaguaripe Estado Prefeitura Concreto Concreto Terminal -
Jaguaripe Mutá Estado Prefeitura Concreto Concreto Terminal 71

Madre de Deus Madre de Deus Prefeitura Prefeitura Concreto Concreto Terminal 52
Madre de Deus Maria Guarda Prefeitura Prefeitura Concreto - - -

Maragogipe Maragogipe CNB DERBA Concreto Concreto Terminal 29
Maragogipe Nagé Prefeitura Prefeitura Concreto - - -
Maragogipe São Francisco Paraguaçu Estado DERBA - Alvenaria - -
Maragogipe São Roque do Paraguaçu Estado DERBA - Alvenaria Terminal 20

Salinas da Margarida Salinas da Margarida Estado DERBA Concreto Concreto - -
Salvador Bom Despacho Estado COMAB Concreto - Terminal -
Salvador Bom Jesus dos Passos Prefeitura Prefeitura Concreto Concreto Terminal 132
Salvador Paramana Estado Alberico C. Sant Concreto Concreto Terminal 100
Salvador Plataforma CNB CNB Concreto - Terminal 192
Salvador Ponta de Nossa Senhora Estado Prefeitura Concreto Concreto Terminal 71
Salvador Ribeira CNB CNB Concreto - Terminal 192
Salvador São Joaquim Estado COMAB Concreto - Terminal -
Salvador São Tomé Paripe Estado Alberico C. Sant Concreto Concreto Terminal 138
Salvador Turístico CNB BAHIATURSA Flutuante Alvenaria Terminal 1034

Santo Amaro Santo Amaro Prefeitura Prefeitura - Alvenaria - -
Vera Cruz Cacha Prego Estado Prefeitura Concreto Concreto Terminal 71
Vera Cruz Mar Grande Estado Prefeitura Concreto - Terminal 60

Apoio a passageiros

 

Fonte: DERBA / Março 2002 

Como apresentado na Tabela 3.3.43 , há uma grande heterogeneidade quanto à propriedade 
de terminais hidroviários. Estado, prefeituras e iniciativa privada dividem a posse dos ter-
minais. Os maiores e mais estruturados estão em Salvador e Bom Despacho (Vera Cruz), 
entre os quais operam as principais linhas regulares. No terminal de São Joaquim (Salvador) 
há ferry-boats operando, transportando veículos e utilitários. Esse meio de transporte permi-
te uma viagem mais rápida para os extremos da BTS e para quem viaja para a região da Cos-
ta do Dendê, interligando também o eixo rodoviário da BR-101. Em períodos de pico de flu-
xo (manhã, fim de tarde, fim de semana e feriados) existem grandes filas, com perda de 
tempo. Reclamações sobre atraso nos horários previstos são constantes entre os usuários. 

A Tabela 3.3.44 e a Tabela 3.3.45 apresentam as principais linhas hidroviárias turísticas ope-
rando na Baía de Todos os Santos e suas principais características: 
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Tabela 3.3.44 – Principais Linhas Hidroviárias Regulares no Pólo Salvador e Entorno 

Convencional e Turística Convencional e Turística Convencional e Turística
20 minutos - 40 minutos

30 horários/dia 35 horários/dia 55 horários/dia
Seg/Sab R$ 0,90 R$ 0,90 R$ 2,00
Dom e feriados R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 2,50

Lancha de Madeira Lancha de Madeira Lancha de Madeira
12 a 40 paxs 12 a 40 paxs 115 a 197 pax

600 paxs 680 paxs n/d

Madre de Deus / Salvador (Ilha dos 
Frades - povoado de Paramana)

Madre de Deus / Salvador (Ilha do Bom 
Jesus dos Passos)

Média de Passageiros/dia

Tipo 
Lotação

Salvador / Mar GrandeLinha
Característica
Tempo Médio de Travessia

Tarifa

Horários Ofertados/dia

 

Fonte: AGERBA 2002 

Tabela 3.3.45 – Principais Linhas Hidroviárias Regulares no Pólo Salvador e Entorno 
(continuação) 

Embarcação Quantidade Lotação Horários ofertados
Catamarã 1 449 paxs 4 horários/dia
Convencional 6 800 paxs + 55 veículos
Dose dupla 2 800 paxs + 55 veículos
Navio 1 1000 paxs + 176 veículos

Linha Bom Despacho (Itaparica) - Salvador (São Joaquim)

33 horários/dia

  

Fonte: AGERBA 2002 

O fluxo de passageiros no sistema hidroviário da região é registrado mensalmente pelo 
DERBA. As principais linhas são responsáveis pela quase totalidade desse fluxo. Nas tabelas 
abaixo são apresentados os dados dos últimos anos: 

Tabela 3.3.46 – Viagens e Fluxo de Passageiros – Linha Salvador/Vera Cruz (Mar 
Grande) 

Mês 1999 2000 2001
Janeiro 90.650 108.419 88.798
Fevereiro 75.802 92.006 63.497
Março 53.148 62.210 37.274
Abril 41.290 47.687 31.840
Maio 39.638 33.380 26.597
Junho 30.394 39.815 31.718
Julho 29.247 25.639 27.186
Agosto 38.959 24.499 27.048
Setembro 49.424 24.197 26.358
Outubro 58.311 31.638 29.326
Novembro 55.675 41.140 54.057
Dezembro 77.100 62.899 89.584
Total 639.638 593.529 533.283  

Fonte: AGERBA 
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Tabela 3.3.47 – Viagens e Fluxo de Passageiros e Veículos – Linha Salvador/Itaparica 
(Bom Despacho) 

Viagens Passageiros Veículos Viagens Passageiros Veículos
Catamarã 2.808 292.524 - 2.154 220.174 -
Ferry-Boat 17.563 5.475.712 703.339 18.097 5.110.923 670.258
Total 20.371 5.768.236 703.339 20.251 5.331.097 670.258

Viagens Passageiros Veículos Viagens Passageiros Veículos
Catamarã 1.381 131.354 - 1.219 96.077 -
Ferry-Boat 16802 4.891.837 656.278 7528 2.022.096 277.165
Total 18.183 5.023.191 656.278 8.747 2.118.173 277.165

2002 (*)

(*)Total até maio de 2002

2001

1999 2000

  

Fonte: AGERBA 

Sistema Ferroviário 

A malha ferroviária do Estado da Bahia tem cerca de 1.537 km e é atualmente operada 
através de concessão pela Ferrovia Centro-Atlântica S.A. Ela é segmentada em três partes: a 
Linha Norte (260 km), que liga Salvador ao Estado de Sergipe, a Linha Centro (447 km), que 
liga Salvador a Juazeiro e a Linha Sul (788 km), que liga a capital baiana a Minas Gerais. 
Existem ainda os ramais do porto de Aratu, com 10 km, e de Campo Formoso, com 32 km. 

Figura 3.3.1– Malha Ferroviária da Ferrovia Centro Atlântica (FCA) 

 

 Fonte: Ministério dos Transportes, 2002 



PRODETUR NE-II PDITS – Salvador e Entorno 3.3. Infra-estrutura 231  

 

A Ferrovia Centro-Atlântica teve origem no processo de privatização da Rede Ferroviária 
Federal S.A. (RFFSA), em 1996, integrando o Programa Nacional de Desestatização. O início 
da operação se deu em setembro do mesmo ano. Esse programa de desestatização da malha 
ferroviária vem permitindo que novos investimentos sejam feitos para a modernização e 
ampliação dos equipamentos. Dados da Gazeta Mercantil do dia 30 de outubro de 2002 e do 
Ministério dos Transportes indicam que as principais concessionárias originadas do 
programa de desestatização possuem ambiciosos programas de investimentos para os 
próximos anos. 

Apesar do grande desenvolvimento do transporte ferroviário de cargas no Estado da Bahia, 
e da modernização dos equipamentos, o transporte de passageiros ainda não é operado 
pela Ferrovia Centro-Atlântica. Na região metropolitana de Salvador, a Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) opera o transporte de 10.000 passageiros ao dia, sobre 
uma linha de 13,5 km de extensão. O projeto de expansão dessa linha está sendo conduzido 
com recursos do BIRD, da União, do Governo do Estado da Bahia e da Prefeitura de 
Salvador.  

O desenvolvimento do transporte ferroviário de passageiros no Brasil vem  mostrando 
grandes possibilidades, especialmente através do uso turístico, com a utilização de trechos 
de relevante beleza cênica ou interesse histórico-cultural da malha ferroviária já disponível 
para a organização de roteiros turísticos, em que a rota constitui o atrativo, muitas vezes 
com a característica adicional da utilização de equipamentos antigos, devidamente 
recuperados, adicionando mais um fator de atratividade para o turista. 

Consultores especializados em transporte ferroviário, através da comunidade “Verde Trem”, 
elaboraram algumas propostas de rotas turísticas ferroviárias, que ainda não foram 
viabilizadas financeiramente. Uma das propostas é a linha de Pituaçu (Salvador) ao Centro 
de Candeias, saindo da orla de Itapuã e passando por locais como o Museu de Ciência e 
Tecnologia, o Memorial Luis Eduardo Magalhães e o Parque de São Bartolomeu. Outras 
linhas seriam a Salvador (Calçada) – Simões Filho (Mapele), a Candeias – Cachoeira – São 
Félix e a Salvador (Estação Internacional Marítima do Comércio) – Dias Dávila. 

Conclusões 

Abastecimento de Água 

O abastecimento de água ainda é precário nos municípios de Cachoeira, Conde, Jaguaripe, 
Jandaíra e Maragojipe. Desses, apenas Cachoeira tem projetos e investimentos previstos pa-
ra um Sistema de Abastecimento de Água em Belém. Nos demais, além do baixo índice de 
domicílios cobertos, o número de habitantes por ligação ainda é alto. A melhoria nos siste-
mas já existentes, acompanhada de implementação de novos sistemas, permitiria aumentar 
a cobertura e a qualidade do abastecimento. 

Os municípios de Camaçari, Entre Rios, Esplanada, Nazaré, Santo Amaro, São Francisco do 
Conde e Saubara apresentam uma grande parcela de sistemas com operação não satisfató-
ria, indicando possíveis áreas de melhoria. 

Nos demais municípios, as ações recentes causaram significativa evolução no quadro, sendo 
possível que pequenas ações localizadas resolvam eventuais deficiências que ainda existem. 
Entretanto, faz-se necessário uma especial atenção para as áreas rurais. 
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Esgotamento Sanitário 

Os maiores municípios têm sido contemplados com projetos de esgotamento sanitário, di-
minuindo o potencial de poluição por destinação inadequada do esgoto. Os índices de co-
bertura devem melhorar ao longo da finalização das obras iniciadas, caso sejam efetivadas 
todas as ligações intradomiciliares previstas. 

Na Baía de Todos os Santos, entretanto, os municípios de Jaguaripe, Salinas da Margarida e 
Saubara apresentam baixos índices de cobertura e nenhum projeto de Sistema de Esgota-
mento Sanitário. A situação é semelhante na Costa dos Coqueiros, onde Entre Rios, Espla-
nada, Jandaíra, Conde, na orla de Camaçari, e a localidade de Imbassaí, em Mata de São Jo-
ão, também não estão devidamente atendidos. Esta realidade é preocupante, principalmen-
te por serem áreas de grande atratividade turística. 

Resíduos Sólidos 

O índice de coleta de resíduos sólidos é baixo em oito municípios do Pólo Salvador e Entor-
no (Cachoeira, Jaguaripe, Maragojipe, São Francisco do Conde, Conde, Entre Rios, Espla-
nada e Jandaíra). Também há problemas com a destinação de resíduos, por falta de aterro, 
em Jaguaripe, Nazaré, Salinas, Saubara, Entre Rios, Esplanada, Conde e Jandaíra. Esses mu-
nicípios não têm aterros sanitários, nem previsão de implantação. Soluções como aterros 
sanitários simplificados (ASS), como recomendado pela CONDER, e modelos alternativos 
de gestão podem ser implantados, além de trabalhos de educação ambiental visando educar 
a população no manejo dos resíduos sólidos e na necessidade de sua minimização na fonte 
de produção.  

Esses municípios, alguns com grande vocação ecoturística, não encontram solução para a 
destinação adequada de seus resíduos atualmente, constituindo-se em grave problema que 
precisa ser enfrentado para conservação de áreas de grande potencial ecológico. É impor-
tante ressaltar que ações integradas de saneamento são importantes para que os benefícios 
sejam de fato eficientes e eficazes, trazendo a melhoria da qualidade de vida da população 
residente e flutuante. Intervenções isoladas de esgotamento sanitário sem as de resíduos 
sólidos e drenagem pluvial terminam trazendo baixos impactos positivos nas localidades 
contempladas com os investimentos. 

Sistema Rodoviário 

As condições de tráfego são boas para a região da Costa dos Coqueiros, desde que foi im-
plantada a Linha Verde (BA 099). Para permitir que o diferencial ecoturístico dessa região 
seja melhor aproveitado, é recomendável a recuperação paisagística de suas laterais que in-
tegram as áreas de domínio das rodovias, que se encontram em avançado estágio de erosão. 
Intervenções em áreas visando o reordenamento e o descongestionamento de tráfego, 
valorizando o eixo viário que o estrutura. 

Para o fluxo dentro da Baía de Todos os Santos, a melhoria das condições de tráfego entre 
Maragojipe e a BA 245 (próxima a Nazaré) é recomendável. Esta intervenção possibilitaria 
uma via turística entre Santo Amaro e a Ilha de Itaparica, que passaria por quatro importan-
tes destinos (Cachoeira, São Félix, Maragojipe e Nazaré), oferecendo um circuito histórico-
cultural, como recomendado pelas estratégias. 
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Para a melhor integração entre os municípios, a sinalização turística e de trânsito ao longo 
dessas vias também precisa ser implementada ou melhorada para garantir uma maior auto-
nomia e segurança dos viajantes, complementarmente às ações educativas. 

Sistema Aeroviário 

O sistema aeroviário se encontra satisfatório, principalmente em termos de equipamentos. 
Sua operação pode ser melhorada através da captação de mais alternativas de vôos, trabalho 
que já vem sendo desenvolvido pelo Estado através da Bahiatursa. A parceria com a iniciati-
va privada deve ser aumentada, gerando maiores benefícios para o turismo. 

A Região da Costa dos Coqueiros, em função dos projetos que foram instalados nos últimos 
anos, dentre os quais o Complexo de Sauípe, pode requerer a instalação de um aeroporto de 
médio porte, de acordo com a evolução dos fluxos turísticos. Especialmente os municípios 
mais distantes de Salvador, como Conde, Esplanada e Jandaíra, poderão justificar a instala-
ção de um aeroporto de médio porte na região. Atualmente, os principais geradores de de-
manda da região são bem atendidos pelo aeroporto internacional de Salvador.  

Sistema Hidroviário 

A navegação nas Ilhas da Baía de Todos os Santos, no canal de Itaparica e no Rio Paraguaçu 
também pode ser melhorada com novos equipamentos. As ações devem contemplar melho-
res condições para atracação, melhorias nos sistemas de transporte marítimo e fluvial (mo-
dernização de terminais e embarcações e maior aproveitamento para turismo), viabilização 
de marinas e maior divulgação de roteiros, incluindo a interligação dos modais marítimo e 
rodoviário. 

Sistema Ferroviário 

O transporte ferroviário de passageiros é praticamente inexistente e ainda possui grande 
potencial que pode ser desenvolvido no Pólo Salvador e Entorno, seja com a instalação de 
rotas de longa distância ou com a implementação de roteiros turísticos em trechos curtos. 

Como dificuldade adicional ao desenvolvimento do transporte ferroviário de passageiros no 
Pólo Salvador e Entorno, verifica-se a insuficiência de terminais intermodais, onde o passa-
geiro possa, em pouco tempo, passar do transporte rodoviário, ou mesmo aéreo, para o 
transporte ferroviário, diminuindo o tempo de viagem, fator importante para o turista que 
se desloca para esses destinos. 
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3.4. Patrimônio Histórico 

Introdução 

Neste capítulo é apresentado um panorama acerca do patrimônio histórico: condições 
atuais de conservação, instituições responsáveis, programas e projetos que vêm sendo 
realizados. Primeiro, os investimentos do PRODETUR I no patrimônio histórico são listados 
e caracterizados. Em seguida, é apresentado o patrimônio histórico tombado no Pólo 
Salvador e Entorno, com as condições atuais de conservação. Dentre os monumentos, foi 
feita uma análise mais específica daqueles que recebem atualmente visitação turística. 
Finalizam a análise os programas e projetos em prol do patrimônio histórico atualmente em 
curso no Pólo Salvador e Entorno. 

Investimentos do PRODETUR I 

Os investimentos do PRODETUR I direcionados ao Patrimônio Histórico realizaram-se em 
intervenções de recuperação e restauração dos monumentos. No Pólo Salvador e Entorno, 
as obras ocorreram no município de Salvador, contemplando basicamente o prédio da 
futura sede do Instituto de Proteção do Acervo Cultural da Bahia (IPAC); a Praça da Sé e o 
Quarteirão Cultural (Praça das Artes), no Pelourinho; e a Igreja do Bonfim. 

As intervenções do PRODETUR NE I tiveram como objetivo a valorização do patrimônio 
histórico e arquitetônico. A recuperação contou com a criação de infra-estrutura necessária 
à visitação turística organizada e não predatória, garantindo preservação ao patrimônio e 
sustentabilidade aos investimentos de recuperação. 

Tabela 3.4.1 – Investimentos do PRODETUR NE I em Patrimônio Histórico-Cultural no Pólo Salvador e Entorno 

 

Recuperação da Igreja do Bonfim - Salvador 850 1.181 Dezembro de 1998 
Centro Histórico Salvador - 6 a  Etapa - Sede do IPAC - Fase 1 277 277 Agosto de 1999 
Centro Histórico de Salvador - 6 a  Etapa - Praça da Sé 1.461 1.461 Março de 1999 
Quarteirão Cultural / Praça das Artes 4.883 5.323 Julho de 1999 

Valor Previsto  
(US$ Mil) Data de Conclusão Projeto Valor Realizado  

(US$ Mil) 

 

Fonte: SUINVEST 2002 

Recuperação da Igreja do Bonfim 

Situada na colina da Península Itapagipana, a Igreja do Bonfim começou a ser construída 
em 1745. Apenas em 1817 a Basílica tomou a forma com que é conhecida hoje, com suas 
torres compostas de campanários e cúpulas em forma de bulbos, recobertas por azulejos 
amarelos. O templo, que é referencial das mais tradicionais devoções baianas e santuário de 
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peregrinação de todos os povos, foi recuperado e restaurado com a preocupação de 
valorizar os seus elementos decorativos e artísticos de grande valor. 

Foram recuperados todo o telhado, as instalações elétricas e hidro-sanitárias, além da 
reforma do forro da nave, de 195 m² e de autoria do artista baiano Franco Velasco (séc. XIX); 
do baldaquino da capela-mor e laterais, além de outros objetos e adereços de grande valor 
histórico, artístico e cultural. 

Indicadores: 

Empregos Gerados na Construção 

• Restauradores: 35 

• Operários da construção civil: 50 

Dados Físicos do projeto 

• Numero de Imóveis Recuperados: 1 

Obras de Arte Recuperadas 

• Imagens Recuperadas: 27 unidades 

• Pinturas Recuperadas: 51 unidades 

• Mobiliário Recuperado: 118 peças 

• Fotografias recuperadas: 400. 

Quarteirão Cultural / Praça das Artes 

A Praça das Artes, da Cultura e da Memória compõe o núcleo central de um conjunto de 18 
imóveis do século XVIII e XIX que foram recuperados e integram o Quarteirão Cultural, 
passando a ser uma espécie de vitrine do Programa de Recuperação do Centro Histórico de 
Salvador. 

É a maior parte das obras da 6ª etapa desse Programa e reúne, em um mesmo lugar, cinema 
de arte, teatro, livraria, galerias, museus e centros culturais. A construção possui um 
estacionamento com capacidade para 200 veículos e um acesso pela Baixa dos Sapateiros 
que facilita ainda mais o acesso de quem visita o local. 

Indicadores: 

Empregos Gerados na Construção 

• Restauradores: 05 

• Operários da construção civil: 120 

Área do Patrimônio Recuperado: 20.400 m² 

Numero de Imóveis Recuperados: 18 
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6ª Etapa do Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador –– Praça da Sé 
(contrapartida) 

Obra integrante da 6ª etapa do Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador. 
Dentre as intervenções realizadas destacam-se: as escavações para deixar à mostra as 
fundações da antiga Catedral; a reurbanização da Praça; e a implantação do monumento 
aos 450 anos da cidade de Salvador.  

O projeto de reurbanização incluiu a construção de equipamentos de apoio, lazer e turismo 
da Praça da Sé, além de obras de paisagismo, com remoção de espécies vegetais arbóreas e 
posterior introdução de outros indivíduos arbóreos. Esse projeto modificou a estrutura da 
Praça da Sé e seu entorno com equipamentos de apoio à comunidade e visitantes. 

Indicadores: 

Empregos Gerados na Construção 

• Restauradores: 6 

Operários da construção civil: 150 

Número de Imóveis Recuperados: 20 

6ª Etapa do Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador – Sede IPAC – 
Fase 1 (contrapartida) 

O projeto de recuperação prevê a intervenção de 6 imóveis situados à Rua Saldanha de 
Gama e 2 imóveis, à Rua 28 de Setembro, no Centro Histórico de Salvador, para onde 
deverá ser transferida a sede do IPAC – Instituto do Patrimônio Artístico Cultural da Bahia, 
órgão responsável pela política de preservação do patrimônio histórico estadual. Desses, 
quatro se encontram em ruínas, os quais sofrerão recuperação nos elementos das fachadas. 
A área interna desses imóveis deverá ser aproveitada para estacionamentos, praça e 
auditório. Nesta fase foram realizadas algumas obras emergenciais de estabilização de 
ruínas, reparos nas estruturas e instalações elétricas dos imóveis, evitando o agravamento 
do processo de degradação. As obras de adaptação dos imóveis para receber a sede do IPAC 
deverão ser realizadas no âmbito do PRODETUR II. 

O IPAC está localizado hoje no prédio Solar do Ferrão no Quarteirão Cultural. Sua 
transferência permitirá que o Solar seja utilizado como atrativo histórico-cultural para 
visitação, integrando o conjunto de atrações naquele Quarteirão. 

Indicadores: 

Empregos Gerados na Construção 

• Operários da construção civil: 30 

Número de Imóveis Recuperados: 8 

Todas as intervenções realizadas pelo PRODETUR no Centro Histórico de Salvador são 
integrantes da 6a etapa de um grande projeto de recuperação do local, que ainda prevê 
outras etapas tanto no âmbito do PRODETUR II, como no Programa BID-Monumenta. 
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Patrimônio Histórico Tombado 

“O tombamento significa um conjunto de ações realizadas pelo poder público com o 
objetivo de preservar, por meio de legislação específica, bens de valor histórico, cultural, 

arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo que 
venham a ser descaracterizados, demolidos, destruídos ou mutilados. O tombamento 

pode ser aplicado a bens móveis e imóveis, quais sejam: fotografias, livros, mobiliários, 
utensílios, obras de arte, edifícios, ruas, praças, bairros, etc., mas somente àqueles de 

interesse coletivo e para a preservação da memória.  

Embora seja um mecanismo legal bastante antigo, o tombamento nunca foi 
suficientemente divulgado, de modo que sobre ele pairam muitas dúvidas e 

incompreensões. Confunde-se, por exemplo, tombamento e desapropriação, supondo-se 
que um lugar tombado nunca poderá ser objeto de alteração, adaptação ou reforma. No 
entanto, a preservação - e o tombamento, que é um dos seus instrumentos - constitui 

uma forma de gerir a cidade, sendo parte essencial do seu planejamento físico-
territorial.”38 

No Brasil, o tombamento oficial de monumentos do patrimônio histórico é feito pelo 
Instituo de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O Estado da Bahia conta 
também com o Instituto do Patrimônio Artístico Cultural da Bahia (IPAC), órgão estadual 
responsável pelo patrimônio histórico-cultural. 

Com recursos do Governo Estadual, o IPAC produziu o “Inventário de Proteção do Acervo 
Cultural da Bahia”, com uma descrição dos monumentos de importância histórica e/ou 
cultural no Estado. Para cada monumento é apresentado um diagnóstico com uma série de 
informações, tais como: necessidades de restauro, grau de proteção (GP), estado de 
conservação, histórico, descrição, etc. 

“O tratamento dispensado aos monumentos está sujeito a quatro graus de proteção: os 
dois primeiros como proteção direta sobre o imóvel objeto do inventário ou sobre uma 

parte deste; o terceiro e o quarto como proteção de referência, em que interessa o 
imóvel só pela relação que este mantém, por sua situação particular, com um perímetro 

merecedor de proteção. 

GP 1 - Proteção direta - Monumentos que devem ser conservados integralmente; 

GP 2 - Proteção direta - Monumentos que sofreram sucessivas transformações, muitas 
vezes impróprias, e só algumas partes justificam a proteção, enquanto o resto pode ser 
modificado sob o controle da autoridade competente; 

GP 3 - Proteção de referência - Edifícios que podem ser eventualmente demolidos e 
substituídos por novas construções, desde que estas não contrastem com o ambiente 
que as circunda; 

GP 4 - Proteção de referência - Edifícios cuja demolição seria auspiciosa, sem 
reconstrução, porquanto é reconhecido seu caráter de enxerto supérfluo”. 

                                                 
38 PMSP, 2002 
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Do IPHAN, por outro lado, utilizou-se somente documentação interna. Através de relatórios 
solicitados para a 7a Superintendência Regional, foi possível identificar os monumentos do 
patrimônio tombados no Estado da Bahia. 

Deve-se considerar que, segundo o levantamento do IPAC, nos municípios do Pólo 
Salvador e Entorno existem mais de 350 monumentos de importância histórica. No entanto, 
somente cerca de 140 monumentos são oficialmente tombados. 

Condições Atuais de Conservação 

As informações concernentes às condições de conservação e necessidades de restauro não 
se encontram oficialmente atualizadas. Dizem respeito a avaliações que datam do período 
de 1972 a 1981. Assim sendo, a utilização destas informações ficou restrita. 

A pesquisa de campo, no entanto, incluiu visitação a uma amostra representativa do 
patrimônio histórico e observação das condições atuais. De maneira geral, o que se 
observou foi uma situação de abandono e degradação. Alguns monumentos foram 
invadidos e se transformaram em moradia improvisada (e até mesmo cocho para animais). 

Os monumentos tombados e os que contam com movimentação turística se encontram em 
boas condições. Mesmo que não se tenham feito intervenções de recuperação nesses 
monumentos, existem ações de preservação e manutenção conduzidas pelo próprio IPHAN, 
pelo IPAC ou pelos proprietários e instituições mantenedoras do monumento. 

A listagem do patrimônio histórico tombado no Pólo Salvador e Entorno encontra-se 
anexada a este documento. 

Monumentos com Visitação Turística 

Os dados sobre fluxo turístico em atrativos relacionados ao Patrimônio Histórico são raros e 
esporádicos. Apenas em alguns museus o fluxo de visitação é sistematicamente compilado. 
A Secretaria de Cultura e Turismo, através da Fundação Cultural e do Censo Cultural, 
coleciona alguns dados. A Tabela 3.4.2 apresenta o fluxo de visitantes em museus e galerias. 
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Tabela 3.4.2 – Fluxo de Visitantes em Museus e Galerias do Pólo Salvador e Entorno 
(Locais com fluxo monitorado) 

Museus Município 1996 2000
Casa da Música da Bahia Salvador nd 17.958
Museu Abelardo Rodrigues Salvador nd 9.112
Museu Tempostal Salvador nd 6.080
Museu do Recolhimento dos Humildes Santo Amaro nd 2.940
Museu da Ordem 3a. do Carmo Cachoeira 70 10.150
Centro de Memória da Bahia Salvador 870 4.115
Fundação Casa de Jorge Amado Salvador 850 485
Memorial Irmã Dulce Salvador 3.000 1.400
Museu Afro-Brasileiro Salvador 1.066 595
Museu Carlos Costa Pinto Salvador 680 800
Museu da Arqueologia e Etnologia Salvador 16.857 11.290
Museu de Arte da Bahia Salvador 2.000 3.000
Museu de Arte Moderna da Bahia Salvador 20.000 50.000
Museu Náutico da Bahia Salvador nd 5.500
Museu Parque das Esculturas Mario Cravo Salvador 100 2.000
Palácio da Aclamação Salvador nd 22.108
Galeria Solar Ferrão Salvador nd 13.600
Galeria Pedro Arcanjo Salvador nd 23.600

Fonte: Fundação Cultural do Estado da Bahia / Censo Cultural da Bahia  

Pode-se estimar o fluxo de turistas que chegam a Salvador tendo o Patrimônio Histórico 
como motivação principal da viagem. Pela Pesquisa de Demanda Turística de Salvador, cerca 
de 10% dos turistas chegam ao município por esse motivo. Como o fluxo em 2001 se situou 
na faixa de 2,3 milhão, o número de turistas interessados em conhecer o Patrimônio de 
Salvador está em torno de 230 mil pessoas. 

Há diversos monumentos histórico-culturais que recebem regularmente visitação turística. 
Esses atrativos foram identificados a partir de informações da Bahiatursa, provindas do 
Sistema de Informações Turísticas. Tais monumentos se restringem a Igrejas, Fortes e 
Museus.  

As informações sobre o fluxo turístico nos monumentos são restritas, estando disponíveis 
somente para os monumentos listados na Tabela 3.4.2. No entanto, há uma descrição mais 
aprofundada sobre os monumentos histórico-culturais tombados que contam com 
movimentação turística em anexo. 

Programas e Projetos 

Existem hoje três programas em prol do patrimônio histórico em andamento no Pólo 
Salvador e Entorno. O Programa de Revitalização do Centro Histórico de Salvador, 
iniciado em 1991; o MONUMENTA, mais recente e presente em Salvador e Cachoeira; e o 
PRODETUR NE, que, vislumbrando o desenvolvimento do turismo, tem ações de 
recuperação e revitalização do patrimônio. 

Programa de Restauração e Revitalização do Centro Histórico de Salvador 

O CHS possui uma área de 76 hectares e está localizado geograficamente na parte 
central da cidade de Salvador. No seu extremo Oeste, termina na escarpa, o paredão 
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natural da chamada “falha de Salvador”, que com altura média de 64 metros, levanta-
se como anfiteatro a margear a Baía de Todos os Santos.39  

Tombado pela UNESCO em 2 de dezembro de 1985, como Bem Cultural do Patrimônio 
Mundial, limitando-se no sentido norte-sul seguindo a encosta, começando desde o 

Sodré até o Largo de Santo Antônio de Além do Carmo. Apesar de seu imenso potencial 
gerador de riquezas, tornou-se desprezado principalmente no decorrer das décadas de 

70, 80 e 90, reduzindo os recursos da economia e ocupado por uma população cada vez 
mais empobrecida, com seus prédios em total arruinamento por falta de conservação.40  

No decorrer dos últimos anos os poderes públicos das áreas Federal, Estadual e 
Municipal, cientes do significado social, urbano e cultural do local colocaram em 
execução uma série de ações, sem entretanto conseguir interromper o processo de 

arruinamento social e físico desse sítio histórico. Finalmente, o Governo do Estado da 
Bahia iniciou, em 1991, o Programa de Recuperação do Centro Histórico.41  

Foram realizados vários estudos e projetos na área, tendo como resultado em sua 
maioria a necessidade de ações interativas, voltadas de um lado para a recuperação de 
bens imóveis de caráter arquitetônico/urbanístico e do outro para o desenvolvimento 
sócio-cultural da população residente no local, capacitando assim, o Centro Histórico 

como gerador de benefícios para Salvador. 

O projeto de restauração desenvolvido no CHS deu um novo conceito para a 
restauração de bens patrimoniais, de forma pioneira no país, que tinha como objetivo 

recuperar seus quarteirões e não os imóveis isoladamente, como ocorria anteriormente. 

Para recuperar esses espaços foi realizado um planejamento, tendo sido estudada a 
realidade de cada quarteirão para que fosse traçada a utilização de cada imóvel, 

dependendo de sua estrutura e localização. Essa iniciativa contribuiu a médio e longo 
prazo, para a preservação do meio ambiente, do patrimônio histórico, promovendo o 

desenvolvimento econômico através da dinamização do turismo. 

Entende-se como desenvolvimento sócio-econômico, não como sinônimo de 
crescimento, nem em relação apenas a renda média per capita e sim como a junção de 
alguns fatores, tais como: taxa elevada de investimento; aumento do nível de emprego; 

aumento e uma racional distribuição da renda; melhoria do nível de ensino; saúde; 
infra-estrutura básica e segurança; a fim de se ter uma sociedade mais justa, com 

menos desigualdades sociais e que busque o bem estar da coletividade. 

Para começar esse Programa foi realizado o levantamento sócio-econômico do 
Pelourinho, pelo IPAC em 1969, que deu subsídios para a elaboração do Termo de 

Referência para a área. Esse documento orientou e vem orientando toda a 
operacionalização do Programa de Recuperação do CHS.42 

                                                 
39 MIRANDA e SANTOS, 2000; pg. 28 
40 MIRANDA e SANTOS, 2000; pg. 33 
41 MIRANDA e SANTOS, 2000; pg. 34 
42 MIRANDA e SANTOS, 2000 
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Objetivos 

Dotar o Centro Histórico de Salvador, através da ativação do ciclo econômico, de 
condições efetivas para a manutenção dos bens e valores culturais de forma contínua e 

eficaz; 

Promover a recuperação e a restauração física da área do CHS, redefinindo sua função 
em relação à cidade e à região metropolitana. 

Criar condições de desenvolvimento do potencial produtivo e da organização social da 
área.43  

Etapas Realizadas 

O Programa de Recuperação e Revitalização do CHS, que teve início em 1992, está em 
suas 6a. e 7a. etapa de implantação, tendo sido aplicado até o momento, cerca de 100 

milhões de dólares, incluindo investimentos públicos de várias entidades e 
investimentos privados.  

Para a execução do Projeto de Recuperação, o CHS foi divido em etapas tendo sido 
adotado o quarteirão como unidade de intervenção. 

A 1a. etapa das obras de recuperação – quando foram recuperados 109 imóveis, 
totalizando 33.053,00 m² – iniciou-se em 9 de julho de 1992 e foi concluída em abril de 

1993. Teve como preocupação principal as entidades culturais (blocos/afoxés) e os 
serviços de correios, água, luz, telefone, turismo, bancos, além de serviços de atração 

como bares, restaurantes, galerias, lojas diversas, souvenirs e praça para eventos. 

A 2a. etapa centrou suas ações nas escolas de artes, danças, línguas e música; nos 
ateliês com morada de artistas; em habitação; nas tapeçarias e pinturas em tecido; nas 
lojas de artigos afro-indígenas; e nos albergues e pousadas. As intervenções atingiram 
11.088,00 m² de construção referentes a 48 imóveis, no período de abril a novembro de 

1993. 

A 3a. etapa, iniciada em 6 de maio de 93, atingiu 59 imóveis, correspondentes a uma 
área construída de 12.476,00 m². Concluída em março de 94, esta etapa se centrou nos 

estacionamentos; boutiques; lojas; esoterismo; livrarias; floriculturas; farmácias; e 
antiguidades, entre outros. 

A 4a. etapa foi definida principalmente pela instalação de grandes joalherias; lojas de 
pedrarias; museus e igrejas; delegacia de proteção ao turista; sede do Batalhão 

Turístico; posto médico; entidades e instituições; e feira livre de artesanato. No período 
de 26 de agosto de 1993 a dezembro de 1994, esta etapa atingiu 140 imóveis, 

equivalentes a uma área construída de 47.525,00 m². 

Em 8 de março de 1996 tiveram início as obras da 5a. etapa, referente a 59 imóveis e 
uma área construída de 37.456,00 m², nos bairros do Carmo e da Sé, atingindo 

principalmente habitações, hotéis e pousadas.44 

                                                 
43 TC/BR, 2002; pg. 45 
44 TC/BR, 2002; pp. 49-52 
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No Centro Histórico de Salvador, a 6a. etapa objetiva a recuperação dos diversos 
monumentos e imóveis de caráter significativo e emblemático, pois representam, na 
maioria, monumentos tombados isoladamente em âmbito estadual e nacional pelo IPHAN.  

Nessa etapa, a maioria dos imóveis é constituída por monumentos (igrejas, fortes, praças, 
etc), em grande parte pertencentes a instituições religiosas. Com um custo estimado em R$ 
23.485.687,00, contempla 52 imóveis. 

A 7a. etapa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador consiste na implantação de 
serviços especializados voltados à população do entorno e aos turistas, e de um Centro de 
Serviços Administrativos – CSA . Estas atividades serão alocadas na mancha urbana, 
incluída na subárea do Saldanha, tendo como limites as ruas São Francisco, Visconde do Rio 
Branco, Saldanha da Gama e Monte Verde. 

As intervenções referentes à 7a. etapa somam uma área construída de 42.814,43m2, atingindo 
123 imóveis. Estão incluídas nestas intervenções obras de restauração, reestruturação 
funcional e estrutural, reconstrução, construção, conservação, ruína com fachada 
(restauração e agenciamento) e agenciamento, com um custo total estimado em R$ 
21.465.828,00. 

A 6a. etapa executou, ainda, outras ações. Por exemplo, o Projeto de Recuperação do 
Quarteirão Cultural, contou com a construção da Praça de Artes, Cultura e Memória 
(ACM). Inaugurada em julho de 1999, possui cinemas, teatros, núcleo de dança, praça de 
contemplação e estacionamento. Outro projeto importante, mas que ainda não foi 
implementado, é o Projeto Cultural da Barroquinha, que prevê a recuperação da Igreja 
pertencente à Arquidiocese de Salvador, através de convênio com a prefeitura. 

O Projeto Pelourinho Dia & Noite foi concebido para estimular a atividade cultural e 
turística do Pelourinho, consolidando o trabalho de revitalização do Centro Histórico. 

O Centro Histórico de Salvador é uma valiosa herança da memória baiana, como também 
um lugar vivo da cidade pelo seu valor histórico, cultural, econômico e social. A 
recuperação do CHS é referencial para o país, sendo o maior programa do gênero até então. 
Além disso, vem contribuindo para que o Centro Histórico assuma cada vez mais a 
liderança dos atrativos de turismo mais visitados e lembrados da cidade e do país. 

Em um período de cerca de dez anos, houve inegáveis avanços na região do Centro 
Histórico de Salvador, não só em relação ao seu mobiliário urbano e ao patrimônio histórico 
nele inserido, como também no que tange aos aspectos sociais, econômicos e ambientais de 
uma forma geral.  

No entanto, alguns problemas persistem, mesmo que em menor grau, e outros problemas 
ganharam novos contornos com o desenvolvimento do turismo. O aspecto da prostituição é 
emblemático. Antes do processo de recuperação da área, a atividade era disseminada. A 
evolução quantitativa e qualitativa dos estabelecimentos comerciais e de prestação de 
serviços provocou o aumento das opções de emprego, mas a atividade de prostituição, até 
mesmo infantil, persiste com novas conotações. O turista passou a ser o público alvo 
primordial. Outros problemas sociais, como o tráfico de drogas e a marginalidade, apesar de 
amenizados, ainda são verificados no bairro. Parte desse problema decorre do perfil do 
morador, predominantemente de baixa escolaridade, baixa renda e faixa etária jovem. Assim, 
mesmo com o constante policiamento ostensivo, ainda se verificam problemas de 
segurança. Também são altos os índice de desemprego e de ocupações informais, 
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primordialmente relacionadas ao turismo. A participação da população residente no debate 
dos problemas do bairro também é incipiente. 

Outro problema que deve ser constantemente monitorado é a ameaça de gentrificação. As 
pesquisas mais recentes indicam que a população do bairro não está sendo, de modo geral, 
deslocada, mas o fenômeno já pode ser constatado nas áreas mais valorizadas do Centro 
Histórico. Por isso é essencial a continuidade dos projetos de inserção da população local 
através de sua qualificação, de modo que, por meio do aumento da renda familiar, consigam 
arcar com os crescentes valores dos aluguéis dos imóveis. 

Por fim, com o turismo consolidado, ao menos em uma parte do Centro Histórico, tornam-
se cada vez mais importantes os cuidados na condução das intervenções arquitetônicas e 
urbanísticas, que geram diversos transtornos, tantos aos moradores quanto aos visitantes. 
Planejamento, comunicação, sinalização e medidas de segurança e limpeza são essenciais ao 
longo das obras que ainda se fizerem necessárias. 

MOMUMENTA Bahia 

O MONUMENTA é um programa de recuperação sustentável do patrimônio histórico 
urbano brasileiro sob tutela federal, resultante de Contrato de Empréstimo entre o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Governo Federal. Por recuperação 
sustentável entende-se a execução de obras de conservação e restauro e de medidas 
econômicas, institucionais e educativas para ampliar o retorno econômico e social dos 
investimentos do Programa, aplicando-os em sua conservação permanente. 

As áreas objeto de atuação do Programa são: Sítios Históricos Urbanos Nacionais (SHUN) e 
os Conjuntos Urbanos de Monumentos Nacionais (CUMN) tombados pelo IPHAN e 
situados dentro dos perímetros urbanos dos municípios. São essas as áreas elegíveis para o 
Programa MONUMENTA.45  

Os objetivos de longo prazo deste programa são: 

• Preservar os Sítios Históricos Urbanos e Culturais prioritários sob proteção federal; 

• Fomentar o conhecimento e valorização das populações brasileiras a respeito de seu 
patrimônio; e 

• Melhorar a administração do patrimônio e fixar prioridades de preservação. 

O objetivo imediato deste programa é fomentar o uso econômico, cultural e social das zonas 
restauradas.46  

No Estado da Bahia, as cidades de Salvador e Cachoeira foram eleitas para o 
MONUMENTA, em um primeiro momento. 

Cachoeira 

Conforme a Lista de Prioridades de Conservação elaborada pela Comissão Especial 
nomeada pelo Ministério da Cultura em outubro de 2000, a Área Elegível do município 

                                                 
45 BID, 2002; pg.5 
46 BID, 2002b 
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de Cachoeira foi selecionada dentre as vinte primeiras para se candidatar aos recursos 
do Programa.47  

O município de Cachoeira possui uma área total de 403 km². Na cidade de Cachoeira é 
tombado federalmente o “Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de 

Cachoeira”, numa área aproximada de 78 ha. Estima-se que existam nesta área 1.200 
imóveis, correspondendo a cerca de 6.000 habitantes.  

A Área de Projeto contemplada pelo Programa MONUMENTA em Cachoeira se 
estende pelo trecho que se inicia na esquina da Rua 13 de Março com a Rua Rui 
Barbosa, descendo por esta até contornar a Pça. Góes Calmon (não incluída), 

encontrando a Rua Manoel Paula Filho, atingindo a Rua do Cais, incluindo o casario 
da Rua Rampa dos Saveiros e Rua Marechal Floriano Peixoto, passando pelos fundos 
do Convento do Carmo e do casario da Rua Benjamin Constant e Rua Ana Nery, até 

fechar o perímetro na esquina da Rua 13 de Março com a Rua Rui Barbosa. A Área de 
Projeto corresponde a um total de aproximadamente 105.000 m². 48  

Município de porte pequeno, Cachoeira sofreu um aumento populacional reduzido 
(0,05%) de 1996 para 2000, segundo informações dos últimos Censos Demográficos 

(1996/2000). Com o fim do ciclo da cana, e a decadência da estrada de ferro e do porto 
fluvial, a economia do município passou a atravessar dificuldades, tanto econômicas 

quanto sociais, atingindo um acentuado índice de desemprego.49  

Hoje em dia o turismo é um dos principais agentes motrizes do município, tendo parte 
do comércio e serviços da cidade voltados para esta atividade. Esta é uma tendência que 

se desenvolve aos poucos, e que é um grande potencial do município. Os principais 
fatores motivadores deste potencial são sua beleza paisagística e natural, como por 

exemplo o rio Paraguaçu; seu rico patrimônio histórico, concentrados não apenas na 
cidade, mas também em pontos espalhados pelo município (os antigos engenhos de cana 
de açúcar às margens do rio, por exemplo); e por fim as festas tradicionais, como o São 

João, e principalmente as religiosas, como a Festa da Boa Morte, que atraem um 
volume grande de turistas estrangeiros.50 

O Programa MONUMENTA em Cachoeira pretende ter o patrimônio histórico revitalizado 
num período de 5 anos. Os recursos aplicados serão da ordem de 8 milhões de reais, entre 
financiamento do BID e contrapartida estadual e federal. Alguns dos resultados esperados 
após este período estão listados abaixo: 

• 98 imóveis recuperados e revitalizados; 

• Banco de Dados completo e atualizado sobre patrimônio arquitetônico e terreiros de 
Candomblé; 

• Campanhas de conscientização sobre o patrimônio; 

• Oficinas de especialização para restauradores; 

• Plano Diretor Urbano e estrutura de acompanhamento; 

• Linhas de crédito para pequenos e médios investidores locais; 

                                                 
47 BID, 2002; pg. 5 
48 BID, 2002; pg. 9 
49 BID, 2002; pg. 11 
50  BID, 2002; pg. 12 
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• Recuperação dos logradouros da Área de Projeto, incluindo sinalização turística, 
iluminação pública, estacionamentos e transporte coletivo; 

• Conclusão da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE); 

• Inserção da comunidade no processo turístico; 

• Estímulo à implantação de universidades na área; entre outros. 

O projeto de recuperação do centro histórico de Cachoeira, apresentado acima, é de 
extrema importância para o desenvolvimento sustentável do turismo na região da Baía de 
Todos os Santos. O conjunto arquitetônico que o município possui encontra-se atualmente 
ameaçado por uma série de fatores sociais, urbanísticos, econômicos e ambientais que 
impedem atualmente seu uso sustentável. 

O mobiliário urbano (telefones, lixeiras etc.) é praticamente inexistente e a iluminação 
pública é feita com postes de concreto e fiação aparente, que servem de apoio, muitas vezes, 
às placas de sinalização de trânsito. As placas com nomes de ruas são escassas e a sinalização 
urbana é, de modo geral, deficiente. Não há padronização da sinalização comercial, o que 
gera efeitos deletérios sobre as condições visuais e paisagísticas do centro histórico, aspecto 
essencial quando se considera seu uso turístico. Ao menos há, em linhas gerais, boas 
condições de abastecimento de água e coleta de esgoto. Com relação às condições de 
circulação, há problemas em função da ausência de áreas apropriadas de estacionamento, 
além dos referidos problemas de sinalização. A pavimentação, em geral, está em bom 
estado. O calçamento para pedestres, no entanto, apresenta pontos irregulares. 

O patrimônio histórico em si está em estado de conservação regular, mas existem algumas 
ruínas. As principais causas de pressão sobre o patrimônio são os problemas nas coberturas 
dos imóveis, gerando infiltrações. Em alguns casos, também há infiltração ascendente, em 
função de fundações não impermeabilizadas. As fachadas, em função das chuvas, 
apresentam elementos decorativos enegrecidos com o tempo e elementos em ferro 
oxidados. 

Os moradores do centro histórico são, em sua maioria, de uma faixa etária elevada ou 
crianças, com nível médio de renda. Não se verifica atualmente, apesar do grande valor 
imobiliário das residências, uma grande pressão pela expulsão dessa população original, 
mas isso pode se acentuar com o desenvolvimento do turismo e com a recuperação do 
centro histórico. A população local, em muitos casos, faz uso misto dos imóveis, explorando 
atividades comerciais dependentes do incipiente fluxo turístico. 

O estímulo às atividades turísticas que o projeto de recuperação do centro histórico pode 
exercer possui grande importância econômica e social para o município de Cachoeira, já 
que as atividades econômicas que uma vez prosperaram na região, como a cana de açúcar, a 
estrada de ferro e o porto fluvial encontram-se em decadência, gerando altos níveis de 
desemprego e outros problemas sociais relacionados. O turismo já é, mesmo com os 
entraves atuais, um dos setores mais dinâmicos do município. 

Salvador 

As ações do Programa MONUMENTA em Salvador estão relacionadas ao Programa de 
Recuperação e Revitalização do CHS, 6a. e 7a. etapas. O MONUMENTA foi uma das fontes 
de recurso para a conclusão do Programa CHS, que termina com essa 7a. etapa. 
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As ações previstas para o MONUMENTA incluem recuperação e revitalização de imóveis, 
além de reassentamento e indenização da população residente na Área do Projeto. 

PRODETUR NE (I e II) 

No item “Investimentos do PRODETUR I” existe uma análise e uma listagem de ações já 
implementadas em prol do patrimônio histórico no Pólo Salvador e Entorno.  

Por ser um Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo, o patrimônio histórico-
cultural é um importante quesito a ser desenvolvido com o PRODETUR. 

Conclusão 

Apesar das ações recentes dos órgãos responsáveis pelo patrimônio histórico, constata-se 
que boa parte dos monumentos no Pólo Salvador e Entorno está em condições de 
conservação que põem em risco sua existência. 

A inclusão das comunidades locais no processo de preservação e conservação do 
patrimônio é uma das soluções recomendadas. A comunidade zelaria pela conservação do 
patrimônio. Os órgãos mantenedores seriam responsáveis pela coordenação, gerenciamento 
de informações e projetos de recuperação, deixando a gestão do patrimônio nas mãos da 
prefeitura e da comunidade. 

Para tanto, a comunidade precisa adquirir consciência da importância e valor do patrimônio 
e da história locais. 

Recomenda-se que os estudos sobre patrimônio histórico como atrativos sejam 
intensificados, descobrindo novos usos e meios de revitalizá-lo. Para isso, a obtenção de 
maiores informações (quantitativa e qualitativa) sobre o fluxo nos monumentos, museus, 
fortes e igrejas é um importante passo.  

Para garantir a viabilidade e sustentabilidade da aplicação dos recursos é preciso fortalecer e 
criar as condições necessárias para que os órgãos responsáveis possam administrar de 
maneira eficiente o patrimônio histórico, com seus próprios critérios e parâmetros. 

A capacidade de atuação dos órgãos responsáveis pelo patrimônio (IPHAN e IPAC) deve, 
portanto, ser alavancada. Assim, mais monumentos podem ser tombados, mais informações 
levantadas, e mais intervenções realizadas, garantindo, com isso, a conservação de uma 
parte maior do patrimônio.Como medida emergencial, intervenções de recuperação e 
revitalização de alguns monumentos isolados são recomendadas para evitar sua perda total. 

No caso específico do Centro Histórico de Salvador, deve ser acompanhada a evolução dos 
indicadores sociais relacionados ao tráfico de drogas, mendicância, marginalidade e 
gentrificação. O sucesso da complementação da recuperação dessa área de Salvador, 
inclusive com a ampliação da área de intervenção, depende de um constante trabalho com a 
comunidade local, de modo que essa possa se inserir como agente e não como vítima do 
processo. Assim como do patrimônio histórico, a atratividade turística do local depende 
fundamentalmente da comunidade residente e sua coesão. 



PRODETUR NE-II PDITS – Salvador e Entorno 3.5. Aspectos Sócio-Ambientais 247 

 

3.5. Aspectos Sócio-Ambientais 

Introdução 

Nos anos 50 o Estado da Bahia configurava no cenário nacional como um espaço 
eminentemente agrícola. Esta realidade começou a mudar nas décadas seguintes, através do 
intenso processo de crescimento vivenciado com a implantação da Refinaria de Petróleo 
Landulfo Alves – RLAM; do Centro Industrial de Aratu – CIA; do Complexo Petroquímico 
de Camaçari – COPEC; e do Complexo Automotivo da Ford. 

Seguiram-se diversas outras indústrias, ocasionando a natural expansão populacional da 
região e a necessidade de suprir novas demandas no setor de infra-estrutura e no setor de 
serviços, principalmente na capital Salvador e pontos isolados de destino turístico como 
Porto Seguro e Morro do São Paulo, dentre outros. 

O litoral norte de Salvador tornou-se o destino natural de lazer e turismo local e regional, 
observando-se o surgimento de aglomerados urbanos e o desenvolvimento de vários outros 
pré-existentes como Arembepe e Itacimirim, interligados através da BA-099 (Estrada do 
Coco). 

Seguiu-se a implantação da Linha Verde (extensão da BA-099 – Estrada do Coco), que teve 
como propósito interligar os estados de Bahia e Sergipe e fomentar o crescimento do 
turismo nas áreas costeiras do norte do Estado, tais como Praia do Forte, Imbassaí, Sauípe, 
entre outras.  

Foram criadas as APAs Lagoas de Guarajuba-Velado, Litoral Norte, Mangue Seco, Capivara e 
Joanes-Ipitanga, recobrindo quase toda a zona costeira situada entre Salvador e a divisa com 
o Estado de Sergipe, englobando diversos municípios. Esta região adquiriu o “status” de 
Zona Turística, sendo denominada Costa dos Coqueiros, em referência aos antigos 
coqueirais implantados há décadas e que representaram em dado período, a sua principal 
fonte de renda. 

Neste mesmo período, a Baía de Todos os Santos vivenciou um lento crescimento turístico, 
relacionado principalmente às ilhas de Itaparica, de Maré e dos Frades e o surgimento de 
diversos empreendimentos imobiliários. 

A região de Saubara tornou-se o destino natural dos moradores das circunvizinhanças de 
Feira de Santana, observando-se ali, problemas com a ocupação desordenada, e infra-
estrutura carente. 

O desenvolvimento urbano e industrial da Região Metropolitana de Salvador e municípios 
do Recôncavo resultou na progressiva degradação de alguns trechos da zona costeira da 
Baía de Todos os Santos, fato que levou o Governo do Estado a realizar amplo programa de 
despoluição das suas águas, através de projetos de saneamento básico como o Bahia Azul e 
atuação fiscalizadora junto às indústrias implantadas no seu entorno. 
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A necessidade de preservar os valores culturais e naturais de diversas regiões, como forma 
de desenvolver o turismo na baía, levou o Governo do Estado da Bahia criar a Área de 
Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos (APA da Baía de Todos os Santos), que 
engloba todas as ilhas ali inseridas, possibilitando a realização de estudo técnico de 
diagnóstico das características ambientais e resgate dos valores sócio-culturais da região.  
Atualmente encontra-se em elaboração o Plano de Manejo da referida APA, o qual deverá 
nortear as formas de ocupação das diversas ilhas inseridas neste contexto. 

Em convênio com o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, sob o 
patrocínio do Banco Mundial – BIRD, o Governo do Estado elaborou através da Gerência 
de Projetos Especiais do Centro de Recursos Ambientais – CRA, o Projeto de 
Gerenciamento Costeiro do Estado da Bahia, no biênio 94/95, em conformidade com a Lei 
Federal nº 7.661/88, o qual resultou no Macrozoneamento Costeiro Baía de Todos os Santos à 
Mangue Seco. 

Baseando-se em dados disponíveis nos diversos relatórios de diagnóstico ambiental e planos 
de manejo das APAs do litoral norte do estado; nos resultados do macrozoneamento 
costeiro; e informações coletadas em diferentes organismos estaduais elaborou-se o relatório 
de Aspectos Sócio-Ambientais dos municípios integrantes da região da Costa dos Coqueiros 
e Baía de Todos os Santos. 

Vale ressaltar que na Zona Turística Costa dos Coqueiros há uma grande densidade de 
informações em decorrência dos diversos estudos realizados, enquanto as áreas interiores 
dos diversos municípios que carecem de melhor investigação foram tratadas basicamente 
com dados do Projeto de Gerenciamento Costeiro e informações básicas dos municípios 
obtidas na SEI. 

A aplicação de recursos do PRODETUR NE nas obras de ampliação do Aeroporto 
Internacional Luis Eduardo Magalhães e a atração de novos vôos internacionais, tornando-
o um dos mais movimentados do país e seguramente o mais movimentado do nordeste, 
dotou a região de equipamento fundamental para a atração do turismo internacional. As 
ações de Governo na atração de novos investidores já tem resultados significativos, sendo o 
seu início marcado com a implantação do Complexo Turístico da Costa de Sauípe, 
seguindo-se projetos turístico/imobiliários atualmente em análise e licenciamento pelo CRA, 
órgão responsável pela execução da política ambiental do Governo do Estado da Bahia. 

O aparelhamento do CRA com o aporte de recursos da ordem de U$ 200.000 oriundos do 
PRODETUR, a contratação de técnicos e o seu treinamento, bem como a adoção de 
medidas de normatização e agilização da análise de processos de projetos nas diferentes 
áreas de interesse do Estado tem promovido o desenvolvimento econômico e social de 
diferentes regiões, merecendo destaque a Região Metropolitana de Salvador E Costa dos 
Coqueiros.  

A criação do portal de informações através da rede mundial possibilita aos interessados, 
cujos projetos tramitem pelo setor de análise do órgão, o constante acompanhamento do 
andamento de processos, a tomada de informações quanto à legislação ambiental vigente e 
atualizada. A população em geral, dispõe de grande variedade de informações sobre os 
progressos conquistados na área ambiental, gestões municipais ambientais das prefeituras 
conveniadas com o órgão, características ambientais dos patrimônios naturais do interior do 
estado e capital, qualidades das águas das diferentes praias do município de Salvador.  
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Através do programa Quintas Ambientais, têm sido realizadas diversas palestras sobre 
variados temas da área ambiental, com a participação de professores e doutores da região e 
de outras regiões do país, promovendo-se o crescimento do conhecimento de técnicos e 
população em geral. 

O CRA detém certificados de qualidade concedidos pelo Bureau Veritas Quality 
International – BVQI, nas áreas de atendimento ao público, fiscalização e análise ambiental.  
Como conseqüência da excelência atingida, o modelo de licenciamento empregado pelo 
órgão serve de exemplo e vem sendo implantado em outros estados do nordeste e sudeste 
do país. 

Baía de Todos os Santos 

A abordagem sócio-ambiental apresentada a seguir procura integrar diferentes aspectos 
físicos, bióticos e sócio-econômicos da região investigada, correlacionando-os ao processo 
de ocupação observado, de modo a proporcionar ao leitor, uma compreensão abrangente do 
segmento territorial descrito.  

A área de abrangência deste relatório contempla os municípios da Zona Turística Baía de 
Todos os Santos (Salvador, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Itaparica, Vera Cruz, 
Santo Amaro, Saubara, Cachoeira, São Félix, Maragojipe, Salinas da Margarida, Nazaré e 
Jaguaripe). A figura abaixo espacializa os municípios, as bacias hidrográficas e as unidades 
de conservação ambiental dessa zona turística: 

Figura 3.5.1 – Zona Turística da Baía de Todos os Santos – Bacias Hidrográficas e Unidades de Conservação 
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Uso e Ocupação do Solo 

Na região de Salvador e entorno estão concentrados complexos industriais, destacando-se o 
Pólo Petroquímico de Camaçari - COPEC, o Centro Industrial de Aratú - CIA,os terminais 
portuários de Salvador, Aratú e o Terminal Marítimo de Madre Deus - TEMADRE, a 
refinaria de petróleo Landulfo Alves - RLAM, além da densa malha urbana, responsáveis 
pela supressão ou modificação de quase todos os componentes originais da paisagem, sem 
possibilidade de recuperação natural do equilíbrio original. Trata-se de um novo 
ecossistema, construído artificialmente: ecossistema urbano industrial. 

Nesses municípios podem ser observados diversas limitações de uso, potencialidades, 
belezas cênicas e problemas ambientais de natureza e intensidade diversas. 

Dentre as principais limitações de uso pode-se destacar a presença predominante de solos 
de baixa fertilidade e vulneráveis a erosão, forte declividade decorrente do modelado de 
relevo esculpido sobre as rochas cristalinas e sedimentares da região, elevada pluviosidade, 
processos geológicos ativos em áreas de ocorrência de sedimentos Quaternários, em geral 
associadas a bacias hidrográficas ou áreas litorâneas, diversas áreas de proteção de 
mananciais hídricos superficiais e subterrâneos e unidades de conservação de caráter 
estadual ou municipal. 

Os diversos municípios relacionados reúnem inúmeras áreas de grande potencialidade 
como remanescentes de Mata Atlântica, restingas, áreas úmidas e manguezais. Merecem 
destaque as praias, baías e enseadas, ilhas e o patrimônio histórico/cultural representado 
pelo Centro Histórico de Salvador (Pelourinho), Cachoeira/São Félix e São Francisco do 
Conde. 

Merece destaque a fauna marinha muito explorada em áreas de mar aberto ou abrigadas 
como as da Baía de Todos os Santos, Aratu e Iguape. 

Concentra-se nos municípios relacionados toda a produção de minerais não metálicos de 
emprego direto na construção civil, tais como areia, brita, argila para cerâmica e caulim 
entre outros. 

A região do Pólo Salvador e Entorno reúne diversos ecossistemas cuja distribuição guarda 
certa homogeneidade nos diferentes municípios que a compõe.  

A Mata Atlântica, devido a sua relevância quanto à biodiversidade e índice de degradação, 
é certamente o ecossistema que desperta maior atenção. Sua distribuição predominava nas 
terras altas de todos os municípios da região do Recôncavo aproximando-se muitas vezes da 
zona costeira, recobrindo área de ocorrência de rochas cristalinas, rochas sedimentares 
Cretáceas e sedimentos Terciários pouco consolidados, onde em geral se observa: a 
ocorrência de solos de baixa fertilidade, excetuando-se as áreas de ocorrências de massapês 
(solos muito férteis decorrentes da alteração de rochas cretáceas argilosas) e; modelado de 
relevo de declividade acentuada, com conseqüente vulnerabilidade à erosão.  

A devastação da floresta ombrófila densa, como é também denominada, teve início com a 
ocupação portuguesa, através da retirada e tráfico de pau-brasil, seguindo-se o ciclo agrícola 
da cana-de-açúcar, fumo, laranja e a expansão das ocupações para áreas do entorno da Baía 
de Todos os Santos, adentrando o continente através dos estuários dos rios Paraguaçu, 
Jaguaripe e Subaé.  
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A introdução de extensas pastagens para a pecuária, indústria de celulose e 
reflorestamentos citados, além do avanço urbano e industrial, limitaram a ocorrência deste 
ecossistema a pequenas unidades de conservação, algumas ilhas da Baía de Todos os Santos, 
além de manchas pouco mais expressivas, situadas nas terras altas, dos municípios de 
Cachoeira, Maragojipe e Nazaré, na forma de Mata Atlântica secundária em diferentes 
estágios sucessionais denominados inicial, médio e avançado, estes dois últimos protegidos 
por lei. 

Ecossistemas 

Manguezais 

Na Baía de Todos os Santos podem ser observados extensos manguezais, via-de-regra, 
franjando grande parte da costa e ilhas isoladas no seu interior.  

Nestes manguezais predomina a ocorrência de espécies arbóreas denominadas mangue 
vermelho (Rizophora mangle), mangue branco (Laguncularia racemosa), que chegam a atingir 
sete metros de altura, havendo também o mangue de botão, de porte arbustivo e gramíneas 
associadas a este ecossitema (spartina sp.). Desenvolvem-se em locais de águas tranqüilas, 
sobre um substrato predominantemente argiloso, rico em matéria orgânica, saturado, de 
coloração escura e odor característico. 

Os mais expressivos são observados (i) ao longo do Canal de Itaparica, na margem oeste da 
ilha, município de Itaparica (Figura 3.5.2), (ii) na região norte da baía no arquipélago 
formado pelas ilhas dos Frades, Pati, Bimbarras e Fontes, municípios de Salvador e São 
Francisco do Conde , (iii) na desembocadura do Rio Subaé e ilha de Cajaíba (municípios de 
São Francisco do Conde, Santo Amaro, Saubara e  por todo o contorno da Baía do Iguape 
nos municípios de Maragojipe e Cachoeira (Figura 3.5.3). 
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Figura 3.5.2 – Manguezal da costa oeste da Ilha de Itaparica em excelente estado de 
preservação 

 

Foto: Nilton Souza 

 

Figura 3.5.3 – Manguezal da Baía do Iguape, em excelente estado de conservação 

 

Foto: Nilton Souza 
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Atualmente degradados, merecem destaque os manguezais situados (1) na desembocadura 
do Rio Subaé, o qual recebe contribuições de metais e de efluentes domésticos de Santo 
Amaro e grande quantidade de sedimentos em suspensão, fato que lhe confere coloração 
castanha avermelhada, diferenciando das demais áreas, (2) próximo à refinaria Landulfo 
Alves, ao longo do estuário do Rio Mataripe e região de Madre Deus, onde ocorrem 
pequenos despejos de resíduos derivados de petróleo, não processados pela unidade de 
tratamento e resíduos decorrentes das operações de descarregamento de petróleo e 
carregamento de derivados no terminal de Madre Deus – TEMADRE, (3) na Baía de Aratu, 
próximos à fábrica desativada da Companhia de Cimento Aratu, que despejava diretamente 
em áreas de mangue, resíduos carbonáticos do processo de lavagem de calcário coralíneo e 
conchilífero utilizado como matéria prima, (4) SIBRA (indústria produtora de ferro-ligas) e 
(5) DOW Química, que despeja excedentes das bacias de tratamento de efluentes nas 
proximidades da garganta de acesso à baía.  

Protegidos por lei (Código Florestal – Lei 4771 de setembro de 1965, Constituição Estadual – 
Artº 215, Lei Federal 7803 de julho de 1989), os manguezais da Baía de Todos os Santos são a 
principal fonte de alimentos de muitas famílias que vivem da mariscagem e da cata e 
comercialização de caranguejos, assim como da pesca através do emprego de gambôas 
(armadilhas de origem indígena, fabricadas com galhos, implantadas em áreas onde a 
lâmina d’água é pouco profunda). 

Os manguezais da Baía de Todos os Santos são objeto de contemplação de turistas locais e 
regionais que se utilizam dos passeios náuticos através das ilhas. 

Recifes de Coral 

Se distribuem ao longo da costa voltada diretamente para o Oceano Atlântico, no município 
de Salvador e Itaparica e trechos isolados na Baía de Todos os Santos, franjando algumas 
ilhas ou constituindo construções isoladas não aflorantes. 

No município de Salvador as construções coralinas se dão na forma de incrustações às 
rochas cristalinas do embasamento, largamente exploradas através do mergulho 
contemplativo e pesca de espécimes de aquário, principalmente nas regiões da Praia do 
Farol da Barra e Itapuã. Pouco exploradas turisticamente são as ocorrências localizadas na 
praia da Pituba e Amaralina, devido ao lançamento de esgotos nas proximidades. Com a 
implantação do programa de saneamento básico Baía Azul, estas praias passarão a integrar o 
destino de lazer da população das circunvizinhanças, bem como de turistas que se 
hospedam nas proximidades.   

Em Itaparica ocorrem as construções biogênicas mais expressivas da região, afastadas cerca 
de 100 a 200 metros da linha de costa atual, ensejando o desenvolvimento de lagunas, muito 
utilizadas por turistas e banhistas locais (foto 05). Estes recifes de coral estão inseridos na 
Área de Proteção Ambiental das Pinaúnas, cuja poligonal abrange toda a costa leste da ilha 
homônima. Estão incluídos nesta poligonal, os recifes de Caramoanha, distantes da costa de 
Itaparica, na altura do paralelo de Cacha Pregos, próximos da entrada da Baía de Todos os 
Santos. 

Merecem destaque os recifes da franja da Ilha dos Frades, a laje da Ipeba e os recifes de 
Saubara, pela bela paisagem que proporcionam a partir da vista aérea (Figura 3.5.4). Estas 
construções recifais são atualmente pouco exploradas pelos turistas direcionados para 
pequenas localidades como Paramanas e Ponta de Nossa Senhora, principalmente. 
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Entretanto, através da aquisição de “souvenirs” como búzios, fragmentos de coral cérebro e 
colares feitos de contas, contribuem indiretamente para sua lenta e progressiva degradação. 

Os corais que juntamente com as algas calcárias constituem as construções recifais 
apresentadas são espécies de ocorrência específica da costa nordestina, algumas delas 
consideradas endêmicas do litoral baiano. Sua fixação e desenvolvimento está diretamente 
ligado à quantidade de carbonato dissolvido nas águas costeiras, condição de luminosidade, 
que por sua vez esta relacionada à transparência da água e profundidade, oxigenação e 
disponibilidade de nutrientes. 

Sua fixação está, via-de-regra, relacionada a acidentes geográficos situados sob a lâmina 
d’água a pequena profundidade, cujas formas e localização favorecem sua incrustação e 
desenvolvimento. 

Figura 3.5.4 – Construções recifais da costa oeste da Baía de Todos os Santos, na região 
de Saubara. 

 

Foto: Nilton Souza 

Construções Eólicas 

Nesta região as estão restritas ao município de Salvador, distribuindo-se espaçadamente nos 
bairros de Pituba, Stiep/Costa Azul, Boca do Rio/Imbuí e finalmente Itapuã.  

Nos bairros de Pituba e Stiep/Costa Azul as dunas encontram-se bastante descaracterizadas 
devido à implantação de loteamentos e o avanço da ocupação urbana que pressiona seu 
entorno, observando áreas residuais preservadas, para as quais o órgão responsável pela 
política ambiental do estado (CRA) tem sido bastante restritivo e rigoroso.  
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Na Pituba podem ser observados resíduos de dunas no Parque da Cidade Juventino Silva, 
implantado pelo Decreto Municipal no 4.552, de 31/10/1973, tombado e incorporado ao 
Sistema de Áreas Verdes do Município de Salvador pelos Decretos no 4.524 e 4.551, de 
01/11/1973 e 23/11/1973. 

No Stiep, os resíduos preservados de formações eólicas que podem ser observados a partir 
da orla, na altura da praia de Armação. Nesta região, além de diversas edificações 
residenciais, está implantado o Centro de Convenções do Estado da Bahia, 
descaracterizando o aspecto original de amplo campo de dunas ali existentes. 

Na região do Imbuí, a degradação das dunas se deve à ocupação descontrolada ocorrida 
principalmente nos anos 80 e 90, observando-se ainda a presença de reservatórios do 
sistema de abastecimento d`água de Salvador (EMBASA) implantados sobre formações 
eólicas de grande elevação.  

A região de Itapuã reúne o mais expressivo e bem preservado campo de dunas do 
município de Salvador, em cujo interior encontra-se a Lagoa de Abaeté. Dada sua beleza  
singular, importância ambiental e turística, a região foi transformada no Parque Municipal 
do Abaeté, instituído pela Lei Municipal no 3.932, de 30/09/1988, com 1.410,7 hectares. Este 
parque é destino certo de turistas nacionais e estrangeiros que visitam a cidade de Salvador, 
compondo o roteiro de inúmeras empresas de turismo, sendo grande parte de sua 
popularidade e reconhecimento atribuída ao compositor Dorival Caimy.  

Em 22/09/1987 a mesma região adquiriu o “status” de APA, através do Decreto Estadual no 
351, que instituiu a Área de Proteção Ambiental do Abaeté com 1.800 hectares.  

Orla Marítima 

A orla marítima de Salvador, desde o bairro do Rio Vermelho, passando pelo extremo sul da 
península na região do Farol da Barra, adentrando a Baía de Todos os Santos, até o subúrbio 
ferroviário na região de Paripe, apresenta morfologia bastante acidentada, intercalando 
escarpas de grande extensão com enseadas e morros isolados, compondo a paisagem 
costeira.  

Grande parte destas áreas está densamente ocupada por moradias populares e/ou luxuosas. 
Intercalam-se a estes aglomerados residenciais, segmentos naturalmente preservados, cuja 
situação atenua os efeitos da ocupação e caracteriza a paisagem costeira.  

As áreas não ocupadas apresentam muitas vezes o embasamento cristalino aflorante, sobre o 
qual desenvolve-se vegetação rupícola e restinga herbácea, esta última nas áreas onde algum 
solo encontra-se preservado. Noutros locais, onde o solo está bastante desenvolvido, a 
cobertura vegetal mistura espécies da Mata Atlântica, frutíferas e o capim introduzido como 
forma de atribuir estabilidade às encostas. É o caso da encosta voltada para a entrada da 
baía, que tem ao fundo o Corredor da Vitória, cuja densa e diversificada vegetação integra o 
Sistema de Áreas Verdes do município de Salvador (Figura 3.5.5). 
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Figura 3.5.5 – Vista aérea da encosta da falha de Salvador, coberta por vegetação 
arbórea, voltada para a baía. 

 

Foto: Nilton Souza 

No município de Salvador, grande parte das lagoas são fruto de represamentos artificiais, 
tendo em vista os gradientes observados ao longo das drenagens existentes nas terras do 
município. Merecem destaque alguns represamentos naturais e artificiais de rara beleza 
como o Dique do Tororó, a Represa de Pituaçu, a Lagoa do Abaeté e a Represa do Cobre, 
tendo em vista o aproveitamento turístico observado e/ou o nível de preservação ambiental 
apresentado. 

O Dique do Tororó, situado no extremo sul da cidade, apresenta forma alongada segundo a 
direção norte-sul. No passado teve importante papel na geração de energia para a cidade. 
Envolvido pela malha urbana,  passou a receber esgotos “in natura” provenientes de 
residências situadas nas proximidades.  

Recentemente foi submetida a programa de saneamento, que contemplou a eliminação de 
lançamentos de efluentes domésticos e introdução de equipamentos de oxigenação do 
corpo d`água. Como resultado, apresenta-se hoje como um dos principais cartões postais 
da cidade, sendo destino certo de turistas e da população das circunvizinhanças, para 
contemplação da paisagem urbana local, do paisagismo introduzido no local, além de 
atividades esportivas e lazer.  
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A represa de Pituaçu, situada na porção leste da cidade de Salvador, inserida no parque 
homônimo, apresenta espelho d’água de grande dimensão e ramificação, resultado do 
preenchimento de vales interligados que compõe o modelado do relevo naquela região da 
cidade. Este corpo d’água não recebe efluentes domésticos, tendo em vista o pequeno curso 
dos riachos que a alimentam.  

Principalmente nos finais de semana, recebe grande número de visitantes que se dirigem ao 
local com suas famílias para desfrutar da paisagem natural de grande beleza cênica e demais 
atividades de lazer.  

A Lagoa do Abaeté constitui-se em corpo d’água natural, cercado de grandes formações 
eólicas, responsáveis pela sua alimentação e conseqüente preservação. Nos anos 80 e 90, 
Salvador vivenciou grande crescimento na faixa litorânea, incluindo-se neste contexto o 
bairro de Itapuã, outrora, lugar bucólico e de veraneio. Como conseqüência desta expansão 
urbana e demográfica a Lagoa do Abaeté passou a sofrer constantes agressões por parte de 
moradores de invasões das proximidades, observando-se ali a redução do espelho d’água 
em função do lento e progressivo assoreamento, a presença de microorganismos 
patológicos, trânsito de veículos sobre as dunas do entorno, acidentes com freqüentadores, 
entre outros.  

A Prefeitura Municipal, visando preservar um dos mais belos cartões postais da cidade de 
Salvador, criou o Parque Municipal de Abaeté, realizando, juntamente com o Governo do 
Estado, obras de revitalização da área, contemplando a retirada de moradias impróprias e 
ordenando o uso do solo na região, limitando o índice de ocupação naquela região e 
conseqüentemente a impermeabilização de extensas áreas, cujos efeitos já são percebidos na 
redução do espelho d’água durante períodos de estiagem. Posteriormente o Governo do 
Estado instituiu a APA de Lagoas do Abaeté, realizando estudos de diagnóstico ambiental e 
plano de manejo, de modo a garantir a preservação e orientar a ocupação das áreas do 
entorno da lagoa. 

No interior do Parque de Pirajá, criado através de Decreto Municipal, encontra-se a Represa 
do Cobre, integrante do sistema de abastecimento d’água da cidade de Salvador, portanto, 
objeto de constante vigilância por parte dos órgãos de fiscalização ambiental municipal e 
estadual, ONGs e comunidade em geral. 

Totalmente envolta por cobertura vegetal de Mata Atlântica, esta represa é visitada apenas 
por moradores das proximidades que a utilizam para o lazer (pesca). Está interligada através 
do Rio do Cobre a outra represa denominada pelos moradores locais como Lagoa 
Encantada, situada cerca de 4,0 Km a montante, a qual apresenta grande parte do seu 
entorno ocupado por conjuntos habitacionais e atividades de exploração mineral (extração 
de arenoso). 

Outros corpos d’água, tais como as represas de Ipitanga e das Pedras (município de 
Salvador) e demais lagoas isoladas nos diferentes municípios do entorno da Baía de Todos 
os Santos não estão relacionados à atividade turística e não serão abordados neste relatório. 

O ecossistema marinho reúne as águas da Baía de Todos os Santos e  da plataforma marinha 
desde a entrada da baía até as proximidades de Itapuã. 

São contextos distintos. O primeiro é caracterizado por águas tranqüilas e presença de 
ondas de pequeno porte (da ordem de 1 a 1,5 metros de altura), desde a entrada da baía, nas 
proximidades do banco de areia de Santo Antônio e que vão diminuindo para seu interior, 
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na medida em que interagem com o assoalho e contorno da costa. Somente nos meses de 
maio e junho as correntes marinhas que margeiam a costa brasileira em direção ao sul, 
adentram a BTS, alterando as características citadas.  

Em geral observa-se pequena profundidade de cerca de 20 metros, aprofundando-se nos 
pequenos “canyons” existentes em seu interior em conseqüência da construção tectônica e 
geomorfológica do substrato sedimentar Cretáceo, os quais favorecem a desova e o 
desenvolvimento de cardumes dos peixes comuns da região (mero, garoupa, cavala, tainha 
entre outros), além de crustáceos e outras espécies da fauna marinha. 

Esta região ainda vivencia a pesca de bomba, atividade proibida e combatida pelo CRA em 
conjunto com a Polícia Militar e ONGs que atuam na região. A porção central da baía, ao 
norte da ilha do Medo, o oeste da ilha de Itaparica (região de Cações) e a região situada 
entre a Ponta de Humaitá e a entrada da Enseada dos Tainheiros são os locais mais atingidos 
pela agressão. 

Na zona marinha relacionada à plataforma é comum a prática da pesca artesanal, 
confirmada pela presença de diversas colônias de pescadores como a da Barra, Rio 
Vermelho, Pituba, Armação, Itapuã, entre outras. A atividade propriamente dita ocorre em 
geral distante da costa, nas imediações da quebra da plataforma marinha, quando a 
profundidade aumenta rapidamente, local denominado “paredão” pelos pescadores. 

Bacias hidrográficas 

Na ZT BTS, merecem destaque as seguintes bacias hidrográficas: 

• Bacia hidrográfica do Baixo Rio Paraguaçu; 

• Bacia hidrográfica do Baixo Rio Jaguaripe; 

• Bacia hidrográfica do Rio Subaé; 

• Bacia hidrográfica do Rio São Paulo; 

• Bacia hidrográfica do Rio Camurujipe; 

• Bacia hidrográfica do Rio Jaguaribe; 

• Bacia hidrográfica do Rio do Cobre. 

Rio Paraguaçu 

A bacia do rio Paraguaçu localiza-se em território baiano apresentando como limite natural, 
ao norte as bacias dos rios São Francisco e Itapicuru, ao sul as bacias dos rios de Contas, 
Jiquiriçá e Jaguaribe, a oeste a bacia do rio São Francisco e a leste as bacias dos rios Pojuca, 
Inhambupe e a baía de Todos os Santos (foz). 

O rio Paraguaçu percorre cerca de 500 Km até a sua foz na parte oeste da Baía de Todos os 
Santos, formando antes da sua desembocadura, a baía de Iguape. 

As principais atividades preponderantes na bacia do rio Paraguaçu são: a agropecuária, 
associada à agricultura e ao extrativismo ocorrendo em toda a bacia hidrográfica; a 
exploração mineral ocorrendo principalmente no alto do curso do rio; pastagens; serviços 
de transporte através de ferrovia no trecho médio e baixo Paraguaçu realizam transportes 
de minérios e substâncias químicas - nos municípios de Cachoeira, Castro Alves, Iaçu e se 
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prolonga pela região sudoeste do estado de Minas Gerais, onde se interliga com a rede 
ferroviária do leste; atividades turísticas nos municípios da região da Chapada Diamantina e 
do Recôncavo Baiano (São Félix e Cachoeira), na zona turística Baía de Todos os Santos. 

O baixo curso do rio, a jusante da Barragem de Pedra do Cavalo, está sob a influência da 
maré, devendo-se registrar a rara presença de espécimes de mangue. Neste trecho é 
navegável e deságua na Baía do Iguape que por sua vez está interligada à Baía de Todos os 
Santos, nas proximidades de Maragojipe. Esta região apresenta forte apelo 
turístico/ecoturístico, devido ao acervo arquitetônico colonial espalhado na forma de 
capelas situadas em altos topográficos, algumas delas tombadas pelo IPHAN, sedes de 
fazendas e senzalas, além do casario de antigos aglomerados urbanos. 

As fontes de poluição estão ligadas a lançamento de efluentes domésticos “in natura”, 
disposição de lixo doméstico a céu aberto, exploração mineral, garimpos, desmatamentos e 
atividades agro-pastoris. Estas atividades desencadeiam processos erosivos, assoreamento 
das calhas dos rios e lançamento de praguicidas nos solos. 

O extrativismo vegetal ocorre em quase toda a bacia do rio Paraguaçu, principalmente nas 
regiões de Mucugê, Andaraí, Utinga, Barra do Estiva, Iraquara e Bonito. Esse último 
município representa o pólo cafeeiro mais importante na bacia do rio Paraguaçu.  

Outra fonte de poluição significativa é o uso indiscriminado de pesticidas e o lançamento 
de efluentes domésticos “in natura” diretamente no rio e seus afluentes. A falta de 
saneamento básico nas cidades situadas próximas às margens do rio Paraguaçu são fatores 
que vêm provocando impactos negativos na região.  

Na região do baixo e médio curso do rio Paraguaçu ocorre também o lançamento de 
efluentes das indústrias situadas em Feira de Santana, e do Centro Industrial de Subaé – 
CIS Tomba.  

Na avaliação da qualidade das águas realizada na bacia hidrográfica do rio Paraguaçu e seus 
afluentes no ano 2001, observou-se que a principal fonte de comprometimento dos 
mananciais é o lançamento de despejo de dejetos orgânicos (esgotos domésticos), o que 
ocasionou as violações dos padrões legais para vários indicadores avaliados.  

Os dados obtidos revelaram a presença de coliformes fecais, DBO5 e fosfato total acima dos 
índices estabelecidos pela Resolução CONAMA 20/86 na maioria dos pontos localizados nos 
afluentes do rio Paraguaçu.  

Também foram registradas elevadas concentrações de fosfato total na maioria dos pontos 
localizados no trecho principal do rio Paraguaçu. 

Rio Jaguaripe 

Os principais municípios incluídos na bacia do Rio Jaguaripe são Jaguaripe, Muniz Ferreira, 
Nazaré, fora da região estudada. 

O rio Jaguaripe não apresenta enquadramento estabelecido segundo a Resolução CONAMA 
20/86, sendo portanto, enquadrado como de classe 2.  

A maior parte da bacia hidrográfica do Rio Jaguaripe se encontra ocupada pelas atividades 
agropecuárias e extrativismo vegetal e mineral. Em 1995 Observava-se a concentração das 
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terras. Apenas 25,78% do total de terras eram ocupadas com lavouras, sendo que 36,63% das 
terras eram utilizadas pela pecuária. Nessa bacia uma expressiva parcela de terras 
produtivas não era utilizada.  

Os usos mais destacados deste manancial são o abastecimento urbano e rural, irrigação e 
dessedentação de animais, lazer e turismo na faixa litorânea, navegação na foz e a utilização 
como corpo receptor.  

Dentre as principais fontes de contaminação estão atividades agropecuárias e extrativismo 
vegetal - Desmatamento, utilização de agrotóxicos, atividade Urbana - Lançamento de 
esgotos domésticos, disposição inadequada de resíduos sólidos, desmatamento. 

Na avaliação da qualidade das águas o Rio Jaguaripe apresentou a concentração elevada de 
contribuição orgânica relacionada com a influência dos municípios que banha, 
principalmente Nazaré.  

Portanto, na avaliação da qualidade das águas realizada na bacia hidrográfica do Rio 
Jaguaripe no ano 2001, observou-se que a principal fonte de comprometimento dos 
mananciais é devido ao lançamento de despejo de dejetos orgânicos (esgotos domésticos).  
Os dados obtidos revelaram a presença de coliformes fecais, acima dos índices estabelecidos 
nos pontos monitorados. Contudo, todos os pontos de amostragem avaliados apresentaram 
uma qualidade das águas considerada "boa". 

Próximo à foz, ao sul da Ilha de Itaparica, o rio banha o povoado de Jaguaripe onde se 
localiza pequeno acervo arquitetônico colonial de grande relevância reunindo, dentre 
outros prédios, a primeira igreja colonial construída na baía e o prédio da cadeia cuja 
característica marcante são celas situadas no porão do prédio onde se colocava presos a 
mercê da maré. 

É nesta região que ocorre o denominado “pantanal baiano”, a oeste da Ilha de Carapeba, 
resultante da confluência de pelo menos três afluentes da bacia em sua zona estuarina, os 
quais ao meandrar avançam sobre extensas áreas da margem norte do Jaguaripe. 

Rio Subaé 

A bacia do Rio Subaé limita-se ao Norte pela bacia do Rio Pojuca, ao Leste pela bacia do Rio 
Jacuípe, ao Sul pelas bacias dos Rios Joanes, Açu e Baía de Todos os Santos e a Oeste com a 
bacia do Rio Paraguaçu 

Este rio desemboca na Baía de Todos os Santos com sua zona estuarina compreendendo os 
municípios de Santo Amaro da Purificação e São Francisco do Conde cujo canal principal 
apresenta extensão aproximada de 10 km. No trecho final do estuário, o seu leito se bifurca, 
devido a presença da Ilha da Cajaíba, formando o canal de São Brás com  7,5 km de 
extensão. 

O Subaé apresenta problemas ambientais desde a sua nascente até a sua foz, decorrentes do 
lançamento de efluentes líquidos domésticos e industriais. Na região da nascente, o rio 
Subaé recebe contribuições provenientes do Centro Industrial do Subaé – CIS e de 
povoados, que não possuem sistema de esgotamento sanitário adequado.  
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O alto curso do rio recebe contribuição das indústrias de papel, processamento de mamona, 
horto florestal dentre outras, contribuindo para a redução da capacidade de autodepuração 
de suas águas.  

No seu médio curso e zona estuarina, o rio Subaé recebe contribuições de matadouros, 
indústria de papel, além de efluentes sanitários.  

Ao longo de seu curso observam-se fontes pontuais de poluição, como lançamento de 
esgotos "in natura", proveniente de cidades desprovidas de saneamento básico, de núcleos 
habitacionais ou mesmo das populações ribeirinhas. Esse último segmento populacional 
vem provocando desmatamentos ao longo do curso do rio Subaé e do rio Sergi (matas 
ciliares), cuja conseqüência é o assoreamento, erosão das suas margens e destruição de 
manguezais, principalmente na periferia das zonas urbanas das cidades de  Santo Amaro da 
Purificação e São Francisco do Conde. 

Na avaliação da qualidade das águas realizada na bacia hidrográfica do rio Subaé no ano 
2001, observou-se como principal fonte de comprometimento dos seus mananciais o 
despejo de dejetos orgânicos (esgotos domésticos), gerando violações dos padrões da 
Resolução CONAMA 20/86, para vários indicadores avaliados. Os dados obtidos revelaram 
baixos níveis de oxigenação das águas e presença de coliformes fecais na maioria das quinze 
pontos monitorados. 

A avaliação das concentrações de metais e semi-metais nas águas e sedimentos da bacia 
hídrica do rio Subaé revelou o comprometimento de sedimentos para o chumbo, cobre, 
cádmio e zinco, concentrando-se principalmente na porção estuarina, e no trecho do rio 
Subaé situado à jusante da antiga fábrica da Plumbum. Nas águas, ficou evidenciado o 
comprometimento de alguns pontos com cobre, zinco e ferro. 

Uma vez que deságua na Baía de Todos os Santos este rio e sua bacia hidrográfica merecem 
atenção das autoridades ambientais do Estado, no sentido de minimizar os problemas 
evidenciados com ações efetivas na área de saneamento básico e monitoramento da 
lixiviação e transporte de metais e recomposição da mata ciliar.  

Rio São Paulo 

A bacia hidrográfica do rio São Paulo está situada na região costeira do estado da Bahia e 
limita-se ao Norte com a bacia do Rio Joanes, ao Sul com a Baía de Todos os Santos, a Leste 
as bacias dos Rios Bonessu, Petecada e Jacarecanga, e a Oeste com as bacias dos Rios 
Paramirim e Mataripe. 

Na região abrangida pela nascente ocorre principalmente desenvolvimento de atividades 
agrícolas sobretudo o cultivo de cana de açúcar e de espécies hortifrutigrangeiras e no seu 
médio curso ocorre reflorestamento com Pinus sp e eucalipto implantado pela Petrobrás 
(cinturão verde).  

O seu leito apresenta uma extensão de 17 Km, sendo que 9 km do seu curso médio é 
margeado por manchas de manguezais, em cujo substrato são explorados para fins de 
mariscagem por moradores dos povoados de Querente, Dendê e Caboto, principalmente 
para a captura do “sururú”. 

As maiores contribuições de despejos industriais que ocorrem no rio São Paulo são 
provenientes da área do CIA Norte, a exemplo da Metacril e Union Carbide, que revertem 
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seus efluentes para o leito do rio São Paulo como medida de proteção a um dos principais 
mananciais de abastecimento público da RMS, representado localmente pelo rio Joanes.  

Outra fonte de poluição que pode contribuir para alterar a qualidade das águas do rio São 
Paulo concentra-se na região de sua nascente, onde a agricultura intensiva da cana de 
açúcar vem utilizando praguicidas agrícolas sem o devido controle. 

Na avaliação da qualidade das águas realizada na Bacia Hidrográfica do Rio São Paulo no 
ano 2001, observou-se que a principal fonte de comprometimento da qualidade de suas 
águas encontra-se relacionado ao lançamento de carga orgânica (esgotos domésticos), o que 
ocasionou as violações dos padrões para vários indicadores avaliados.  

Os resultados obtidos revelaram baixos níveis de oxigenação das águas e presença de 
coliformes fecais, acima dos índices estabelecidos pela Resolução CONAMA Nº 20/86. 

Rios Joanes e Ipitanga 

O rio Joanes deságua no Oceano Atlântico, mais precisamente na praia de Buraquinho, na 
divisa entre os municípios de Lauro de Freitas e Camaçari, possuindo no estuário uma 
extensão de aproximadamente de 06 (seis) km.  

Os rios Joanes e Ipitanga atravessam as regiões abrangidas pelos municípios: Salvador, 
Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho, Candeias, São Francisco do Conde e São Sebastião 
do Passé. 

O rio Joanes e seus afluentes foram enquadrados como Classe 2 e Classe 7, segundo a 
Resolução  do Conselho Estadual de Proteção Ambiental - CEPRAM n.º1.101/95, de acordo 
com os padrões de qualidade estabelecidos na Resolução n.º 20 de 18/06/86, do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA. 

No trecho próximo aos pontos de nascente encontram-se atividades de exploração 
petrolífera: gás e óleo bruto pela Petrobrás, além de atividades de criação de gado bovino e 
bubalinos. 

Outras ocorrências importantes são: o Centro Industrial de Aratú – CIA e o Pólo 
Petroquímico de Camaçari, além da exploração mineral através de instalação de  pedreiras e 
lavras de cascalhos, caulim e arenoso. 

A bacia hidrográfica dos rios Joanes e Ipitanga abastece parte da cidade do Salvador, bem 
como: Candeias, Lauro de Freitas, Simões Filho, Dias D’Ávila, Madre Deus e São Francisco 
do Conde.  

Represamento das suas águas através de Barramentos: Joanes I (abastecimento de Salvador 
e Lauro de Freitas) e Joanes II (abastecimento do Pólo Petroquímico e CIA Norte), e Ipitanga 
I  (regularizar as águas do rio Ipitanga complementar a produção de água potável de 
Salvador e Lauro de Freitas), Ipitanga II (fornecimento de água bruta e ou tratada às 
indústrias do CIA) e Ipitanga III (acumulação e transposição das águas do rio Joanes no 
período de estiagem e que as reverte para Ipitanga I e II). Essas barragens basicamente são 
utilizadas para reforçar o sistema de abastecimento de Salvador, além de fornecer água para 
os demais municípios da RMS. 
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A prática de lazer e esportes náuticos ocorre no trecho estuarino até à sua desembocadura 
situada na praia de Buraquinho, onde banha com suas águas a região de Vilas do Atlântico e 
o condomínio Busca Vida, nos limites entre os municípios de Lauro de Freitas e Camaçari. 

As principais fontes de poluição estão ligadas às atividades diversas tais como: lançamento 
de efluentes industriais; extração ou lavra de substâncias minerais utilizadas na construção 
civil; lançamento de esgotos domésticos sem tratamento prévio (esgotos “in natura”); 
disposição a céu aberto de lixo doméstico e outros resíduos de origem industrial; eventuais 
acidentes decorrentes do transporte de cargas perigosas através de ferrovias, dutovias e 
rodovias. A supressão da mata ciliar em alguns trechos de sua margem e o aumento de 
áreas urbanizadas, por vezes em processo de favelização, sobretudo nos municípios de 
Simões Filho, Camaçari e Lauro de Freitas, vêm provocando a erosão das margens e 
conseqüente assoreamento da calha fluvial, contribuindo para o aumento da turbidez, 
alterando a qualidade das águas dos rios desta bacia hidrográfica. Outra conseqüência deste 
processo é a rápida elevação do volume d’água a ser drenado em direção do mar,  o qual, 
durante períodos de intensa pluviosidade, coincidente com marés altas já preocupa 
autoridades locais devido ao risco de transbordamento da calha. 

Na avaliação da qualidade das águas realizada na bacia hidrográfica dos rios Joanes e 
Ipitanga no ano 2001 pelo CRA, observou-se que a principal fonte de comprometimento dos 
mananciais seria o lançamento de esgotos domésticos, o que ocasionou as violações dos 
padrões legais para vários indicadores avaliados. 

Rios Camurujipe, Jaguaribe e Cobre 

Os rios Camurujipe, Jaguaribe são os rios mais expressivos que cortam a malha urbana de 
Salvador e por conseguinte recebem despejos de efluentes domésticos e resíduos sólidos ao 
longo de todo o seu curso. Os rios Camurujipe e Jaguaripe apresentam-se mais degradados 
ao longo de toda sua extensão, cortando, o primeiro, grande número de bairros populares e 
de infraestrutura incipiente, enquanto o segundo, recebe contribuições de afluentes cuja 
nascente aproximam-se do lixão de Cana Brava. O forte odor emanado todo o tempo, atesta 
a má qualidade das suas águas. 

O Rio do Cobre por sua vez, apresenta melhor qualidade ambiental, sofrendo atualmente a 
ação do avanço da malha urbana sobre suas margens, a montante do trecho em que se 
encontra represado, no interior do Parque Histórico de Pirajá. Concorre para sua 
preservação o fato de integrar o sistema de abastecimento da cidade de Salvador.  

Com a implantação parcial do Programa Baía Azul o rio Camurujipe deixará de receber as 
contribuições de efluentes domésticos, na medida em que as moradias dos bairros vizinhas 
a ele vêm se interligando progressivamente ao sistema de saneamento básico em 
implantação. 

Dada sua localização, o Rio Jaguaripe deverá continuar a sofrer contribuição advinda do 
lixão de Cana Brava, hoje desativado. 

Praias 

As águas das praias do PSE são freqüentemente analisadas pelo Centro de Recursos 
Ambientais visando estabelecer valores de comparação para o processo de despoluição da 
baía, em curso. O objeto de estudo tem por objetivo: 



PRODETUR NE-II PDITS – Salvador e Entorno 3.5. Aspectos Sócio-Ambientais 264 

 

• Avaliar sistematicamente a qualidade das águas e sedimentos da Baía de Todos os 
Santos, para subsidiar a tomada de decisões, visando à implementação de ações 
preventivas e/ou corretivas, objetivando a manutenção e melhoria da qualidade 
ambiental. 

• Caracterizar as praias definindo suas condições de balneabilidade para uso 
recreativo, contato primário e possíveis áreas de riscos à saúde de seus usuários. 

A classificação da balneabilidade das praias utilizou critérios estabelecidos na Resolução 
CONAMA n.º 274/2000, acrescendo-se de observações relativas às condições físicas da praia 
no momento da coleta de amostras.  

As águas marinhas destinadas a balneabilidade e uso recreativo de contato primário foram 
classificadas em próprias (excelente, muito boa, satisfatória) e impróprias, em função da 
concentração de bactérias do grupo coliforme fecais, normalmente encontradas em animais 
homeotérmicos, que podem estar associadas a outros organismos patogênicos. 

Dentre as fontes de poluição detectadas destacam-se 

• Rios urbanos 

• Esgotos sanitários (domésticos e hospitalares) 

• Resíduos sólidos 

• Redes de drenagens de águas pluviais. 

A condição de balneabilidade das praias interiores da Baía de Todos os Santos, no trecho 
compreendido entre a Praia de Periperi e a Praia de Canta Galo, apresentou-se imprópria 
para lazer de contato primário, com exceção das Praias de São Tomé de Paripe, Bogari e Boa 
Viagem, contempladas pelo Programa Bahia Azul. As Praias do Porto da Barra e Santa Maria 
apresentaram condição própria para banho. 

Após a conclusão total das obras de implantação do esgotamento sanitário, previstas no 
Programa de Saneamento Ambiental – Bahia Azul, as praias situadas nas áreas abrangidas 
por este programa apresentarão condições de balneabilidade adequadas para recreação de 
contato primário, principalmente as da BTS, onde já podem ser observadas melhorias nos 
resultados.  

A Enseada dos Tainheiros apresentou um conjunto de dados que violou os padrões 
estabelecidos para a Classe 5 da Resolução CONAMA 20/86, nos meses de abril e agosto de 
2001, devido a aportes volumosos de esgotos domésticos brutos, propiciando a eutrofização 
nas águas dessa área. 

Na Baía de Aratú o conjunto de dados de qualidade das águas apontou para uma condição 
boa, sem maiores indícios de contaminação.  

Nas praias oceânicas de Itapuã e Boca do Rio observa-se condição de balneabilidade 
imprópria para banho, devido ao lançamento de esgotos “in natura” no Rio das Pedras que 
deságua junto à sede de praia do Esporte Clube Bahia, na praia do Corsário/Piatã, muito 
freqüentada pela população dos bairros vizinhos da Boca do Rio e Bolandeira 
principalmente. 

Na área oceânica, são praias próprias: Farol da Barra, Ondina, Rio Vermelho, Armação, 
Corsário , Piatã, Placaford, Farol de Itapuã  e Stella Maris. 
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Unidades de Conservação 

As unidades de conservação onde a Mata Atlântica Secundária e ecossistemas associados 
estão preservados são: 

• Parque Municipal de São Bartolomeu – criado mediante Decreto Municipal no 
4.756, de 13/03/1975, com 75 hectares, em Salvador. Este parque está encravado em 
área de população de baixa renda, onde é elevado o índice de criminalidade, 
oferecendo risco aos visitantes, mesmo àqueles que o utilizam para a entrega de 
oferendas religiosas;  

• Parque Histórico de Pirajá – instituído mediante Decreto Municipal nº 5363 de 
28/04/78, com 1.550 hectares. 

• Parque Municipal de Pituaçu – criado pelo Decreto Estadual no 23.666, de 
04/09/1973, com 660 hectares, em Salvador. Este é certamente o mais visitado pela 
população de Salvador, principalmente durante os finais de semana. 

• Parque Zoobotânico de Ondina – criado por Decreto Estadual de no 4.756, de 
13/03/1975, situado na área urbana de Salvador. Este local, devido à facilidade de 
acesso e ao fato de ali encontrar-se o zoológico de Salvador, é um local bastante 
procurado pela população local, principalmente aos finais de semana; 

• Parque da Cidade Juventino Silva – implantado pelo Decreto Municipal no 4.552, de 
31/10/1973 e, mais tarde, tombado e incorporado ao Sistema de Áreas Verdes do 
Município de Salvador pelos Decretos no 4.524 e 4.551, de 01/11/1973 e 23/11/1973, 
respectivamente, com 72,4 hectares. Neste parque os moradores das proximidades se 
exercitam em agradáveis caminhadas em meio à Mata Atlântica, ocorrendo ainda 
diversas atividades científicas tais como pesquisas e aulas práticas de ciências e 
botânica. 

A recém criada Área de Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos (Decreto Estadual 
no 7.595 de 05 de Junho de 1999) inclui em sua poligonal, áreas detentoras de significativas 
ocorrências de Mata Atlântica, representada nas ilhas do Frade, das Vacas, de Maria Guarda, 
Bimbarras, do Pati, das Fontes e de Cajaíba. 

A sua poligonal englobou unidades de conservação pré-existentes como: 

• Parque Florestal e Reserva Ecológica da Ilha dos Frades – criado pelo Decreto 
Estadual no 24.643 de 28/02/1975, com área de 919 hectares, recobrindo terras 
particulares, inserido no município de Salvador. Algumas localidades situadas na 
zona costeira da Ilha dos Frades, tais como Ponta de Nossa Senhora e Paramanas, são 
comumente visitados por turistas que encontram contato direto com a Mata 
Atlântica, através de caminhadas nas trilhas ali existentes, atividades a serem 
incentivadas através de projetos ecoturísticos. 

• Reserva Ecológica das Ilhas do Frade e Maré – instituída instituída pela Lei 
Municipal no 32071982. Recobre toda a superfície das ilhas, com o intuito de 
preservar expressivos remanescentes de Mata Atlântica em avançado estágio de 
regeneração (foto 5.6). 

• Parque Florestal e Reserva Ecológica de Itaparica – instituído mediante Decreto 
Municipal no 26.132, de 27/04/1978, com área de 2.295 hectares, recobrindo terras 
públicas e particulares, situado no município de Vera Cruz. Embora criado há 
muitos anos, a falta de fiscalização pelas autoridades competentes tem favorecido 
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sua degradação através do desmatamento e extração clandestina de areia (Figura 
3.5.6). 

Figura 3.5.6 – Vista aérea da Ilha do Frade onde se encontra preservada expressiva Mata 
Atlântica em estágio Avançado de Regeneração. 

 

Foto:Nilton Souza 
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Figura 3.5.7 – Reserva ecológica de Itaparica, em processo de degradação devido a 
extração clandestina de areia. 

 

Foto: Nilton Souza 

COSTA DOS COQUEIROS 

A Costa dos Coqueiros compreende a faixa litorânea norte do estado da Bahia, reunindo 
áreas de orla dos municípios de Jandaíra, Entre Rios, Mata de São João, Camaçari e Lauro 
de Freitas. A figura abaixo localiza as unidades de conservação e as bacias hidrográficas: 
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Figura 3.5.8 – Zona Turística da Costa dos Coqueiros – Bacias Hidrográficas e Unidades 
de Conservação 

 

 

Segundo dados do Projeto de Gerenciamento Costeiro do Estado da Bahia nesta região, no 
trecho entre Barra do Itariri e Mangue Seco a presença humana ainda pode ser considerada 
rarefeita, observando-se ecossistemas íntegros e originais. Isto se deveu em parte à 
deficiência do sistema viário existente outrora que privilegiava trilhas e a presença de 
ocupações humanas isoladas. 

A presença de solos de baixa fertilidade e vulneráveis à erosão, extensas áreas encharcadas, 
zonas de risco de ocorrência de seca e processos geológicos Quaternários ativos constituem-
se em barreiras naturais à degradação, resultando em excelente estado de preservação dos 
ecossistemas da região. Conseqüentemente merecem destaque os recursos vegetais 
conservados, as belezas cênicas e a fauna aquática marinha.  
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Concorreu para o elevado nível de preservação desta porção costeira do Estado a criação 
das APAS Lagoas de Guarajuba, com 230 hectares, através da Resolução CEPRAM nº 387 de 
27/02/91, Litoral Norte com seus 142.000 hectares, criada através do Decreto Estadual nº 
1.046, de 17/03/92, cujo plano de manejo foi aprovado através da Resolução do CEPRAM nº 
1045, Mangue Seco com seus 3.395 hectares, criada pelo Decreto Estadual nº 605 de 06/11/91, 
Rio Capivara com 1.800 hectares, criada através de Decreto Estadual nº 2.219 de 14/06/93 e 
Joanes Ipitanga, com mais de 60.000 hectares, criada pelo Decreto Estadual nº 7.596, de 
05/06/1999,  nas quais extensas áreas de ecossistemas sensíveis estão enquadradas em 
unidades de preservação e/ou conservação dos seus planos de manejo, observando-se 
grande responsabilidade do CRA, IBAMA, ONGs ambientalistas e Ministério Público quanto 
ao aproveitamento seletivo de glebas da região.  

A orientação sinalizada através de placas, as reuniões públicas ocorridas na região e o 
trabalho cotidiano de técnicos destas instituições junto à população da região tem surtido o 
efeito desejado de manutenção do estágio atual de conservação de inúmeros ecossistemas 
como dunas, manguezais, recifes de coral, áreas embrejadas entre tantos outros, embora 
seja precária a fiscalização técnico-ambiental sobre eles exercida. 

A implantação da Linha Verde trouxe costumes modernos para comunidades que viviam 
praticamente isoladas dos centros urbanos maiores, havendo grande risco de perda dos 
costumes regionais e tradicionais, comprometimento das águas e do solo através do 
adensamento populacional, sem um adequado programa de saneamento básico.  Nestes 
locais já se pode observar o crescimento desordenado e agressões aos ecossistemas interiores 
dos povoados ou do seu entorno, a exemplo de Porto Sauípe onde se observa agressões 
através de implantação de sub-moradias sobre áreas de mangue ou adjacentes a ele. 

Para o sul, à medida que nos aproximamos de Salvador, estas características se modificam 
gradativamente. 

Estão preservadas extensas áreas cobertas por significativos recursos vegetais, as paisagens 
cênicas de praias, dunas e manguezais, além da fauna marinha, merecendo destaque a 
atuação do Projeto Tamar.   

Destacam-se como principais problemas ambientais a ocorrência de processos geológicos 
ativos, a baixa fertilidade e vulnerabilidade do solo, a introdução de florestas homogêneas, o 
conflito com a agricultura comercial, a especulação imobiliária, a concentração fundiária e a 
falta de saneamento básico. 

Uso e Ocupação do Solo 

A população ao longo do litoral norte do estado, encontra-se desigualmente distribuída. A 
faixa litorânea do norte do estado tem uma distribuição populacional rarefeita, localizada 
em pequenos povoados, sendo que Conde é o único município a possuir sede nesta faixa 
costeira. Também é o município que tem maior participação na população da faixa litorânea, 
seguido de Mata de São João, Entre Rios, Esplanada e Jandaíra. 

Com referência ao padrão de urbanização, observa-se uma abundante presença de 
povoados com algumas dezenas de casas, situadas a uma distância inferior a 4 Km do mar, o 
que reflete uma ligação destes habitantes, com a pesca artesanal e outras atividades 
extrativistas. 
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Nos acessos que ligam o interior do estado ao litoral norte, predominam a paisagem de 
grandes espaços de pastagens, reflorestamentos ou matas remanescentes dominando o 
horizonte. 

Nota-se também a presença esparsa de pequenos povoados, principalmente ao longo dos 
rios, geralmente com poucas casas de alvenaria ou taipa, recobertas por telhas cerâmicas ou 
por palhas, que só dispõem, na maioria, de rede elétrica como infra-estrutura. 

O acesso e a presença localizada de solos férteis, como fatores favoráveis à economia de 
subsistência e artesanal, são determinantes para o porte e o desenvolvimento das 
povoações. Outros fatores são a estrutura fundiária e os obstáculos naturais. 

Com base no exposto, em função das melhores condições de acesso, sobressaem-se os 
municípios de Mata de São João e de Conde ocorrendo nestes as maiores e mais bem 
estruturadas aglomerações. 

O município de Jandaíra apresenta grande extensão de faixa litorânea compreendida entre 
a foz do rio Itapicurú e do rio Real, totalizando 50Km. Apresenta grande fragilidade 
ambiental na faixa litorânea, tendo em vista a grande predominância de dunas. 

Figura 3.5.9 – Coqueiros enterrados em Mangue Seco - Jandaíra 

 

Foto: Gilberto Guerra 

O município de Conde possui a infra-estrutura de serviços como abastecimento de água, 
energia elétrica, pavimentação e drenagem pluvial possuindo também um comércio 
considerável, além de serviços bancários, compatível com o funcionamento de uma sede 
municipal. 

Sítio do Conde constitui-se no principal apoio litorâneo de Conde, sendo de onde se 
distribui a orla da região até Barra do Itariri ao sul, passando por uma estreita faixa litorânea 
já bastante ocupada, e para Siribinha/ Barra do Itapicuru ao norte onde as ocupações se 
concentram próximo deste povoado e de Poças. Este, devido a melhor acessibilidade, e 
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infra-estrutura de serviços, se diferencia dos demais povoados ainda caracterizados pelas 
aldeias de pescadores que sobrevivem da pesca. 

Figura 3.5.10 – Barra do Itariri 

 

Foto: Gilberto Guerra 

Sobressaem-se ainda Subaúma e Porto de Sauípe, ambas situadas às margens dos 
manguezais, nos estuários dos rios de mesmo nome, constituindo os limites do município 
de Entre Rios. 

Estas duas localidades funcionam como apoio ao turismo de fim de semana e ao veraneio da 
região, onde inclusive já observam-se parcelamentos residenciais no entorno. 

Estas ocupações em áreas desprovidas de infra-estruturas de serviço de abastecimento de 
água, energia elétrica e, principalmente a ausência de estruturas adequadas para o 
esgotamento sanitário, agrava a situação sanitária destes ambientes, afetando diretamente os 
mananciais, de onde geralmente são captados a água através de poços rasos, além da 
ocupação das dunas de beira-mar e da destruição e/ou poluição dos manguezais. 

Outros dois povoados de porte semelhante são Cangorito e Abadia, situando-se em áreas 
de concentração de minifúndios, sendo que o primeiro, situado no município de Conde, 
mantém vínculos com as pequenas propriedades que ocupam as áreas banhadas pelos rios 
Mocambo e Itariri, articulando-se também com o povoado litorâneo de Barra do Itariri, que 
funcionava, antes da implantação da BA 099, como pouso no percurso interiorano, que 
interligava o litoral à sede municipal e à estrada Conde-Esplanada. 

Abadia, localizada no alto de uma colina no município de Jandaíra, com seus exemplos de 
arquitetura do século XVII, reflete uma história mais rica e dinâmica que a atual. Este 
quadro está diretamente vinculado com a desativação do comércio de produtos agro-
pecuários através do rio Real, fator que afetou ainda os povoados de Cachoeira de Itanhi 
(antiga sede municipal) e Ponte de Tabatinga, povoados que formavam uma espécie de  
circuito rural. 
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Outros povoados encontram-se em situação semelhante, a exemplo de Diogo e Areal, 
localizados próximos à rodovia, embora com menor número de domicílios. Possuem 
potencial para tornarem-se importantes entroncamentos, com a melhoria da BA 507. 

Imbassaí constitui-se num caso particular, onde a urbanização teve início com o 
desmembramento da Fazenda de mesmo nome, em porções de 1 a 2 tarefas, em média, 
entre antigos posseiros, e parte transformada em loteamento. Deste desmembramento, 
resultou uma ocupação desordenada, com a intervenção em cordões dunas e margens do 
rio que dá nome ao povoado. São restaurantes, bares, pousadas, “villages” e “campings”, 
que lançam seus esgotos comprometendo a qualidade do lençol subterrâneo e também a 
qualidade do rio, caracterizando uma ocupação desordenada. 

Próximo a esta localidade estão projetados complexos turísticos imobiliários de grande 
porte, alguns já sob análise do órgão ambiental – CRA. 

O Governo do Estado, através da CONDER, aprovou recentemente o projeto de 
revitalização de Imbassaí que prevê alterações no sistema viário e a implantação de 
infraestrutura básica para o desenvolvimento do turismo na região. 

Em seguida destacam-se Palame e Baixios, cercados por uma superfícies embrejada, 
constituinte da planície de inundação do rio Inhambupe. A expansão de Baixios se 
desenvolve ao longo do brejo e por sobre o cordão litorâneo, dentro dos limites da precária 
oferta de terrenos, limitando o crescimento de ponta de rua nos obstáculos naturais e nas 
cercas das grandes propriedades vizinhas. 

Canoas, situada no município de Entre Rios, exerce papel de entroncamento interiorano, 
próximo a concentração de minifúndio, na margem do rio Sauípe. 

Esta concentração de propriedades agrícolas nas proximidades do rio provocou a destruição 
da mata ciliar e a erosão de suas margens, sendo comum observar-se águas de elevada 
turbidez junto à foz em diferentes períodos do ano, principalmente durante o inverno 
chuvoso. 

A exemplo do que ocorreu em outras áreas, Mata de São João teve seu crescimento 
significativo na década de 70, com a intensificação da atividade de extração do petróleo, que 
além de atrair mão-de-obra de outras áreas, absorveu parcela da força de trabalho liberada 
do campo, em decorrência da concentração de terra, com a demarcação do campo 
petrolífero pela Petrobrás. 

O município de Mata de São João, perde população na década de 80 com a desaceleração 
das atividades de extração o que implicou numa redução na demanda por serviços. 

Esta tendência de redução do ritmo de crescimento se expressa de forma mais acentuada no 
Conde, considerado um dos mais populosos até a primeira metade do século, em 
decorrência da presença da cana no vale do Itapicuru e que, em função do reflorestamento, 
e da estocagem de terra para a valorização, perdeu população entre as décadas de 1970 a 
1980. 

Em Mata de São João, Praia do Forte firma-se como destino turístico e de veraneio de alto 
nível, repleto de empreendimentos voltados para este fim, onde a malha urbana segue uma 
legislação urbanística específica.  
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Para esta região estão projetados equipamentos turísticos de padrão internacional, 
agregando ainda mais valor às terras da região, observadas as restrições ambientais e 
urbanísticas do Plano de Manejo da APA do Litoral Norte. Além das belezas naturais os 
visitantes e a população em geral tem acesso às ruínas do Castelo Garcia D’Ávila, do século 
XVI, de onde a família Garcia D’Ávila, de origem portuguesa, comandava suas posses de 
terras que se estendiam desde a Bahia até o Estado do Maranhão. 

Nesta região encontram-se a reservas particulares da Sapiranga com 447 hectares que reúne 
expressivo remanescente de restinga arbórea e a reserva particular de Camurujipe, 
atualmente a maior reserva contínua de Mata Atlântica do Estado da Bahia, com seus 1329 
hectares. 

Recentemente urbanizada a vila de Praia do Forte vivencia o crescimento do comércio de 
varejo através de lojas de roupas, souvenires e artesanato, além da absorção de grande parte 
da mão de obra local nas atividades relacionadas ao turismo. Entretanto, o acesso a esta vila 
fica limitado a uma única via que termina comprometendo a mobilidade dos turistas e 
fornecedores de produtos que diariamente abastecem os equipamentos ali instalados. A 
pressão exercida nesse único meio de acesso provoca ainda uma tendência, que já vem 
ocorrendo em maior ou menor grau, de se implantar acessos espontâneos (sem 
disciplinamento) às praias, o que pode impactar negativamente este destino consolidado. 

Ainda em Mata de São João, encontram-se também alguns povoados situados numa faixa 
não maior que 4 Km de distância do mar, onde se destacam Açu da Torre, Campinas e 
Malhadas, cuja expansão está diretamente relacionada com a implantação da BA 099 e com 
os investimentos públicos e privados na orla de Praia do Forte. Estes povoados encontram-
se próximos entre si, localizados à margem do antigo sistema viário, que foi seccionado pela 
nova Estrada do Coco. Encontram-se num processo rápido de urbanização desordenada. 

Tem-se ainda outras povoações com menor número de domicílios exemplo de Curralinho 
em Mata de São João, e a aldeia de Santo Antônio inserida numa área de grande valor 
paisagístico e fragilidade ambiental, além da localidade de Cobó, no município de Conde. 

A contínua expansão metropolitana de Salvador aponta vetores de crescimento em direção 
a orla marítima de Camaçari, que vem pouco a pouco tendendo a se tornar área residencial 
de uma população que visa fugir do congestionamento metropolitano ou que não vem 
encontrando condições de residir em Salvador, dentre outros, face aos preços da habitação. 
Esta é uma tendência de médio e longo prazo, devido à distância do centro de Salvador.  

Neste sentido, a primeira área de praias, após os limites do município de Lauro de Freitas é 
Jauá, situada no km 10 da Estrada do Coco. Jauá possui praias de águas mansas e protegidas 
por recifes, apresentando características peculiares que a consolidam como local de 
veraneio. 

Após Jauá, chega-se à praia de Arembepe que se constituí numa antiga vila de pescadores 
que, na década de setenta, tornou-se conhecida como paraíso hippie. Esta localidade está 
inserida no contexto ambiental da APA do Rio Capivara. Neste contexto destacam-se os 
cordões duna junto ao litoral e as lagoas e áreas úmidas associadas ao rio que empresta 
nome a APA e que compõe a paisagem regional. 

Mais ao norte, encontra-se a Barra do Jacuípe, onde o encontro do rio com o mar oferece 
um espetáculo de grande beleza, em meio a um contexto de manguezais e coqueirais. Os 
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turistas e população local desfrutam de passeios ecoturísticos e dispõem de canoas para a 
travessia do rio e de pequenos restaurantes típicos localizados nas suas margens. 

Após Barra do Jacuípe, localizada no quilômetro 42 da Estrada do Coco, surge Guarajuba, 
que se caracteriza por praias de águas claras, o que a torna apropriada para a prática de 
esportes náuticos. 

Esta aglomeração urbana desenvolveu-se inicialmente como destino de veraneio sem, 
entretanto, associar atividade turística significativa. Entretanto, nos últimos cinco anos vem 
sendo adensada com um número significativo de novos moradores. O local também tem 
sido escolhido para a implantação de equipamentos turísticos. Assim, seja pelo aumento do 
número de moradores, seja pelo aumento de visitantes, a área passou a requerer 
investimentos adicionais na insuficiente estrutura existente. 

Depois de Guarajuba, chega-se a Itacimirim que apresenta praias de águas límpidas, em 
parte protegidas por recifes, fornecendo portos naturais de pesca. 

As belezas naturais do Litoral Norte, tais como rios, lagoas, corredeiras, cascatas e ainda 
áreas de vegetação original, formam um acervo natural de rara beleza que formam sítios de 
interesse cultural e paisagístico, que além de praias limpas, dispõem de uma grande área de 
plantio de coqueiros, os quais já se encontram incorporados à paisagem da linha de praias 
como imagem de valor sócio-cultural. 

O potencial recreativo e turístico da área é rico e variado, apresentando belas paisagens, 
atrativos naturais como mar, praias, lagoas, coqueiros e rios locais. Todos estes atrativos, 
apresentam características propícias para o uso recreativo/turístico, tanto para o banho de 
mar e sol como para a prática de esportes aquáticos, pesca ou outras opções de lazer que 
demandam grandes áreas livres. 

Deve-se ressaltar que embora não existam coletas sistemáticas de águas das praias do litoral 
norte do Estado, a inexistência de grandes aglomerações urbanas limitam sobremaneira o 
seu uso, podendo-se desfrutar de lugares totalmente isolados onde se pratica o nudismo, a 
exemplo de Massarandupió.  

Nas desembocaduras dos rios Sauípe, Pojuca e Joanes se observam condições 
desconfortáveis para o banho, relacionadas principalmente à grande quantidade de 
sedimentos em suspensão e à conseqüente turbidez da água, não sendo descartada a 
presença de coliformes em face da presença de aglomerações humanas nas proximidades. 
Essas aglomerações, por não disporem de sistemas de esgotamento sanitário, à exceção de 
Praia do Forte, lançam parte dos seus esgotos nos cursos d’água próximos, representando 
um potencial de poluição dos rios da região. 

Ecossistemas 

Dentre os ecossistemas encontrados ao longo do litoral norte do estado, podemos elencar a 
ocorrência de ambientes da restinga, cerrado, manguezais, áreas embrejadas, áreas de 
dunas, além das extensões de praia. 

Manguezais 

Os manguezais consistem-se em importante ecossistema existente nas regiões quentes, 
resultante do encontro da água doce dos rios e da água salgada do mar. Composto de 
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matéria orgânica em decomposição e estrutura argilosa, o solo dos manguezais torna-se um 
celeiro alimentar indispensável para as espécies que vivem neste ambiente. Estes seres vivos 
apresentam tanto importância ecológica, quanto econômica, compondo a base de uma 
cadeia alimentar que inclui no seu extremo o próprio ser humano. 

Encontra-se nos manguezais um meio biótico rico em diversas espécies de fauna e flora. A 
fauna divide-se em dois grupos básicos: os que vivem neste ambiente toda a vida e os que 
ali encontram alimentam e abrigo durante a fase jovem. 

São ecossistemas entre os mais complexos e produtivos da zona litorânea tropical, ocupam 
as planícies flúvio-marinhas, existentes ao longo de todo o litoral norte do estado, nas 
diversas desembocaduras dos rios que ali deságuam: rios Pojuca, Sauípe, Subaúma, 
Inhambupe, Itariri, Itapicuru e Real, Jacuípe, Capivara, Joanes e Ipitanga.  

Estes ambientes, na sua maioria encontram-se preservados, principalmente em função da 
quase inexistência de estradas de acesso, principalmente nas regiões estuarinas dos rios 
Itapicuru e rio Real, onde se apresentam de forma exuberante e bem distribuídos, sendo de 
grande importância para a economia das vilas e lugarejos devido à sua utilização como 
fonte de renda, alimentação e lazer.  

Esta utilização, porém, está diretamente relacionada com o grau de antropismo encontrado 
quase que pontualmente, nas desembocaduras dos rios. A ação antrópica, neste ambientes, 
ocorre principalmente em função do incremento turístico na região. Áreas como Barra do 
Itariri e Imbassaí são exemplos da ocorrência de degradação dos manguezais em função da 
demanda turística local. 

Outras áreas onde é perceptível a ação antrópica nestes ambientes estuarinos é na 
desembocadura do rio Jacuípe e Joanes, onde se encontram implantados loteamentos e 
condomínios como o Sol Marina Jacuípe e o Condomínio Busca Vida (Figura 3.5.11). 
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Figura 3.5.11 – Foz do Rio Pojuca onde observa-se a ação antrópica nas proximidades 
do manguezal.  

 

Foto: Nilton Souza 

A destruição dos manguezais tem trazido sérias conseqüências ao meio ambiente, 
interferindo na cadeia alimentar local, o que pode trazer conseqüências desastrosas e muitas 
vezes de caráter irreversível, como a destruição da fauna e da flora local. 

Restinga 

A vegetação de restinga, fisionomia característica de áreas litorâneas que se desenvolvem 
paralelamente à linha da costa, geralmente cobrindo solos arenosos, sendo encontradas na 
forma herbácea, arbustiva e arbórea, de acordo com o porte da vegetação.  

As plantas deste ambiente sofreram adaptações de forma a suportar as adversidades do 
meio, como a salinidade, baixa capacidade de retenção de água das areias quartzosas, fortes 
ventos marinhos, deficiência em matéria orgânica e aquecimentos das camadas mais 
superficiais pela ausência de matéria orgânica. 

A restinga herbácea invade o coqueiral à beira-mar, sendo constituída basicamente pela 
vegetação pioneira e colonizadora, de porte inferior a 50cm, sendo, portanto, o conjunto de 
vegetais que primeiramente ocupa os sedimentos arenosos.  

A restinga arbustiva forma moitas preferencialmente em grupamentos isolados, intercalados 
por clareiras, podendo apresentar-se também mais adensada, cobrindo a região de 
sedimentos já fixados, objeto natural de empreendimentos de loteamento e de turismo.  

Já a restinga arbórea cobre áreas com maior disponibilidade de água, tais como, faixas 
marginais de brejos e/ou acúmulos de matéria orgânica. Dentre as espécies arbóreas 
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representantes da flora nativa têm-se o pau pombo, Tapirira guianensis, o murici, Byrsonina 
sericea, a amescla, Protium heptaphyllum, o ingá, Ingá sp e o cajueiro, Anacardium occidentale,  
dentre outros (Figura 3.5.12). 

Figura 3.5.12 – Restinga arbustiva e arbórea do litoral norte de Salvador, apresentando 
clareiras resultante da antropização, indicadas como áreas para ocupação rarefeita e 
projetos turísticos de baixa densidade. 

 

Foto: Nilton Souza 

Áreas Embrejadas e Lagoas 

Consistem em áreas permanentemente inundadas por água doce que se estendem por todo 
o litoral norte do estado, nas depressões entre os cordões litorâneos.  

As mais significativas ocorrências deste ambientes ao longo da costa dos coqueiros pode ser 
observada nas localidades de Conde, Palame, Baixio, na Grande Lagoa de Guarajuba-Velado, 
nas planícies de inundação do rio Capivara e na Lagoa de Busca Vida / Jauá.  

São ecossistemas frágeis ocupados por vegetação do tipo hidrófila que, por sua vez, são 
altamente adaptadas, desaparecendo caso o ambiente seja modificado. 

Nas áreas alagadiças, sujeitas a inundações periódicas dos rios, são freqüentes os 
agrupamentos de vegetação apresentando árvores altas e pouco ramificadas, denominadas 
de florestas paludosas. 

Ambientes constituídos por sedimentos areno-argilosos ricos em matéria orgânica, 
formando solos hidromórficos sobre os quais instalam-se inúmeras espécies de Gramineae, 
Cypperacceae e Xyridaceae, que abrigam uma grande diversidade de fauna, constituindo 
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ambientes vitais para algumas espécies de aves migratórias que tem nestas áreas uma fonte 
de alimentação e local de descanso. 

As dunas representam extensos depósitos arenosos formados por processos eólicos, 
protegidos, por legislação Federal, Estadual e Municipal.  

Dunas 

As dunas internas distribuem-se paralelamente à costa, superpondo, em alguns locais, os 
sedimentos da Formação Barreiras e leques aluviais coalescentes, em cotas que variam de 10 
a 30m. São constituídas por areias quartzosas, com grãos angulosos e foscos, que conferem 
coloração branca às mesmas. Representam depósitos permeáveis, potencialmente favoráveis 
à acumulação de água subterrânea, constituindo zona de recarga dos diversos sistemas de 
lagoas, associadas às zonas de exudação do lençol freático. Nestes locais, a unidade é 
potencialmente vulnerável a cargas poluentes oriundas de esgoto domésticos. São cobertos 
por vegetação do tipo restinga arbustiva, que exerce papel atenuador dos processos eólicos 
que possam atuar sobre o sistema.  

Já as dunas Externas localizam-se na porção inferior das dunas internas, paralelamente aos 
terraços marinhos. São constituídas por areias quartzosas finas, bem selecionadas, com 
grãos arredondados, contrastantes com os das dunas internas.  

Esta unidade exerce um controle marcante sobre os cursos d’água originados em cotas mais 
altas, pois, quando chegam a este sistema, sofrem deflexões, formando, em alguns locais, 
pequenas lagoas, resultantes do represamento desses cursos d’água pelos seus sedimentos, 
tornando-se locais aprazíveis para o banho. Exemplos típicos destes represamentos ocorrem 
nas proximidades de Imbassaí e Subaúma. 

Estes sistemas representam uma boa opção para a captação de água para o abastecimento 
humano, desde que as zonas de recarga sejam conservadas, a partir de usos compatíveis 
com suas potencialidades e vulnerabilidades, já que a superficialidade do lençol freático, 
associada à elevada permeabilidade do depósito, tornam esta unidade bastante vulnerável à 
infiltração de cargas poluentes, geradas por processos de ocupação (Figura 3.5.13). 
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Figura 3.5.13 – Loteamento sobre áreas de formação eólica, onde são claros os riscos de 
contaminação do lençol freático por cargas poluentes domésticas (fossas, sumidouros etc.) 

 

Foto: Nilton Souza 

Extensões de Praia (Cordões Duna) 

As extensões de praia (cordões duna) constituem-se em depósitos alongados, 
acompanhando a linha de praia atual, destacando-se topograficamente das unidades 
adjacentes. Ocupam cotas médias de 10m, estando incluídos, quase sempre, na faixa de 
proteção de 60 metros, definida pela legislação do Estado da Bahia. 

Constituem barreiras naturais de proteção contra o efeito dos ventos e tempestades, 
exercendo um papel estabilizador do perfil de praia em períodos de tempestade. Em áreas 
onde são constatados processos de deriva litorânea, como em alguns setores do litoral norte, 
estes depósitos garantem, a longo prazo, a estabilidade do perfil de praia (Figura 3.5.14). 
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Figura 3.5.14 – Praia reflexiva do litoral norte de Salvador - Imbassaí, apresentando 
cordão duna de elevação próxima a 10,0 metros. 

 

Foto: Nilton Souza 

Bacias Hidrográficas 

Na região da Zona Turística da Costa dos Coqueiros merecem destaque as seguintes bacias 
hidrográficas: 

• Bacia hidrográfica do Baixo Rio Jacuípe; 

• Bacia hidrográfica do Baixo Rio Pojuca; 

• Bacia hidrográfica do Rio Imbassaí; 

• Bacia hidrográfica do Rio Sauípe; 

• Bacia hidrográfica do Rio Subaúma; 

• Bacia hidrográfica do Rio Real. 

Rio Jacuípe 

A Bacia do rio Jacuípe limita-se ao sul com a Bacia do rio Joanes; ao norte com a Bacia do rio 
Pojuca; a oeste com a Bacia do rio Subaé e a leste com o Oceano Atlântico. 

Este rio desemboca no Oceano Atlântico na altura do município de Camaçari, no distrito 
Barra do Jacuípe. Apresenta-se parcialmente estratificado, com fundo em aclive abrangendo 
cerca de 13 km. A influência da maré alcança cerca de 8 km em relação à linha de costa 
atual. Próximo à foz, desde a ponte sobre a Estrada do Coco é bastante freqüentados por 
moradores e visitantes da região em busca da pesca de siri. 
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O Jacuípe foi enquadrado pelo CEPRAM, através da Resolução n.º 1.117 de 31/10/95, 
conforme prevê a Resolução n.º 20 de 18/06/86, art. 20 - item "e" do Conselho Nacional de 
Meio Ambiente  - CONAMA.   

Os principais usos do solo ao longo da bacia do rio Jacuípe referem-se a exploração mineral 
a atividades industriais com o Pólo Petroquímico de Camaçari e Usinas de Cana de Açúcar, 
além de áreas urbanas, agricultura e pecuária. 

Os impactos mais relevantes com referência aos recursos hídricos da bacia do rio Jacuípe 
são o lançamento de efluentes domésticos “in natura”, lançamento de efluentes industriais 
quando ocorre operação de usinas de cana de açúcar e álcool, deposição de resíduos sólidos 
ao longo das margens dos mananciais, assoreamento de mananciais associado aos processos 
erosivos desencadeados pela remoção da cobertura vegetal (matas ciliares) e contaminação 
do lençol freático (Aqüífero São Sebastião) pelas atividades industriais do Pólo 
Petroquímico, podendo levar ao comprometimento da qualidade dos mananciais 
superficiais. 

Na avaliação da qualidade das águas realizada na bacia hidrográfica dos rios Joanes e 
Ipitanga no ano 2001, observou-se que a principal fonte de comprometimento dos 
mananciais é devido ao lançamento de despejo de dejetos orgânicos (esgotos domésticos), 
principalmente nos trechos dos mananciais situados imediatamente à jusante das sedes 
municipais de Amélia Rodrigues, Terra Nova, Mata de São João e Amado Bahia, bem como a 
zona estuarina do rio Jacuípe, o que ocasionou as violações dos padrões legais para vários 
indicadores avaliados. 

Rio Pojuca 

O rio Pojuca é o rio de maior extensão e área de drenagem dentre as bacias hidrográficas 
inseridas na região do Recôncavo Norte. 

Desemboca no Oceano Atlântico nas proximidades do Distrito de Praia do Forte (município 
de Mata de São João) em meio à APA do Litoral Norte. Neste percurso através da APA 
apresenta trechos encachoeirados de excelentes condições para o “rafting”, merecendo 
estudos quanto à capacidade de carga para a prática do esporte. 

Uma vez que não existem estudos de enquadramento para a bacia do rio Pojuca, será 
utilizado nesta avaliação o critério estabelecido no Artigo 20 da Resolução CONAMA nº 
20/86 item “f”, o qual estabelece que enquanto não forem realizados enquadramentos, as 
águas doces serão consideradas Classe 2. 

O uso do solo na região da bacia do rio Pojuca encontra-se distribuído espacialmente para o 
turismo e lazer (próximo à foz do rio Pojuca na sua margem esquerda), urbanismo 
(loteamentos, pousadas e hotéis), agropecuária e silvicultura. 

A exploração petrolífera da bacia do rio Pojuca é a atividade que traz maiores problemas de 
poluição, ao seu curso principal e seus afluentes da margem esquerda os mais suscetíveis a 
este tipo de contaminação. Os impactos associados a essa atividade são a contaminação do 
lençol freático (devido à injeção de água salgada utilizada na recuperação secundária de 
poços petrolíferos e dos diques de armazenamento de borras oleosas e água salgada), 
desmatamento de matas ciliares ao longo das margens, erosão dos topos e encosta dos 
morros propiciando o desenvolvimento processo de assoreamento e turbidez dos cursos 
d’água, poluição de origem industrial, além do lançamento de esgotos domésticos e 
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acidentes com veículos que transportam cargas perigosas, ocorrendo derrames acidentais 
de substâncias químicas.  

A avaliação da qualidade das águas no Rio Pojuca no ano 2001 permitiu a detecção de locais 
que se apresentam comprometidos pelo lançamento de esgotos domésticos. Os efeitos 
associados ao aporte de esgotos se fazem sentir através dos valores obtidos para os 
indicadores - coliformes fecais, DBO5,  N-total, P-total e oxigênio dissolvido. Os principais 
focos de contaminação localizam-se à jusante dos municípios de Terra Nova (PJ 0300), Catú 
e Mata de São João (PJ 0400 e PJ 0900). No ponto PJ 0900 foi detectada a influência de 
cloretos e sólidos totais, o que pode ter sido ocasionado pela proximidade em relação ao 
ambiente marinho, por se constituir numa zona estuarina. 

O monitoramento de metais não acusou comprometimento em relação aos indicadores 
avaliados, excetuando-se o ferro, que ultrapassou o padrão estabelecido pela Portaria 
1469/2000 do Ministério da Saúde, para fins de balneabilidade, em todos os pontos 
monitorados. Considera-se que os desvios detectados em relação ao ferro devam estar 
associados ao carreamento de solos e à erosão e lixiviação de rochas de composição ferrífera 
na área da bacia de drenagem dos diversos mananciais avaliados. 

Rio Imbassaí 

O rio Imbassaí nasce nos limites do município de Mata de São João e desemboca no Oceano 
Atlântico trecho do Litoral Norte do Estado da Bahia, no Distrito de Imbassaí, mais 
precisamente na praia do mesmo nome, à cerca de 7,5 Km do inicio de rodovia estadual - 
Linha Verde BA 099, localidade de Praia do Forte. Na língua Tupi, "Imbassaí" significa 
caminho para o rio. A bacia do rio Imbassaí engloba vários riachos e pequenos córregos, 
cujos fluxos d’água correm sob cascatas e corredeiras, sendo que próximo a sua foz o seu 
leito apresenta-se mais largo e com ligeira inflexão seguindo paralelamente a linha de Costa 
Atual e ao Cordão Duna Holocênico, até o seu encontro com o mar. Neste ambiente, 
visitantes e turistas podem desfrutar de passeios em canoas apropriadas, lançadas no 
cruzamento do rio com a BA-099, estendendo-se até sua foz. Também neste caso são 
necessários estudos quanto a capacidade de carga do meio de modo a garantir a 
preservação integral do manancial e a boa prática deste esporte. 

O rio Imbassaí ainda não foi enquadrado, estando sujeito a linha "f" do artigo 20 da 
Resolução CONAMA 20/86 que adota classe 2 para todo manancial não enquadrado. 

O uso do solo na região da bacia do rio Imbassaí encontra - se distribuído principalmente 
para a agricultura (lavouras de subsistência no interior da bacia) e para empreendimentos 
imobiliários e turísticos (loteamentos, pousadas e hotéis) no baixo curso/ área litorânea e 
zona estuarina. 

No interior da bacia, a implantação de loteamentos ou assentamentos para a população de 
baixa renda pode provocar a supressão das matas ciliares e assoreamento do leito do rio, 
alterações de relevo e paisagens, comprometendo sobretudo os ecossistemas costeiros locais, 
principalmente aqueles mais frágeis, como as áreas de ocorrência de dunas e restingas. Já na 
região litorânea, a especulação imobiliária motivada pelo turismo provoca o aumento da 
demanda de efluentes sanitário que são infiltrados no solo mediante esgotamento in situ 
com utilização de fossas sépticas sobre o terraço marinho Holocênico, cujos fluxos podem 
pode comprometer a qualidade das águas dos ambientes lóticos existentes (lagoas, brejos) e 
promover também alterações na qualidade águas subterrâneas locais e propiciar o 
desenvolvimento do processos contaminação bacteriológica e eutrofização. 
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Na avaliação da qualidade das águas realizada na bacia hidrográfica do rio Imbassaí no ano 
2001, observou-se que a principal fonte de comprometimento dos mananciais seria o 
lançamento de dejetos orgânicos (esgotos domésticos), o que ocasionou as violações dos 
padrões legais para vários indicadores avaliados. Os dados obtidos revelaram a presença de 
coliformes fecais, acima dos índices estabelecidos no ponto (localizada 10 km depois do 
acesso a Praia do Forte) e elevada demanda bioquímica de oxigênio no ponto IB 0950. Na 
totalidade dos pontos de amostragem avaliados (quatro) a qualidade das águas foi 
considerada como “boa”, segundo os critérios de avaliação do índice de qualidade das águas 
(IQA) da CETESB. O rio Imbassaí é um manancial de pequeno porte, e observou-se que 
uma das principais fontes de comprometimento do mesmo seria o despejo de resíduos no 
baixo curso do rio, pelas barracas de praia e pousadas/ hotéis dessa região, principalmente 
na sua costa litorânea. 

Rio Sauípe 

A Bacia do rio Sauípe encontra - se localizada no Litoral Norte do Estado da Bahia, limita-se 
ao norte com a Bacia do rio Subaúma e ao sul com a Bacia do rio Imbassaí, atravessando os 
Municípios de Entre Rios, Itanagra e Mata de São João. Essa bacia apresenta forma 
alongada, e caracteriza-se pela presença de vegetação de mangue na zona estuarina, 
terrenos alagadiços nas proximidades da zona costeira e uma fauna e flora apresentando 
grande biodiversidade. 

O rio Sauípe desemboca no Oceano Atlântico na localidade de Porto Sauípe, distrito 
pertencente ao município de Mata de São João. 

Uma vez que não existem estudos de enquadramento para a bacia do rio Sauípe, será 
utilizado nesta avaliação o critério estabelecido no Artigo 20 da Resolução CONAMA 20/86 
item “f”, o qual estabelece que enquanto não forem realizados enquadramentos, as águas 
doces serão consideradas Classe 2.  

Na bacia do rio Sauípe, desenvolvem-se principalmente atividades complexas como 
silvicultura, urbanismo (loteamentos, pousadas e hotéis), turismo e lazer. Em menor 
intensidade desenvolve-se na sua área de abrangência a agropecuária.  

As fontes de poluição existentes na bacia do rio Sauípe compreendem lançamentos de 
efluentes domésticos sem prévio tratamento e disposição inadequada de resíduos sólidos. 
Em algumas localidades da bacia o esgotamento sanitário se dá através de fossas sépticas 
individuais, não existindo sistema público de esgotamento sanitário (rede coletora e ETEs). 
Observa-se que águas servidas escoam livremente sobre as ruas e calçadas das sedes 
municipais, tornando-se uma fonte de contaminação principalmente para poços tubulares 
domiciliares que captam as águas subterrâneas de níveis mais superficiais (aqüífero livre). 

Aqui, de modo semelhante ao que se observa no rio Pojuca, grande quantidade de 
sedimentos é erodida de suas margens e áreas próximas, provocando elevada turbidez de 
suas águas, principalmente durante períodos de maior pluviosidade. 

Rio Subaúma 

O rio Subaúma nasce nos limites do município de Inhambupe, à montante da Vila 
denominada de Riacho da Guia. Sua nascente apresenta características de clima típico de 
região do semi-árido.  
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Sua foz encontra- se localizada no litoral norte do estado mas precisamente no Distrito de 
Subaúma, município de Entre Rios, desembocando no Oceano Atlântico. O trecho de sua 
foz é muito procurado por turistas e para fins de veraneio, lazer prática de esportes 
náuticos e pesca artesanal. 

Uma vez que não existem estudos de enquadramento para a bacia do rio Subaúma, será 
utilizado nesta avaliação o critério estabelecido no Artigo 20 da Resolução CONAMA no 
20/86 item “f”, o qual estabelece que enquanto não forem realizados enquadramentos, as 
águas doces serão consideradas Classe 2.  

A maior fonte de poluição das águas desta bacia são os lançamentos de esgotos domésticos e 
a disposição inadequada de resíduos sólidos. A região abrangida pelo rio Subaúma possui 
grande potencial turístico, o qual foi intensificado com implantação da rodovia estadual BA 
099 – Linha Verde, sendo que esta atividade vem sendo desenvolvida sem levar em conta os 
aspectos ambientais inerentes a área costeira, provocando a destruição de ecossistemas, 
dando lugar a empreendimentos imobiliários diversos, sobretudo loteamentos, hotéis e 
pousadas.  

A avaliação da qualidade das águas no rio Subaúma no ano 2001 permitiu a detecção de 
locais que se apresentam comprometidos pelo lançamento de esgotos domésticos.  

O monitoramento de metais não acusou comprometimento em relação aos indicadores 
avaliados, excetuando-se o ferro, que ultrapassou o padrão estabelecido pela Portaria 36/90 
do Ministério da Saúde, para fins de balneabilidade, nos dois pontos monitorados o rio 
Subaúma.  

Considera-se que os desvios detectados em relação ao ferro devam estar associados ao 
carreamento de solos e à erosão de rochas de composição ferrífera que ocorre na área 
abrangida pela bacia de drenagem dos diversos mananciais avaliados. 

Rio Real 

O rio Real faz divisa com o Estado de Sergipe, situado na região nordeste do Estado da 
Bahia, entre outras duas grandes bacias, a do Itapicuru e do Vaza-Barris. 

Na área abrangida por esta bacia hidrográfica encontram-se inseridas duas Áreas de 
Proteção Ambiental (APAs), ou seja, APA do Litoral Norte e a  APA de Mangue Seco, as 
quais já possuem Planos de Manejo concluídos.  

No estuário do rio Real é comum a pesca artesanal de camarão cinza, sendo esta uma 
atividade de apoio à renda de famílias carentes da região. 

Uma vez que não existem estudos de enquadramento para a bacia do rio Real, será utilizado 
nesta avaliação o critério estabelecido no Artigo 20 da Resolução CONAMA 20/86, o qual 
estabelece que enquanto não forem realizados enquadramentos, as águas doces serão 
consideradas Classe 2. 

Na bacia deste rio a distribuição das terras por classe de atividade econômica, na década de 
80, evidenciava a importância da pecuária.  

As áreas antropizadas de maior concentração referem-se às superfícies utilizadas para o 
desenvolvimento das atividades agro-pastoris.  
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O desenvolvimento das atividades agrícolas vem provocando impactos como a 
desertificação em algumas localidades. Os plantios de culturas de subsistência, encontram-
se disseminados por toda a região, com cultivos semi-intensivos, irrigados e frutíferos.  

As principais fontes de poluição dos recursos hídricos da bacia do rio Real encontram-se 
associadas às atividades de agricultura e pastagem as quais são responsáveis pelo 
desenvolvimento de processos erosivos, com ênfase para o assoreamento das drenagens.  

Na avaliação da qualidade das águas realizada pelo CRA na bacia hidrográfica do rio Real 
no ano 2001, observou-se que a principal fonte de comprometimento dos mananciais é 
devido ao lançamento de despejo de dejetos orgânicos (esgotos domésticos), o que 
ocasionou as violações dos padrões legais para vários indicadores avaliados.  

Além da degradação da qualidade associada ao despejo de efluentes domésticos, foram 
obtidos alguns indícios de desvios relacionados com o aporte de cargas industriais. 

Unidades de Conservação 

Toda Costa dos Coqueiros está inserida em Unidades de Conservação, denominadas Áreas 
de Proteção Ambiental – APA’s. As Unidades de Conservação são definidas como: “... um 
espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 
naturais relevantes, legalmente instituída pelo Poder Público, com objetivo de conservação e limites 
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 
proteção” (SNUC, Parecer n.º 9985 de 18 de julho de 2000). 

As Unidades de Conservação tem como um dos seus principais objetivos, promover 
práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento que encontra no 
turismo e ecoturismo o principal caminho para a geração de empregos e renda nestas 
regiões. 

 “A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação 
humana, dotada de atributos abióticos, estéticos ou culturais especialmente importante para a 
qualidade de vida e o bem estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a 
diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos 
recursos naturais.” (SNUC, Parecer n.º 9985 de 18 de julho de 2000). 

Seguindo a direção norte-sul, as APA’s situadas na costa dos Coqueiros distribuem-se da 
inicialmente com a APA de Mangue Seco, criada pelo Decreto nº 605 de 06 de novembro de 
1991, superpondo-se a APA do Litoral Norte, criada pelo Decreto nº 1.046 de 17 de março de 
1992, que tem como limite físico a NE o rio Real na divisa do Estado as Bahia com o de 
Sergipe, estendendo-se pelo litoral até o rio Pojuca, limite Sudoeste. 

Em seguida, tendo como limite NE o mesmo rio (Pojuca), delimita-se a APA Lagoas de 
Guarajuba – Velado, criadas pelas Resoluções do CEPRAM 387/91 e 388/91 que se estende 
por uma faixa litorânea situada entre a BA-099 (Estrada do Coco) e o Oceano Atlântico, com 
largura variável entre 500 e 2.000 metros e comprimento de cerca de 14 quilômetros. Essa 
faixa apresenta orientação geral NE-SW, tendo como limite físico ao sul o rio Jacuípe.  

Dando continuidade ao conjunto de APA’s do litoral Norte, tem-se a APA do rio Capivara, 
criada pelo Decreto Estadual nº 2.219 de 14 de junho de 1993, constituindo-se em parte 
integrante do sistema de unidades de conservação do Município de Camaçari, englobando 
grande parte da planície dos rios Jacuípe e Capivara Grande. 
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Mais ao sul, tem-se a APA Joanes – Ipitanga, criada pelo Decreto Estadual nº 7.596 de 05 de 
junho de 1999, integrante do Sistema de Áreas Protegidas do Litoral Norte. Os limites desta 
APA abrangem, parte dos municípios de Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, São 
Sebastião do Passé, Camaçari, Dias D’Ávila, São Francisco do Conde e Salvador tendo como 
objetivo maior a preservação das nascentes das represas dos rios Joanes e Ipitanga, além da 
sua região estuarina. 

Já em Salvador tem-se a APA Lagoas do Abaeté, criada pelo Decreto Estadual nº 351 de 22 
de setembro de 1987. 

APA de Mangue Seco 

A APA de Mangue Seco, situada no extremo nordeste do município, interpõe-se a APA do 
Litoral Norte (APA LN). Encontra-se limitada a norte e sul pela citada APA LN, a oeste pelo 
rio Real e leste pelo Oceano Atlântico. Apresenta uma largura que no extremo sul atinge 
4,7Km, enquanto que no extremo norte 1,6Km. Sua extensão ao longo da orla, atinge 11Km, 
enquanto que ao longo do rio Real atinge 12,5Km, abrangendo os povoados de Mangue 
Seco e Coqueiros. 

Conforme o seu Zoneamento ecológico-Econômico - ZEE, a Zona de Proteção Rigorosa - 
ZPR é representada por ecossistemas de grande valor biótico, ricos exemplares da fauna ou 
flora locais com imenso valor paisagístico. Esta zona é representada por ambientes de 
dunas, manguezais, fixa de preservação permanente na margem do rio Real, além de alguns 
trechos de remanescentes de vegetação de restinga e charcos existentes da APA, 
freqüentemente visitados por ecoturistas que se deparam com ecossistemas de rara 
fragilidade e beleza, totalmente preservados na região. 

Nesta zona permite-se a realização de passeios ecológicos com limitação ao acesso público, 
de forma a manter a preservação dos ecossistemas e estimular a sua regeneração. Para esta 
zona está prevista a implementação de estudos e pesquisas de caráter científico. 

A Zona de Proteção à Vida Silvestre - ZPVS é representada pelo trecho de mata de restinga 
que se localiza na porção sul da APA, atrás da Vila de Coqueiros, indo até as proximidades 
do Sítio Apraius. Tem como diretriz de uso a manutenção dos ecossistemas , limitando o 
acesso e desenvolvendo estudos e pesquisas científicas.   

A Zona de Orla Marítima - ZOM é representada pelo estirâncio e o pós praia, numa faixa 
de 60 m a partir da linha de preamar máxima, incluindo terreno da Marinha e a 
desembocadura do rio Real. 

Zona prevista para manutenção dos ecossistemas, onde é proibido o tráfego de veículos. A 
iluminação da orla deverá obedecer às recomendações do Projeto Tamar. Não contempla a 
implantação de loteamentos e parcelamentos. 

A parte norte da orla de Mangue Seco denomina-se Ponta da Barreira ou flecha de Mangue 
Seco. Esta região apresenta-se em processo de transformação, devido à influência das 
correntes litorâneas, tendo crescido ao longo do seu eixo maior, no nordeste, mas 
praticamente se estalando nos últimos anos. Caracteriza-se  por uma intensa instabilidade, 
não sendo aconselhável a ocupação humana. 

A Zona de Ocupação Rarefeita - ZOR está localizada numa faixa irregular na direção 
sudoeste-nordeste, estendendo-se desde o rio Apraius até próximo às dunas de Mangue 
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Seco, no trecho que fica a 30m da margem do rio Real, indo até próximo da orla marítima. A 
maioria das propriedades rurais encontra-se nesta zona. 

Uso permitido para o turismo e lazer de baixa densidade, com lotes de 20.000m2 de área 
mínima. Restrição à derrubada de coqueiros. 

A Zona de Expansão Prioritária - ZEP se localiza em áreas onde deverá ocorrer a expansão 
dos povoados de Mangue Seco e Coqueiros e, que, portanto sofrerão ocupação de forma 
mais densa. A expansão do povoado de Mangue Seco poderá ocorrer na direção sudoeste, 
no sentido da vila de Coqueiros, com um afastamento  de 10m das margens do rio Real. 

Uso residencial uniplurifamiliar, comercial e de serviços; pequenos hotéis (pousadas) e 
atividades de turismo. Lote residencial, comercial. 

O Núcleo Urbano Consolidado - NUC corresponde aos povoados de Mangue Seco e 
Coqueiros. 

Uso diversificado residencial, comercial, varejista, serviços de alimentação, equipamentos 
urbanos, institucional, lazer, turismo e religioso. Implantação de projetos de urbanização. 

APA Litoral Norte 

A APA do Litoral Norte, criada pelo Decreto nº 1.046 de 17 de março de 1992, tem como 
limite físico a NE o rio Real na divisa do Estado as Bahia com o de Sergipe, estendendo-se 
pelo litoral até o rio Pojuca, limite Sudoeste. 

Com base no Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE, desta APA, a Zona de Proteção 
Rigorosa – ZPR, a exemplo dos ZEE das outras compreendidas no Litoral Norte do Estado, 
compreende as áreas de preservação permanente, relacionadas no Art. 215 da Constituição 
Estadual e no código Florestal, Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, nos termos dos 
Artigos 2o e 3o, com redação alterada pela Lei Federal no 6.938 de 31/08/81, nos termos do Art. 
18o, e Resolução no 004/85 CONAMA, de 18/09/85, além dos bolsões de desova de tartarugas, 
nas localidades de Praia do Forte – Setor Sul, Praia do Forte – Papa gente, Santo Antônio, 
Porto de Sauípe, Massarandupió, Mamucabo, Tampo Limpo – Baixio, Ribeira, Barra do 
Itariri, Siribinha, por apresentarem relevante interesse ecológico, em função do papel que 
desempenham como integrantes de sistemas em elevados estágios de conservação. 

Nesta zona se permite somente atividades de visitação contemplativa, pesquisa científica e 
trilhas ecológicas controladas, com a implementação de programas de fiscalização 
sistemática pelo poder público. Na ZPR é proibido o desenvolvimento de  atividades 
antrópicas, que impliquem em alteração da fauna e da flora, ou dos atributos que lhe 
conferem especificidade.  

A Zona de Manejo Especial – ZME corresponde às áreas com remanescentes de matas, 
restingas, cerrados e brejos, as quais já sofreram intervenções antrópicas, mas que, ainda 
deverão ser conservadas. Os empreendimentos a se implantarem nesta zona, estão sujeitos 
ao licenciamento ambiental, ficando necessário a realização de estudos específicos para 
definição de parâmetros urbanísticos e ambientais. 

A Zona de Orla Marítima – ZOM compreende a faixa de proteção de 60 metros, contados a 
partir da linha de preamar máxima, incluindo terrenos de marinha e desembocaduras dos 
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principais rios, conforme Constituição do Estado da Bahia, artigo 214, inciso IX e a Lei 
Federal no 16.05.88. 

Nesta zona não são permitidos arruamentos, edificações definitivas, nem quaisquer 
alternativas de utilização do solo, que impeçam ou dificultem o acesso público a qualquer 
trecho do mar. Também é proibido o tráfego de veículos auto-motores na praia, em toda a 
sua extensão. 

A Zona de Proteção Visual – ZPV corresponde a áreas com sistemas de dunas, topos e 
encostas de colinas, além de coqueiros localizados próximos a ecossistemas conservados, 
devido a uma paisagem singular e atrativa para empreendimentos voltados ao turismo 
ecológico, onde se deve evitar modificações na morfologia do terreno, na cobertura vegetal 
e nos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos. 

As Zonas Turística e Turística Especial - ZT e ZTE compreendem as áreas que já abrigam a 
atividade turística tradicional (veraneio) além das previstas para programas integrados de 
desenvolvimento turístico e aquelas que a localização determina uma vocação turística de 
baixa densidade. A ZT-E engloba as áreas previstas pelo PRODETUR para programas 
especiais de desenvolvimento turístico, a exemplo das “Vilas Turísticas”. 

Os principais usos permitidos para estas zonas são: o uso comercial e de serviços, com 
implantação de pousadas, “resorts” centros comerciais, restaurantes, bares, além do uso 
residencial. 

A Zona de Ocupação Rarefeita e Zona de Ocupação Rarefeita Especial – ZOR e a ZORE 
contém áreas de recarga de aquíferos, terraços marinhos e fluviais, terrenos ondulados e 
arenosos e áreas onde ocorrem, de forma conservada, vegetações típicas de regiões 
costeiras, relacionadas, principalmente, a mananciais superficiais e subterrâneas de 
abastecimento. Tem como usos permitidos o residencial unifamiliar e plurifamiliar de 
ocupação rarefeita.  

Todos os empreendimentos que vierem a se instalar na ZOR e na ZOR-E estão sujeitos à 
apresentação de soluções para o saneamento básico e licenciamento condicionado a Estudo 
Preliminar de Impacto Ambiental (EPIA). 

A Zona de Reserva Extrativista – ZRE corresponde a áreas utilizadas pelas populações 
tradicionais para extração de mariscos e matérias-primas para manufaturas de artesanato, 
que deverão ter acompanhamento e assistência técnica dos órgãos governamentais para sua 
utilização. 

A fim de viabilizar a utilização destas áreas deverão ser demarcados os limites precisos da 
zona de extrativismo em áreas de mangue, além da delimitação de áreas para extração de 
piaçava e criação de cooperativas com o cadastramento das populações que atualmente 
utilizam esta zona; 

A Zona de Urbanização Prioritária – ZUP compreende as povoações que já apresentam um 
processo de ocupação desordenada, carentes de infra-estrutura básica e que sofrem 
influência direta dos impactos decorrentes da rodovia BA-099. Correspondem às povoações 
de Praia do Forte, Açu da Torre, Malhadas, Campinas, Sauípe, Imbassaí, Porto de Sauípe, 
Curralinho, Canoas, Subaúma, Baixios, Barra do Itariri, Cangurito, Conde,Vila do Conde, 
Sítio do Conde. 
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As atividades e programas de urbanização destas áreas deverão a parâmetros pré-
estabelecidos para esta zona a exemplo do tamanho mínimo dos lotes e gabarito máximo. 

A Zona de Urbanização Restrita – ZUR compreende as povoações com elementos de 
patrimônio histórico, populações com características sócio-culturais tradicionais, que 
utilizam processos produtivos voltados, essencialmente, para a subsistência (pesca artesanal, 
extrativismo do mangue e piaçava).  

Correspondem às povoações de Diogo, Areal, Santo Antônio, Massarandupió, Palame, 
Cobó, Poças, Siribinha, Ponte de Tabatinga, Abadia, Cachoeira Itanhi, Coqueiros e Mangue 
Seco, onde a inexistência de estruturas sociais competitivas em relação, até mesmo, aos 
modos de produção tradicionais locais – como a agricultura e a pecuária extensiva, fazem 
destas povoações elementos bastante frágeis e vulneráveis à intensificação dos processos 
produtivos tradicionais e novos, que deverão se implantar com a construção da rodovia BA 
– 099.  

Por estes motivos, deverão ser adotados medidas protecionistas para estas comunidades, 
obedecendo a diretrizes como usos específicos a serem permitidos, de forma a manter o 
desenho urbano e a tipologia habitacional tradicional 

Outra diretriz é o tombamento dos sítios históricos, com incentivos a programas de 
visitação turística e conservação do patrimônio e implementação de programas de 
saneamento básico. 

As Zonas de Expansão – ZEP I, II e III correspondem às áreas localizadas em unidades 
ambientais com tendência natural ao adensamento populacional e cujo processo de 
urbanização deverá obedecer a diretrizes pré-definidas como a elaboração e implementação 
de um plano detalhado de ocupação e uso do solo. 

A Zona de Agricultura – ZAG engloba as áreas de uso ou de vocação agrícola e as áreas 
utilizadas para plantio e exploração de pinus e eucalipto. A manutenção da agricultura, 
particularmente aquela de pequena escala, e o conseqüente incentivo de sua produtividade, 
constitui elemento essencial, para o desenvolvimento sustentável da região, assegurando o 
atendimento das demandas alimentares que advirão com a implantação da rodovia BA – 
099. 

Para está zona permite-se parcelamentos desde que se reservem áreas iguais ou inferiores a 
10% da área total das propriedades com mais de 100 ha, para fins de atividades turísticas de 
baixa densidade. Também fica estabelecido o controle do uso de agrotóxicos. 

A Zona de Usos Diversificados – ZUD corresponde às áreas interiores, localizadas em 
unidades ambientais que não impõem restrições rigorosas aos usos que nela possam se 
estabelecer.  

Os usos e parâmetros permitidos na ZUD são o uso residencial unifamiliar e plurifamiliar, 
comercial e de serviços, turismo, agropecuária, piscicultura e misto, com lote mínimo de 250 
m2 , taxa de ocupação máxima (Io): 0,5 e índice de permeabilidade mínimo (Io): 0,2. 

A Zona de Comprometimento Ambiental – ZCA corresponde a áreas já ocupadas ou cujo 
processo de ocupação encontra-se em desacordo com a legislação vigente e compromete a 
qualidade dos mananciais superficiais e subterrâneos de abastecimento.  
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Ações decorrentes destas atividades, como: a realização de aterros de áreas pantanosas e 
manguezais, o barramento de cursos d’água sem os devidos estudos ambientais, o 
lançamento de esgotos “in natura” em cursos d’água, a contaminação de mananciais 
subterrâneos por efluentes de fossas sépticas, esgotos e chorume de resíduos sólidos, o 
parcelamento e o desmatamento de remanescentes de Mata Atlântica além da expansão 
desordenada de povoações sobre áreas ambientalmente frágeis, representam usos 
comprometedores.  

Nesta zona serão implementados planos de reordenamento espacial para áreas críticas, 
definição de tecnologias para sistemas de esgotamento sanitário, adequados às 
características ambientais da área onde se estabelece o conflito e programas de educação 
ambiental junto às populações residentes nestas áreas. 

A Zona de Comércio e Serviços – ZCS engloba áreas de uso comercial e de serviços, ligados 
aos diferentes pólos turísticos distribuídos ao longo da faixa compreendida pelos rios Pojuca 
e Sauípe. Nesta zona existem parâmetros urbanísticos preestabelecidos,a exemplo de 
tamanho mínimo de lotes e a destinação dos seus usos, conforme segue. Permite-se lojas de 
alimentação, lojas de material de construção, postos de serviço, comércio e serviços de 
apoio, com lote mínimo de 300 m2 de área, estacionamento correspondente a 1 vaga para 
cada 10 m2 de área construída, gabarito máximo: 2 pavimentos, índice de permeabilidade 
mínimo (Ip): 0,3 e taxa de ocupação máxima (Io): 0,4. 

Existem ainda as Faixas de Licenciamento Específico correspondendo:  

à faixa de 100 metros a partir dos limites externos da faixa de domínio, nas duas margens, da 
rodovia BA – 099, para onde será exigido parecer técnico do DERBA; 

a faixa de 4,5 Km, contados a partir da preamar máxima, limitada ao Sul pelo rio Pojuca e ao 
Norte pelo rio Sauípe, para onde será exigido parecer técnico da BAHIATURSA, com base 
no Plano de Ordenamento do Solo elaborado por aquela Empresa; 

a faixa delimitada no Decreto nº 605, de 06 de novembro de 1991, que cria a Área de 
Proteção Ambiental de Mangue Seco, onde as categorias de manejo e usos são os constantes 
no respectivo Plano de Manejo, aprovado pela Resolução CEPRAM nº 983, de 23/09/94, faixa 
esta sujeita a licença emitida pelo Centro de Recursos Ambientais – CRA. Subsidiariamente, 
serão aplicadas à área as disposições atinentes à APA  - Litoral Norte. 

APA Lagoas de Guarajuba 

A criação da Área de Proteção Ambiental - APA Lagoas de Guarajuba, através das 
Resoluções do CEPRAM 387/91 e 388/91, veio dotar a região de um instrumento disciplinar 
do uso e ocupação do solo, atendendo às preocupações quanto ao risco de interferências na 
qualidade ambiental da região, em função da tendência de aumento da ocupação humana 
que se verifica em todo o litoral norte do estado. 

A APA estende-se por uma faixa litorânea situada entre a BA-099 (Estrada do Coco) e o 
Oceano Atlântico, de largura variável entre 500 e 2.000 metros e comprimento de cerca de 14 
quilômetros. Essa faixa apresenta orientação geral SW-NE, é limitada pelos rios Jacuípe e 
Pojuca e nela se inclui a lagoa de Guarajuba-Velado. 

Do ponto de vista geológico-ambiental, pode-se dizer que a área ainda conserva-se 
relativamente preservada, com pequena interferência do homem nos processos naturais 
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ativos da região, excetuando-se a criação de obstáculos à circulação natural das águas, na 
lagoa de Guarajuba-Velado, resultante de acessos para a praia, construídos de forma 
inadequada.  

A pressão antrópica vem aumentando na região, resultado da grande procura por 
empreendimentos imobiliários destinados ao lazer de final de semana e veraneio. 

Ainda são encontrados na área da APA relevantes maciços de vegetação nativa, que servem 
de pontos de abrigo para a fauna regional, acuada pela destruição da vegetação nativa. A 
interferência antrópica na área se dá também através da coleta de animais dos recifes  de  
corais (moluscos,  lagostas,  peixes ornamentais)  para atender à demanda da população 
veranista. 

Os recursos vegetais apresentam certa diversidade, com exemplares da vegetação de 
restinga, de porte arbustivo e arbóreo, vegetação hidrófila, existente no interior da lagoa e 
em suas bordas, e ainda a vegetação de praia, ao longo da linha de preamar. Outro aspecto 
determinante é a presença de coqueirais. 

A zona de praia é rota migratória de aves, como os maçaricos. A Lagoa de Guarajuba-Velado 
é visitada por aves aquáticas, como o carão e o gavião caramujeiro, que se alimentam do aruá, 
molusco que vive entre o junco da lagoa. Mesmo com os barramentos que foram 
construídos em vários pontos, a lagoa ainda conserva muitas das suas características 
naturais, apresentando peixes tais como o muçum, que consegue resistir a períodos de seca. 
O ecossistema formado pela lagoa, cujas margens apresentam variação sazonal, com 
inundações periódicas, dá suporte à vida animal, parte da cadeia alimentar, inclusive do 
homem. 

As praias da APA são visitadas pelas tartarugas marinhas. Na Fazenda Genipabú existe um 
ponto de coleta de ovos do Projeto TAMAR. 

A ocupação de áreas no interior da poligonal desta APA deverá obedecer às determinações 
especificadas nas Resoluções do CEPRAM 387/91 e 388/91, quanto a ocupação da área, 
condicionada a licença específica, concedida pelo Centro de Recursos Ambientais - CRA e 
homologada pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente - Cepram, de acordo com o art. 5º 
da referida Resolução. 

A ZONA B, que engloba a Lagoa de Guarajuba-Velado, as ilhas arenosas que ocorrem no seu 
interior, com vegetação nativa de porte arbóreo, e a faixa de proteção de 30 metros nas 
margens da lagoa, é considerada área de preservação permanente. 

A ZONA C, inclui a área entre a margem sudeste da Lagoa de Guarajuba-Velado e a praia, 
excluindo desta a faixa de 30 metros de proteção da lagoa e a faixa de 60 metros de zona de 
praia, está condicionada parâmetros urbanísticos definidos pelas Resoluções CEPRAM 
387/91 e 388/91, a exemplo de:  

• Taxa de permeabilidade de 60% (sessenta por cento) da área da zona. 

• Gabarito de altura: 02 (dois) pavimentos, assegurando a visibilidade mínima de 70% 
(setenta por cento) da testada da gleba, no sentido da BA-099 / copa dos coqueiros 
do primeiro cordão-duna. 

• Projetos especiais: turismo (hotel, lazer, clube, comerciais e institucionais, podem 
extrapolar os 02 (dois) pavimentos, assegurando, contudo, os 70% (setenta por 
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cento) de visibilidade, exceto nos trechos onde esta visibilidade não exista, em 
conseqüência do relevo natural, barreiras vegetais, ou “grade” da rodovia). 

• A ocupação edificada não poderá extrapolar a cota da copa dos coqueiros do 
primeiro cordão-duna. 

• Taxa mínima de arborização de 1/100 m2 de área permeável. 

• O replantio de coqueiros deverá ser feito na razão mínima de um coqueiro para cada 
coqueiro removido. 

• Preservar qualquer árvore de porte existente na área do empreendimento. 

• Preservar 80% (oitenta por cento) das dunas, permitindo-se aí caminhos e acessos 
para pedestre. 

• A divisão dos lotes terá altura máxima de 1m (um metro), podendo ser acrescida 
com cerca viva. 

• Redução das escavações e terraplanagens ao estritamente necessário para assentar as 
construções que, por sua vez, devem ser propostas de forma a se amoldarem à 
estrutura do terreno natural. 

• Manter uma barreira física (ciclovia, pista de pedestre) no limite da área de 
vegetação hidrófila, na sua interseção com a área do lote. No caso específico da área 
em análise, a pista projetada para a interligação de Guarajuba a Itacimirim irá 
funcionar como a barreira física entre os lotes e a área de preservação, de acordo 
com o disposto na APA. 

• Permite-se remembramento, para implantação de hortos e viveiros, uso residencial 
ou projetos especiais, observando-se em qualquer caso, a obrigatoriedade da 
visibilidade de 70% (setenta por cento) da testada, no sentido BA-099/coqueiral do 
primeiro cordão-duna, exceto nos trechos onde esta viabilidade não existia, em 
conseqüência do relevo natural, barreiras vegetais ou “grade” da rodovia. De 
qualquer modo, nos projetos especiais a altura das edificações não poderá extrapolar 
a cota da copa dos coqueiros do primeiro cordão-duna. 

A ZONA D, compreende a área de praia e a plataforma continental interna, incluindo nesta 
os recifes de coral, está condicionada a parâmetros tais como taxa de arborização de 1/100 
m2, recomposição da vegetação rasteira, taxa de permeabilidade de 95% (noventa e cinco 
por cento) da área da zona, sendo edificável somente com estruturas reversíveis (como por 
exemplo cabanas), de apoio de lazer à praia. 

APA do Rio Capivara 

Parte integrante do sistema de unidades de conservação do Município de Camaçari, a APA 
do Rio Capivara engloba em seus domínios grande parte da planície dos rios Capivara 
Grande e Jacuípe, constituindo-se em áreas de grande valor paisagístico e ecológico, cujas 
limitações de uso face à elevada fragilidade de seus ecossistemas, requerem cuidados 
especiais quanto aos usos permitidos e modelo de desenvolvimento projetado para a área. 

Localizada a aproximadamente 20 Km ao norte da cidade de Salvador, esta região sofre 
influência direta do processo de expansão urbana da capital do estado, constituindo-se 
numa área que vem sendo progressivamente ocupada por um  modelo de ocupação densa 
da orla marítima, remanescente do período de modernização do Estado, quando foram 
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implantados os grandes complexos industriais na RMS, e no próprio Município de 
Camaçari. 

O Zoneamento Ecológico Econômico desta APA compreende 11 zonas distintas, as quais 
estabelecem diretrizes de controle e uso do solo. 

A Zona de Vida Silvestre – ZVS compreende as áreas que contém ambientes diretamente 
relacionados às áreas úmidas que sofreram ou não alguma ação antrópica. Tem por 
finalidade assegurar a qualidade ambiental da APA, além de fornecer suporte para os 
empreendimentos hoteleiros e o público em geral. 

Incluem-se na ZVS todas as terras úmidas do interior da APA associadas à planície de 
inundação do Rio Capivara Grande, incluindo lagoas, brejos e cursos d’água, desde a 
porção sul da APA até a porção norte, nos limites do Rio Jacuípe. Esses ambientes são 
definidos na Lei Federal no  4.771/62-Código Florestal e Resolução CONAMA 004/85, como 
áreas de preservação permanente e reservas ecológicas, onde não é permitido qualquer tipo 
de uso que altere a sua cobertura vegetal. 

Faz parte dessa zona a estreita faixa de orla situada entre a planície do Rio Capivara Grande, 
e a foz do Rio Jacuípe, onde prevalece os coqueirais e as extensas praias oceânicas com sua 
vegetação característica. Considerando o seu valor paisagístico e natural, essa faixa deverá 
ser preservada quaisquer construções  que interfiram na paisagem, sendo tolerados apenas 
equipamentos de apoio à visitação pública. 

Para esta zona não é permitido atividade antrópica que implique na descaracterização da 
fauna, flora e dos ecossistemas, sendo permitidas basicamente as atividades de visitação, de 
pesquisa científica para o turismo ecológico controlado, ou seja, atividades que impliquem 
na necessidade de garantir a integridade dos ecossistemas. 

A Zona de Manejo Especial –ZME corresponde a área definida pela Poligonal do Parque da 
Aldeia, Dec. n° 2.999 de 05/06/98, que declara a área de preservação permanente visando a 
proteção da biota local, do patrimônio sócio-cultural da Aldeia Hippie e Projeto TAMAR. 
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Figura 3.5.15 – Aldeia hippie situada nas proximidades de Arembepe 

 

Foto:Nilton Souza 

A presença desses componentes consiste num diferencial, constituindo-se em um elemento 
de interesse turístico que, pode vir a dinamizar a economia turística do povoado. 

A importância ecológica da área associada a um projeto de sucesso, que atrai o interesse 
turístico, justifica a preservação dessa zona, onde não são permitidas quaisquer novas 
edificações que possam interferir sobre a área atingida.  

Desta forma, nesta zona somente se permite atividades de turismo ecológico, além do 
desenvolvimento de pesquisas científicas.  

Trata-se de um ecossistema de lagoas, ocupado por vegetação de restinga, além do coqueiro 
de praia. 

As Zonas Turísticas compreende áreas localizada ao extremo norte da APA, contígua a Foz 
do Rio Jacuípe (ZT I) além de áreas com topografia plana, em ambientes de restinga, onde a 
cobertura vegetal apresenta-se relativamente descaracterizada, com a presença de áreas já 
parceladas (ZT II),  

A ZT I apresenta-se constituída por terras úmidas do Rio Capivara Grande e terraços 
marinhos repleto de coqueirais, elementos estes que lhe conferem um relevante valor 
paisagístico, que a vocaciona para empreendimentos turístico-ecológicos. 

Para esta zona esta prevista a ocupação com empreendimentos do tipo “Resort”, adotando 
soluções adequadas para o esgotamento sanitário e demais elementos de infra-estrutura 
básica adequados para manter a integridade dos ecossistemas, ficando proibido o 
parcelamento do solo. 
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A ZT II possui características que a direciona para o desenvolvimento de comércio e 
serviços, que a viabilize economicamente, como em áreas urbanas da APA, a partir da 
geração de oportunidades de negócios para o pequeno e médio empresário. 

Nesta zona (ZT II) permite-se o uso unidomiciliar onde também poderão ser implantadas 
pousadas e pequenos hotéis, com arquitetura integrada a paisagem e oferecidos serviços de 
consumo, como lojas de artesanato, restaurantes e locais de entretenimento, desde que 
adotadas soluções de saneamento básico compatível com a profundidade do lençol freático. 

Existe também a Zona Turística Residencial – ZTR, localizada ao extremo sul da APA 
distribuída sobre a estreita faixa entre as terras úmidas e a praia, onde encontram-se 
implantados loteamentos com infra-estrutura significativamente superior às existentes nos 
demais loteamentos. 

O Condomínio Interlagos representa um exemplo típico de modelo de desenvolvimento 
que se quer implantar nesta zona.  

A ocupação desta zona fica condicionada a adoção de solução adequada para o esgotamento 
sanitário e destino final de resíduos sólidos, além de ruas pavimentadas e iluminadas, 
voltados para o uso residenciais de um mercado local de classes média alta e alta. 

A Zona de Ocupação Rarefeita – ZOR localizada na porção sul da APA, compreendida 
entre a BA – 099 e as lagoas a sul do povoado de Arembepe, com áreas parceladas 
indevidamente por loteamentos situados em terras úmidas. 

Para esta zona é permito o uso residencial unidomiciliar e a implantação de 
empreendimentos destinados ao comércio e serviços, desde que respeitadas as áreas de 
preservação permanente, previstas pela legislação ambiental aplicável.  

Existem ainda as Zonas de Ocupação (ZOC´s) que correspondem às áreas contíguas aos 
ambientes de restinga arbustiva conservada, já parceladas, onde permite-se a implantação 
de empreendimentos turísticos/residenciais, com infra-estrutura capaz de garantir a 
manutenção da qualidade ambiental das áreas vizinhas (ZOC I). Outra Zona onde permite-
se ocupação encontra-se ao norte da APA (ZOC II), correspondendo a porção à oeste da BA-
099, fazendo fronteira à ZOC I e ao Rio Jacuípe. 

A Zona de Urbanização Controlada – ZUC corresponde a área de crescimento 
desordenado no entorno imediato do núcleo original do povoado de Arembepe, que se 
estabeleceu a partir da década de 70, após a implantação do 1º trecho da rodovia BA – 099. 

Nesta área, as elevadas taxas de ocupação, associadas a sistemas de esgotamento sanitário 
(fossa negras) inadequados para o tratamento em função das características  hidrogeológicas 
dos terraços marinhos, têm gerado problemas de contaminação dos mananciais hídricos 
subterrâneos, que abastece prioritariamente o povoado.  

A diretriz básica de desenvolvimento de Zona, prevê a implementação de programas de 
melhoria de infra-estrutura urbana, ordenamento do uso do solo e códigos de obras, onde 
toda e qualquer nova forma de parcelamento do uso do solo obrigatoriamente deverá 
atender ao que estabelece o Código de Urbanismo e Obras do Município de Camaçari. 
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O Núcleo de Urbanização Controlada – NUC corresponde ao núcleo original do povoado, 
remanescente da antiga vila de pescadores existente antes da implantação da BA – 099 
(Estrada do Coco) na década de 70. 

As edificações desta zona mantêm características da arquitetura original, com casas de 
testadas estreita e um único pavimento, distribuídas no entorno de uma pequena igreja de 
estilo jesuíta, onde será mantido o atual padrão construtivo, criando-se incentivos à 
conservação do patrimônio histórico e arquitetônico existente, evitando-se a sua 
descaracterização.  

As Zonas de Expansão (ZEP´s) correspondem (i) às áreas frontais do eixo de ligação do 
povoado de Arembepe com a BA – 099, onde foram implantados loteamentos populares 
oriundos do processo de expansão urbana da antiga vila de pescadores, além (ii) da faixa 
também já parcelada, à oeste (W) da BA – 099, contígua à planície de inundação do Rio 
Capivara Grande e os rios secundários.  

A inexistência de infra-estrutura urbana nestas áreas já parceladas, compromete a qualidade 
ambiental da área, gerando problemas de contaminação de recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos, além da acentuada produção de lixo que, sem uma adequada destinação final, 
compromete a potencialidade de desenvolvimento turístico da APA como um todo. 

Nesta Zona serão implementados programas de melhoria de infra-estrutura urbana, 
habitação, educação, saúde, emprego e renda, para que a zona e as populações possam ser 
integradas em um modelo de desenvolvimento turístico capaz de contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida das populações residentes, sendo que os usos permitidos para essa 
zona são: residencial, comércio, serviços e misto, desde que adotadas as solução de 
saneamento básico compatível com a profundidade do lençol freático. 

APA Ipitanga Joanes 

Em 05 de junho de 2002, foi publicado no Diário Oficial do Estado, a Resolução CEPRAM 
n.º 2974 de 24 de maio de 2002, aprovando o Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE da 
APA Ipitanga Joanes, integrante do Sistema de Áreas Protegidas do Litoral Norte.  

Os limites desta APA abrangem, parte dos municípios de Lauro de Freitas, Simões Filho, 
Candeias, São Sebastião do Passé, Camaçari, Dias D’Ávila, São Francisco do Conde e 
Salvador e, tem como objetivo maior a preservação das nascentes das represas dos rios 
Joanes e Ipitanga, além da sua região estuarina, propiciando ainda a preservação, 
conservação e recuperação dos ecossistemas existentes na área desta APA. 

De acordo com o ZEE desta APA a Zona de Vida Silvestre – ZVS compreende as áreas 
protegidas pela legislação ambiental a exemplo das as lagoas, áreas úmidas e as duna 
situadas na zona costeira dentro dos limites desta Unidade de Conservação. 

Nesta zona ocorrem pontualmente ocupações desordenadas em desconformidade ao que 
estabelece a legislação que considera essas áreas como de preservação permanente, não 
sendo permitido então a implantação de novos parcelamentos e ocupações do solo. Nesta 
zona permite-se somente visitação com fins educacionais, além do turismo ecológico e da 
pesquisa científica. 
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Outra restrição importante é a proibição do trafego de veículos automotores fora dos 
acessos viários locais pré-estabelecidos, exceto dos casos de serviços de manutenção, 
fiscalização e emergência.  

A Zona de Proteção Rigorosa – ZPR corresponde às florestas e demais formas de vegetação 
situadas nas margens dos rios Joanes e Ipitanga ou de qualquer curso d’água, situadas 
numa faixa de largura variável em função das larguras dos rios, segundo o Código Florestal 
(Lei Federal 4771/65), além das áreas do entorno das represas do Joanes e Ipitanga numa 
faixa mínima de 100 metros das suas margens, a partir das cotas máximas de inundação 
estabelecidas pela EMBASA. 

Esta zona engloba também os remanescentes de mata atlântica e matas ciliares em toda a 
sua extensão. 

Nestas áreas não são permitidos novos parcelamentos e a ocupação do solo, permitindo-se 
somente visitações para fins de educação ambiental, turismo ecológico e pesquisa científica, 
tendo como um dos objetivos a adoção de medidas saneadoras visando a preservação dos 
recursos hídricos de forma a recuperar o passivo ambiental dos empreendimentos e 
atividades que abrangem esta área. 

A Zona de Uso Diversificado – ZUD caracteriza-se por apresentar, predominantemente, 
cultivos agrícolas, exploração pecuárias, sítios de lazer e pequenas unidades agroindustriais, 
ocorrendo ainda áreas de exploração mineral regulares e clandestinas, atividades 
petrolíferas e industriais de micro e pequeno porte. 

Nesta zona as atividades agropecuárias são desenvolvidas, em muitos casos, de forma 
tradicional, sem a adoção de prática de manejo adequado do solo e de outros recursos 
naturais. 

Constata-se também a expansão das áreas de exploração mineral além das poligonais 
estabelecidas nos respectivos Decretos de Lavra e o avanço de núcleos populacionais em 
direção às áreas decretadas. 

A Zona de Ocupação Controlada I – ZOC I, abrange a faixa costeira entre a praia e as lagoas 
de Busca Vida, onde já existem condôminos e casas de médio e alto padrão construtivo. 

São áreas formadas por depósitos flúvio-lagunares da planície costeira, brejos, vegetação de 
restinga herbácea, arbustiva e arbórea além de extensas faixa de coqueirais. 

Já a Zona de Ocupação Controlada II – ZOC  II situa-se, em sua maior parte, na área do 
Condomínio Busca vida, na porção central, onde já existem casas de médio e alto padrão 
construtivo, composta de paisagem de morros, dunas, lagoas e riachos, coqueirais, mangue, 
restinga herbácea, arbustiva e arbórea.  

A Zona de Ocupação Controlada III – ZOC  III corresponde as áreas adjacentes à Zona de 
Uso Diversificado – ZUD e á Zona de Ocupação Controlada V – ZOC V, com tendência à 
expansão urbana. Apresenta ocupações rarefeitas, além de áreas de pastagens, maciços de 
vegetação em estágio inicial de desenvolvimento, matas ciliares e manguezais. 

Segundo o Zoneamento Ecológico-Econômico da PA, os empreendimento a se implantarem 
nesta deverão destinar 30% da sua área contínua como área de reserva legal, cuja localização 
deverá ser aprovada pelo órgão ambiental competente. 
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A Zona de Ocupação Controlada V – ZOC V compreende as áreas com característica de 
expansão urbana, situadas no entorno das áreas dos Núcleos Urbanos Consolidados.  
Nestas áreas é possível encontrar atividades de comércio e serviços, onde registra-se ainda, 
problemas de saneamento básico e ocupação desordenada. 

As atividades a serem empreendidas nesta zona, deverão atender o Plano Diretor do 
Município, respeitando as áreas de preservação permanentes. 

O Núcleo Urbano Consolidado – NUC corresponde a área urbana de Simões Filho, Lauro 
de Freitas, Camaçari e outras ocupações consolidadas, a exemplo de Bom Viver, Cinco Rios, 
Lamarão do Passé, Parafuso, Jauá, Vila dos Abrantes, Futurama, Palmares e Pitanga de 
Palmares, Menino Jesus, Caroba, Jambeiro e Areia Branca. 

Nas áreas desta zona verifica-se a presença de comércio e serviços, além da existência de 
problemas de saneamento básico e ocupação desordenada. 

Para esta zona, as atividades a serem desenvolvidas, deverão atender o Plano Diretor do 
Município, respeitando as áreas de preservação permanentes nas margens dos rios, lagoas e 
demais cursos d’água. 

A Zona de Uso Específico – ZUE corresponde a áreas já delimitadas por Decretos Estaduais 
e Municipais visando a implantação e o funcionamento do Pólo Petroquímico de Camaçari, 
Centro industrial de Aratú e Aterro Metropolitano Centro. 

As novas atividades a serem desenvolvidas na área do Pólo Petroquímico e do centro 
Industrial de Aratu deverão obedecer ao Plano diretor da SUDIC, e serem licenciadas de 
acordo com a legislação ambiental vigente. 

APA das Lagoas e Dunas do Abaeté 

A APA Lagoas do Abaeté, foi criada pelo Decreto Estadual nº 351 de 22 de setembro de 1987. 
Atualmente encontram-se em análise pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente - CEPRAM, 
duas propostas de alteração da sua poligonal e do seu Zoneamento Ecológico Econômico, 
uma elaborada pela Prefeitura Municipal de Salvador e outra pelo Centro de Recursos 
Ambientais. 

De acordo com o Zoneamento atual, a Zona de Preservação Permanente - ZPP, corresponde 
àquelas relacionadas no Art. 215 da Constituição Estadual e no código Florestal, Lei no 4.771, 
de 15 de setembro de 1965, nos termos dos Artigos 2o e 3o, com redação alterada pela Lei 
Federal no 6.938 de 31/08/81, nos termos do Art. 18o, e Resolução no 004/85 CONAMA, de 
18/09/85, onde as formas de vegetação natural, a fauna, os recursos hídricos, assim como a 
morfologia, também natural, deverão ser integralmente preservada;   

Esta zona destina-se exclusivamente ao desenvolvimento de atividades de caráter cultural, 
científico e recreativo, limitadas as intervenções àquelas necessárias ao apoio dessas 
atividades.  

As edificações já existentes, quando mantidas, não poderão ser ampliadas e seu uso deve ser 
destinado as seguintes atividades: pousadas, restaurantes, escolas, creches e similares, onde 
os muros destas edificações deverão ser substituídos por cercas vivas.   
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A Zona de Ocupação Controlada - ZOC, corresponde à área de ocupação já consolidada, de 
uso predominantemente residencial, onde se permite a continuidade do  seu processo de 
ocupação sujeito a parâmetros ambientais pré-definidos.   

Desta forma, esta destina-se a consolidação das áreas ocupadas por usos 
predominantemente residenciais, ficando subdividida em duas outras zonas distintas: ZOC 
- I e  ZOC – II. A distinção entre estas duas zonas de ocupação ocorre quanto aos 
parâmetros urbanísticos predefinidos (índice de permeabilidade: 0,4 na ZOC-.I, e de 0,7 na 
subárea ZOC-.II) 

Recomendações 

O litoral norte de Salvador, desde o município de Camaçari até a divisa com Sergipe 
configura-se atualmente como o pólo turístico de maior potencial do Estado da Bahia, 
destacando-se aí o segmento de costa compreendido entre Guarajuba e Sauípe, pela 
proximidade do Aeroporto Luis Eduardo Magalhães, recentemente ampliado, cujas obras 
foram realizadas com recursos do Estado e do PRODETUR NE, qualificando a região como 
destino turístico, pela facilidade de acesso através da BA-099 e belezas naturais circunscritas. 

Desta forma, será de grande valia o desenvolvimento de estudos voltados ao 
estabelecimento da capacidade de carga dos diferentes atrativos naturais, de modo a 
orientar ações de conservação e normatização do uso com vistas à sua sustentabilidade. 

A totalidade dos povoamentos ao longo da linha de costa, bem como aqueles situados às 
margens dos riachos e grandes rios da região não dispõe de saneamento básico, o que depõe 
negativamente quanto à qualidade de vida da população e conseqüentemente dos turistas 
que visitem a região. Faz-se necessária portanto a realização de estudos adequados no 
sentido de dotar a região de equipamentos de infra-estrutura que dignifiquem a população 
local e qualifiquem a região como destino turístico.    

Mais uma vez, merece destaque a atuação de instituições governamentais e não 
governamentais atuantes na região, pela presteza na fiscalização de denúncias de agressões 
ambientais, no licenciamento de empreendimentos propostos para a região e na realização 
de estudos científicos relacionados à preservação da fauna marinha, destacando-se aí o CRA 
e o Projeto TAMAR.  
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3.6. Capacidade Institucional dos Municípios 

Introdução 

O fato do município, no Brasil, ser o nível de governo mais próximo do cidadão, o coloca no 
centro das atenções, quando se trata de analisar a capacidade acumulada por esta esfera de 
governo na direção de formular, executar e avaliar políticas públicas, de forma democrática 
e participativa, na medida em que os resultados deste processo afetam diretamente a 
qualidade de vida de sua população. 

Assim, um programa da natureza do PRODETUR, multisetorial, voltado para a promoção 
do turismo, 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. 

Este capítulo avalia a capacidade de planejamento e implementação de políticas dos 
municípios, a capacidade de administração e gestão dos recursos municipais e a capacidade 
de gestão da exploração das atividades turísticas.  

Para avaliar a capacidade de planejamento e implementação de políticas dos municípios, 
foram selecionados alguns instrumentos que sinalizam as condições atuais dos municípios 
atenderem as condições básicas do PRODETUR II, na consolidação de seus objetivos. A 
seguir são apresentados os instrumentos que foram eleitos para essa análise: 

• Base Normativa Legal: 
o Lei de Uso do Solo e Meio Ambiente; 

• Sistemas de Planejamento: 
o Plano Diretor; 

• Sistema Tributário: 
o Planta de Valores Imobiliários; 

• Instrumentos de Gestão, de controle e fiscalização: 
o Conselhos Municipais (Turismo e Meio Ambiente); 
o Código de Obras; 
o Código de Posturas. 

Para o objetivo deste trabalho, foram selecionados somente os instrumentos que têm uso ou 
impacto direto no desenvolvimento turístico. 

Ainda nesta etapa foram analisadas, através dos Diagnósticos Institucionais (DI’s) e 
entrevistas com representantes municipais da amostra representativa, as ações para o 
desenvolvimento e capacitação do pessoal empregado nas prefeituras. Com isso, procurou-
se compreender qual é a política de treinamento e quais as perspectivas de longo prazo para 
as ações dos municípios. 
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Num segundo momento, foram descritas e analisadas as receitas e despesas municipais. 

Por último, fez-se uma análise da capacidade de gestão da exploração turística dos 
municípios, identificando: a base legal; os instrumentos existentes de gestão e fiscalização; a 
base de dados do município (quando disponível); e a participação da comunidade local no 
processo decisório. 

Capacidade de Planejamento e Implementação de Políticas 

Instrumentos de Gestão 

A tabela a seguir relaciona os instrumentos de gestão de cada município: 

Tabela 3.6.1 – Instrumentos de Gestão Implementados nos Municípios do Pólo Salvador e Entorno 
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Jaguaripe   X 1997     
Itaparica   X 1988 X    
Vera Cruz   X 1989 X  X X
Nazaré   X 1996 X X X X
Salinas da Margarida   X 1998     
Maragojipe  X 1998    X
São Félix   X 1997     
Cachoeira   X 1996 X  X X
Saubara   X 1998     
Santo Amaro X X 1990 X  X X
São Francisco do Conde   X 1996   X X
Madre de Deus  X X 1997   X  
Salvador X X 1997 X  X X
Lauro de Freitas X  X 1994  X X X
Camaçari X  X 1998  X X X
Mata de São João   X 1997   X X
Entre Rios   X 1995    X
Esplanada   X 1999 X  X X
Conde X  X 1992 X X X X
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Fonte: IBGE – Pesquisa de Informações Básicas Municipais 1999 

Base Normativa e Legal 

Entende-se que as bases normativas e legais são instrumentos que auxiliam os municípios, e 
também a sociedade, na ação de proteger o território de ocupação desordenada, em cenário 
de crescimento constante de ocupação. Para isso contou-se com as leis de uso do solo, 
incluindo o seu zoneamento, a fiscalização das construções e todo o sistema de 
licenciamento das edificações. 
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Conforme a tabela acima apresentada, tem-se que apenas 25% dos municípios do Pólo 
Salvador e Entorno apresentam leis de uso do solo e meio ambiente: Santo Amaro e 
Salvador, municípios da Baía de Todos os Santos, e os municípios de Lauro de Freitas, 
Camaçari e Conde, da Costa dos Coqueiros.  

É importante destacar que os municípios que já contam com o instrumento de legislação de 
uso do solo e meio ambiente, estão mais preparados para proteger seus territórios de 
especulações imobiliárias desordenadas, apresentando assim melhores condições de 
receberem empreendimentos turísticos.  

Sistema de Planejamento 

Entende-se por Sistema de Planejamento o conjunto de órgãos, normas, recursos humanos 
e técnicos objetivando a coordenação das ações dos setores público e privado, e da 
sociedade em geral, a integração entre os diversos programas setoriais e a dinamização e 
modernização da ação governamental.  

Plano Diretor é um instrumento estratégico e global da política de desenvolvimento urbano, 
determinante para todos os agentes públicos e privados que atuam no município. De uma 
forma geral um plano diretor visa: 

• Direitos para todos, compreendendo o direito a terra, à moradia, ao saneamento 
ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho 
e ao lazer; 

• Elevar a qualidade do ambiente urbano, por meio da preservação dos recursos 
naturais e da proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural, urbanístico, 
arqueológico e paisagístico; 

Na análise de sistema de planejamento implementado nos municípios e, segundo exigência 
contratual do BID para o PRODETUR II, foi considerado que a existência de Plano Diretor 
Municipal é instrumento estratégico e global da política de desenvolvimento urbano e 
obrigatório para os municípios integrantes do Programa. A tabela abaixo apresenta de forma 
detalhada a situação em que se encontram os municípios do Pólo Salvador e Entorno em 
relação ao Plano Diretor Municipal. 
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Tabela 3.6.2 – Situação dos Municípios do Pólo Salvador e Entorno em relação ao Plano Diretor Municipal 

CAR PRODETUR II Outros
Jaguaripe Sem PDM X
Itaparica Sem PDM X
Vera Cruz Sem PDM X
Salinas da Margarida Sem PDM X
Maragojipe Possui PDU - Precisa complementação para PDM X
São Félix Sem PDM X
Cachoeira Sem PDM X
Saubara PDM em licitação X
Santo Amaro Possui PDU - Precisa complementação para PDM X
São F. do Conde Sem PDM X
Madre de Deus Possui PDM Prefeitura
Salvador PDM em elaboração Prefeitura
Lauro de Freitas Possui PDU - Precisa complementação para PDM Prefeitura
Camaçari Possui PDU - Precisa complementação para PDM X Prefeitura
Mata de São João Possui PDU - Precisa complementação para PDM X
Entre Rios Possui PDU - Precisa complementação para PDM X
Esplanada Sem PDM X
Conde PDM em licitação X
Jandaíra PDM em execução X

PDU - Plano Diretor Urbano

CAR - Companhia de Ação Regional - Programa PRODUR (BIRD)
Prodetur II - Elaboração Prevista nos PDITS

PDM - Plano Diretor Municipal

Recursos Previstos
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Fonte: SUINVEST 2003 

Como observado na Tabela 3.6.1, o único município do Pólo Salvador e Entorno que conta 
com um Plano Diretor Municipal implementado é Madre de Deus. No entanto, a tabela 
acima demonstra uma preocupação com a implementação deste importante instrumento de 
gestão. 

Nota-se que dos 19 municípios que compõem o Pólo Salvador e Entorno, apenas um possui 
o PDM, quatro estão com o Plano Diretor Municipal em licitação ou elaboração e seis 
possuem o Plano Diretor Urbano (que rege sobre a extensão urbana do município e não 
atende as exigências do BID). No entanto, todos possuem recursos previstos para a 
elaboração ou complementação do Plano Diretor Municipal. 

É importante ressaltar que a existência de plano diretor municipal é condicionante para a 
participação no PRODETUR NE II. Nesse sentido, o Pólo Salvador e Entorno apresenta 
grande vulnerabilidade para o desenvolvimento de uma atividade turística ordenada e 
sustentável. 

Sistema Tributário 

Todos os municípios do Pólo Salvador e Entorno contam com Planta de Valores 
Imobiliários, que datam da década de 90. De uma forma geral, esse instrumento funciona 
como uma fonte de renda do município.  

Instrumentos de Gestão, de controle e fiscalização 
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Em geral os Conselhos Municipais de Turismo, estão presentes no processo de 
planejamento, na deliberação e viabilização de ações que concorram para o 
desenvolvimento do turismo local. A constatação da presença deles em 40% dos municípios 
do Pólo Salvador e Entorno demonstra que a atividade turística está se fazendo presente 
nesses municípios a ponto de se começar a organizar e pensar o desenvolvimento do 
turismo na região. No entanto, mesmo naqueles municípios onde existem Conselhos 
Municipais de Turismo instaurados, as reuniões acontecem com baixa periodicidade e os 
membros dos conselhos encontram dificuldades em influenciar os rumos do 
desenvolvimento do turismo em seus municípios, demonstrando a fragilidade da 
participação da população nos processos decisórios. 

Os Conselhos Municipais de Meio Ambiente, em geral, tem por finalidade assessorar, 
estudar e propor as diretrizes políticas governamentais para o meio ambiente, deliberar no 
âmbito de sua competência sobre os recursos em processos administrativos, normas e 
padrões relativos ao meio ambiente. 

Apenas 20% dos municípios do Pólo Salvador e Entorno contam com esse instrumento de 
gestão, o que demonstra um certo grau de vulnerabilidade no controle das ações ambientais 
que por ventura ocorram e para a preservação de atrativos naturais que fomentam o 
turismo. 

A baixa incidência dos conselhos municipais de turismo e meio ambiente delineia uma outra 
questão: a comunidade tem poucos canais de participação nos processos de planejamento. 

Os instrumentos de controle e fiscalização pré-estabelecidos nos códigos de obra e de 
posturas são os de maior incidência no Pólo Salvador e Entorno, 60 e 65%, respectivamente. 
Aqui também é importante ressaltar que a existência de código de obras é condicionante 
para a participação do PRODETUR NE II, nesse quesito, os municípios encontram-se mais 
aparelhados. É apresentado a seguir um quadro resumo dos instrumentos utilizados para a 
análise de capacidade de planejamento e implementação de políticas dos municípios, na 
ordem crescente de incidência. 

Tabela 3.6.3 – Instrumentos de Gestão e Número de Incidências 

Plano Diretor 4
Conselho Municipal de Meio Ambiente 4
Lei de uso do Solo 5
Conselho Municipal de Turismo 8
Código de Obras 12
Código de Posturas 13
Planta de Valores Imob. 20

Fonte: IBGE 1999 e Diagn. Institucionais

Ferramentas
No. de 

Incidências

 

Avalia-se assim que embora os municípios do Pólo Salvador e Entorno já apresentem alguns 
instrumentos que sinalizam uma certa capacidade de planejamento e implementação de 
políticas de desenvolvimento, muito ainda se deve trabalhar no campo institucional 
municipal para uma adequada gestão do turismo, atual e futura. Essa preocupação já está 
presente em alguns municípios, uma vez que estes já estão buscando a participação em 



PRODETUR NE-II PDITS – Salvador e Entorno 3.6. Capacidade Institucional dos Municípios 305 

 

programas federais que visam a modernização da administração tributária, como o PMAT, e 
em programa voltado para a gestão administrativa e fiscal, PNAF-M. Tais programas são 
descritos a seguir: 

Programas Federais de Modernização da Administração Municipal 

PMAT 

Programa de Modernização da Administração Tributária – criado pelo BNDES em 1997 é 
um programa destinado à modernização da administração tributária e à melhoria da 
qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local 
sustentado, visando proporcionar aos municípios brasileiros possibilidades de atuar na 
obtenção de mais recursos estáveis e não inflacionários e na melhoria da qualidade e 
redução do custo praticado na prestação de serviços nas áreas de administração geral, 
assistência às crianças e jovens, saúde, educação e de geração de oportunidades de trabalho 
e renda. O programa é financiado pelo BNDES. 

Itens financiáveis pelo programa: 51 

• Aquisição de equipamentos e sistemas; 

• Capacitação dos servidores; 

• Contratação de serviços técnicos especializados para que a prefeitura possa 
reorganizar os seus cadastros; 

• Reaparelhamento da área de fiscalização (bens móveis e veículos); 

• Melhoria das condições físicas. 

PNAF-M 

Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – o 
programa visa criar condições para que as administrações municipais possam alcançar 
maior autonomia no financiamento do gasto público através de receitas próprias e melhorar 
o desempenho de suas funções sociais, especialmente no atendimento ao cidadão e ao 
contribuinte. Contribui também para que sejam minimizadas as disparidades técnicas e 
operacionais atualmente existentes entre as várias administrações fiscais municipais e para 
que se estabeleçam as bases para a integração dos diferentes sistemas fiscais. 

Existem dois tipos de projetos: 

Projeto Simplificado: para municípios com população até 50.000 habitantes. Compreende a 
execução de Ações Essenciais (capacitação institucional obrigatória e opcional) e Ações 
Complementares (capacitação complementar, equipamentos de apoio e infra-estrutura) e a 
aquisição da Solução (composta dos seguintes bens e serviços: diagnóstico das necessidades 
do município, estruturação de cadastros para os sistemas aplicativos, migração de dados, 
equipamentos de informática, software básico e de automação de escritório, sistemas 
aplicativos, inclusive manutenção, capacitação de usuários e instalação física dos 
equipamentos).  

                                                 
51 Fonte: BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Acessado em Setembro de 2002. Disponível 
por WWW em http://www.bndes.gov.br 
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Projeto Ampliado: para municípios com população acima de 50.000 habitantes, podendo os 
municípios com população entre 50.001 a 150.000 habitantes optar, mediante aprovação da 
UCP (Unidade de Coordenação de Programas, unidade da Secretaria Executiva do 
Ministério da Fazenda), pelo desenvolvimento de Projeto Simplificado. Destina-se ao 
desenvolvimento de propostas específicas de modernização administrativa e fiscal de 
acordo com as definições estabelecidas no Regulamento Operativo do Programa. 

O orçamento global de cada Projeto é distribuído entre 50% de financiamento do BID e 50% 
de contrapartida do Município. 

Os recursos do Programa destinar-se-ão, basicamente, a aplicações nas seguintes categorias 
de investimento: 52 

• Consultoria – contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, 
para apoiar ou desenvolver as atividades programadas, inclusive desenvolvimento 
de sistemas informatizados; 

• Capacitação – contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento e 
realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais; 

• Equipamento de informática – aquisição e instalação de hardware, redes de 
computação, software básico e sistemas aplicativos; 

• Equipamento de apoio e comunicação – aquisição de veículos, instrumentos de 
comunicação e outros bens móveis; 

• Infra-estrutura – construção, reforma e adequação de ambientes físicos; e ajuste do 
quadro – implantação de Programas de Ajuste do Quadro (PAQ). 

Uma vez que a participação dos municípios do Pólo Salvador e Entorno nos programas 
federais é condicionante para a participação no PRODETUR NE II é observado conforme 
tabela abaixo, a situação atual dos municípios do Pólo Salvador e Entorno em relação a esses 
programas: 

                                                 
52 Fonte: Ministério da Fazenda. Acessado em Setembro de 2002. Disponível por WWW em http://fazenda.gov.br.  
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Tabela 3.6.4 – Participação dos municípios nos Programas Federais 

Projeto 
Simplificado

Projeto 
Ampliado

Projeto 
Simplificado

Projeto 
Ampliado

Jaguaripe  X
Itaparica X X
Vera Cruz X X
Nazaré  X
Salinas da Margarida X
Maragojipe  X
São Félix  X
Cachoeira  X
Saubara  X
Santo Amaro  X
São Francisco do Conde X X
Madre de Deus X X
Salvador em análise  X X

Lauro de Freitas  X X
Camaçari  X
Mata de São João  
Entre Rios  
Esplanada X
Conde X X

Jandaíra  X

PNAF-M
Termo de Adesão Municípios CadastradosPMAT
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Fonte: Ministério da Fazenda, 2002 

Para o programa PMAT, somente o município de Salvador está em análise. Já nos programas 
PNAF-M, tem-se que 75% dos municípios do Pólo Salvador e Entorno foram cadastrados e 
50 % já assinaram o termo de adesão.  

Treinamento de Servidores e Gestores Públicos 

No que concerne ao treinamento dos servidores e gestores públicos, não existem muitas 
ações em desenvolvimento, como se observa pela Tabela 3.6.5: 

Dentre os seis instrumentos pesquisados, o que possui maior freqüência é a política de RH, 
estando presente em 50% dos municípios pesquisados. A política de RH é um importante 
instrumento de valorização dos Recursos Humanos, buscando incentivar e qualificar os 
trabalhadores. Assim, é um instrumento básico e importante para desenvolver e qualificar a 
mão de obra. 

O instrumento menos presente nos municípios é o calendário permanente de treinamento - 
87,5% dos municípios afirmaram não possuir nenhum calendário permanente. Vale a pena 
ressaltar, que nenhum dos instrumentos pesquisados possui mais de 50% de incidência, o 
que pode ser sinal de um poder público pouco estruturado e sem perspectivas de 
desenvolvimento e atualização de capacitação profissional. 
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Tabela 3.6.5 – Treinamento dos Servidores e Gestores Municipais nos Municípios do Pólo Salvador e Entorno 

Jaguaripe
Itaparica X
Vera Cruz
Salinas da Margarida X
Maragojipe
São Félix
Cachoeira X X X X X
Saubara X X X
Santo Amaro X X X
São Francisco do Conde
Madre de Deus X X X X X
Lauro de Freitas X X X X X
Camaçari X X X X X X
Mata de São João X X X X
Conde X
Jandaíra
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Fonte: Diagnósticos Institucionais Municipais, 2001 

Capacidade de Administração e Gestão dos Municípios 

Nesta etapa, alguns aspectos econômico-financeiros dos municípios são analisados. Deve-se 
considerar que ter as finanças públicas equilibradas e uma razoável capacidade de 
arrecadação local de recursos são condições básicas à implementação das políticas publicas 
por parte dos municípios, seja no campo social, no ambiental ou no do desenvolvimento do 
turismo. 

A seguir, apresentam-se as tabelas de receitas municipais, com suas fontes, valores e 
percentuais de participação da receita própria e da receita de transferências. Na seqüência, 
os itens de despesas dos municípios, de acordo com os padrões do Tribunal de Contas dos 
Municípios Baianos. Uma ênfase foi dada às despesas com pessoal, analisando qual a 
participação desta em relação à Receita Corrente Total, conforme a metodologia exigida na 
Lei Complementar no 82/95. 

A fonte de todas as informações financeiras dos municípios é o Tribunal de Contas dos 
Municípios Baianos (TCM-BA) – Prestação de Contas 1999. As metodologias e 
denominações também obedeceram aos padrões do tribunal53. 

 

                                                 
53 Para maiores informações sobre aspectos metodológicos das finanças municipais, vide site do TCM BA 
(www.tcm.ba.gov.br). 
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Tabela 3.6.6 – Receitas Municipais – Municípios da Baía de Todos os Santos  

Jaguaripe Itaparica Vera Cruz Nazaré Salinas Maragogipe São Félix
Receitas Correntes
Próprias

Tributária 15.608,62 456.855,48 2.165.777,99 121.020,54 109.368,81 74.099,07 33.612,15

Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Patrimonial 1.714,05 1,34 68.344,57 1,54 6.508,50 7.008,72 587,94

Industrial 0,00 5.330,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 22.562,39 0,00 230,17

Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% Total 0,49% 6,98% 22,29% 1,89% 3,98% 1,14% 0,91%

Receitas de Transferência 3.396.913,05 5.598.164,78 7077750,28 5.486.627,36 3.093.866,59 5.482.769,22 3.437.703,19

% Total 96% 85% 71% 86% 89% 77% 90%

União
FPM 1.909.830,93 2.124.045,06 3.183.050,92 2.888.692,17 1.650.681,22 2.625.988,35 2.387.288,16

ITR 91.267,61 96.060,86 2.293,97 5.497,54 35,00 12.322,33 3.747,63

IRRF 11.765,67 0,00 0,00 35.534,42 15.841,89 15.914,12 0,00

Fund. Especial 0,00 9.540,12 12.720,18 11.130,16 0,00 15.900,24 0,00

Royalties 0,00 0,00 157.670,68 240,35 0,00 258,16 25,56

ICMS-L 17.598,44 0,00 56.921,13 36.776,04 15.933,69 26.451,30 16.096,26

IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DNPM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DNAEE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Convênios 185.786,22 0,00 731.628,49 709.684,12 184.501,71 0,00 0,00

Outras 11.514,96 2.164.420,01 852.778,67 884.628,53 867.457,50 591.912,02 674.767,08

Total União 2.227.763,83 4.394.066,05 4.997.064,04 4.572.183,33 2.734.451,01 3.288.746,52 3.081.924,69

Estado
ICMS 395.660,17 777.054,39 1.064.160,73 724.644,58 349.032,37 571.323,12 335.792,88

IPVA 1.608,41 24.192,76 24.457,78 47.601,26 1.371,83 3.681,80 10.306,07

IPI 9.342,61 0,00 0,00 17.710,67 9.011,38 13.879,91 7.502,65

Convênios 1.865,50 396.354,79 8.756,12 124.487,52 0,00 706.835,40 0,00

Outras 760.672,53 6.496,79 983.311,61 0,00 0,00 898.302,47 2.176,90

Total Estado 1.169.149,22 1.204.098,73 2.080.686,24 914.444,03 359.415,58 2.194.022,70 355.778,50

Outras Receitas 3.940,97 562.547,18 342.764,46 84.481,01 24.497,00 50.706,08 2.378,15

TOTAL RECEITAS CORRENTES 3.418.176,69 6.622.898,97 9.654.637,30 5.692.130,45 3.256.803,29 5.614.583,09 3.474.511,60

Receitas de Capital
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienações 0,00 0,00 0,00 6.008,00 0,00 0,00 0,00

Amortização e Empréstimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferência de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.352.825,30 0,00

Outras Receitas de Capital 8.145,89 335,52 0,00 480.458,05 92.283,28 0,00 10.901,15

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 8.145,89 335,52 0,00 486.466,05 92.283,28 1.352.825,30 10.901,15

TOTAL REC. ORÇAMENTÁRIAS 3.426.322,58 6.623.234,49 9.654.637,30 6.178.596,50 3.349.086,57 6.967.408,39 3.485.412,75

REC. EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 98.430,61 0,00 368.453,59 227.246,50 129.483,64 178.468,08 315.844,48

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 3.524.753,19 6.623.234,49 10.023.090,89 6.405.843,00 3.478.570,21 7.145.876,47 3.801.257,23
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Fonte: TCM BA 1999 
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Tabela 3.6.6 – Receitas Municipais – Municípios da Baía de Todos os Santos (Continuação) 

Cachoeira Saubara Santo Amaro S. Fco. do Conde Madre de Deus Salvador
Receitas Correntes
Próprias

Tributária 100.631,80 258.007,67 405.254,90 3.618.372,53 1.927.677,02 294.141.659,44
Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Patrimonial 0,00 0,00 1.674,19 322.462,57 11.824,65 8.683.454,95

Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.981,82
Serviços 0,00 24.503,39 0,00 0,00 100.260,62 0,00

Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% Total 1,76% 9,65% 2,78% 6,09% 6,88% 40,61%
Receitas de Transferência 4.976.094,32 2.631.780,36 12.999.805,08 30.923.090,17 18.240.082,19 308.157.114,75

% Total 87% 90% 89% 48% 62% 41%

União
FPM 3.301.362,51 1.556.994,26 4.672.393,95 2.888.692,17 1.989.406,85 88.394.243,26
ITR 6.348,33 939,78 10.570,05 7.178,74 22,50 7.856,97

IRRF 0,00 9.706,72 42.701,56 753.757,15 0,00 4.989.389,26

Fund. Especial 12.720,18 0,00 1.198,12 96.112,78 7.950,10 361.029,94
Royalties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.275,49

ICMS-L 36.692,75 0,00 148.967,00 1.504.989,51 850.546,58 7.308.441,33

IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DNPM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DNAEE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Convênios 208.566,36 0,00 716.921,76 719.218,37 205.499,68 0,00

Outras 728.208,36 45.034,89 789.257,51 0,00 138.219,89 27.065.708,56
Total União 4.293.898,49 1.612.675,65 6.382.009,95 5.969.948,72 3.191.645,60 128.450.944,81

Estado
ICMS 655.620,02 291.612,10 2.484.658,09 21.547.350,32 14.523.350,51 145.040.447,73
IPVA 26.326,73 1.417,60 213.501,50 18.318,74 17.808,76 19.600.408,40

IPI 0,00 0,00 0,00 481.401,99 369.154,93 3.533.985,14

Convênios 0,00 0,00 276.463,96 277.959,43 138.122,39 11.181.328,67

Outras 249,08 726.075,01 3.643.171,58 2.628.110,97 0,00 350.000,00
Total Estado 682.195,83 1.019.104,71 6.617.795,13 24.953.141,45 15.048.436,59 179.706.169,94

Outras Receitas 473.084,08 13.254,57 332.327,87 2.978.136,75 2.359.395,49 39.779.647,09

TOTAL RECEITAS CORRENTES 5.549.810,20 2.927.545,99 13.739.062,04 37.842.062,02 22.639.239,97 650.781.858,05

Receitas de Capital
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.946,47
Amortização e Empréstimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferência de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 67.882,36 1.714.517,62 362.011,68 76.670.793,63
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 67.882,36 1.714.517,62 362.011,68 76.680.740,10

TOTAL REC. ORÇAMENTÁRIAS 5.549.810,20 2.927.545,99 13.806.944,40 39.556.579,64 23.001.251,65 727.462.598,15

REC. EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 180.113,96 0,00 805.282,20 25.182.472,23 6.654.398,91 18.275.115,41

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 5.729.924,16 2.927.545,99 14.612.226,60 64.739.051,87 29.655.650,56 745.737.713,56
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Fonte: TCM BA 1999 
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Tabela 3.6.7 – Receitas Municipais – Municípios da Costa dos Coqueiros 

L. de Freitas Camaçari Mata de S. João Entre Rios Esplanada Conde Jandaíra
Receitas Correntes
Próprias

Tributária 15.561.347,97 20.749.245,14 877.156,61 485.456,09 344.075,61 238.558,44 N/D

Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.688,43 N/D

Patrimonial 868.283,83 4.369.112,78 206.369,21 11.121,62 11.679,35 10.208,46 N/D

Industrial 0,00 535,88 0,00 0,00 0,00 0,00 N/D

Serviços 0,00 22.400,72 457.049,05 0,00 0,00 0,00 N/D

Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N/D

% Total 23,96% 15,57% 13,54% 4,20% 4,02% 7,85% N/D

Receitas de Transferência 22.702.659,76 116.847.357,70 8.390.443,54 9.272.091,91 6.614.476,53 3.347.062,43 N/D

% Total 33% 72% 74% 78% 75% 74% N/D

União
FPM 6.602.725,10 12.917.226,99 3.978.813,65 2.738.270,87 2.888.692,17 1.733.216,26 N/D

ITR 474,90 22.505,20 22.011,95 19.946,48 36.433,68 19.725,17 N/D

IRRF 501.100,04 1.981.538,23 89.295,42 170.173,58 27.676,98 48.425,11 N/D

Fund. Especial 25.440,37 50.035,74 0,00 0,00 11.130,16 0,00 N/D

Royalties 328,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N/D

ICMS-L 0,00 4.488.556,71 71.499,44 0,00 111.489,71 24.547,22 N/D

IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N/D

DNPM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N/D

DNAEE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N/D

Convênios 917.505,22 1.281.629,00 29.300,00 325.933,43 167.484,01 0,00 N/D

Outras 3.038.826,82 10.322.951,17 1.212.788,66 3.470.385,45 415.236,61 129.482,85 N/D

Total União 11.086.401,44 31.064.443,04 5.403.709,12 6.724.709,81 3.658.143,32 1.955.396,61 N/D

Estado
ICMS 8.466.233,97 85.195.746,18 1.454.517,16 1.924.234,40 2.226.516,73 501.659,52 N/D

IPVA 631.052,61 373.971,67 0,00 27.827,99 29.124,83 4.677,92 N/D

IPI 220.533,47 0,00 0,00 54.956,26 0,00 12.186,99 N/D

Convênios 0,00 213.196,81 649.622,49 140.701,89 0,00 426.194,67 N/D

Outras 2.298.438,27 0,00 882.594,77 399.661,56 700.691,65 446.946,72 N/D

Total Estado 11.616.258,32 85.782.914,66 2.986.734,42 2.547.382,10 2.956.333,21 1.391.665,82 N/D

Outras Receitas 2.385.538,91 1.651.075,57 845.173,57 1.752.380,70 1.722.337,18 42.118,00

TOTAL RECEITAS CORRENTES 41.517.830,47 143.639.727,79 10.776.191,98 11.521.050,32 8.692.568,67 3.742.635,76 N/D

Receitas de Capital
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N/D

Alienações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N/D

Amortização e Empréstimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N/D

Transferência de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 742.805,59 N/D

Outras Receitas de Capital 2.462.545,06 999.256,57 40.611,09 12.720,18 0,00 9.762,60 N/D

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 2.462.545,06 999.256,57 40.611,09 12.720,18 0,00 752.568,19 N/D

TOTAL REC. ORÇAMENTÁRIAS 43.980.375,53 144.638.984,36 10.816.803,07 11.533.770,50 8.692.568,67 4.495.203,95 N/D

REC. EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 24.595.263,49 16.883.417,22 560.018,83 292.749,26 152.407,31 9.083,65 N/D

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 68.575.639,02 161.522.401,58 11.376.821,90 11.826.519,76 8.844.975,98 4.504.287,60 N/D

R
e
c
e
i
t
a
s
 
O
r
ç
a
m
e
n
t
á
r
i
a
s

 

Fonte: TCM BA 1999 
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Tabela 3.6.8 – Despesas Municipais – Municípios da Baía de Todos os Santos 

Jaguaripe Itaparica Vera Cruz Nazaré Salinas Maragojipe São Félix
Despesas Orçamentárias (Despesas por Função)
Legislativa 178.305,04 311.663,74 459.493,05 293.312,05 141.716,08 377.639,73 221.845,31
Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração e Planejamento 470.353,41 2.489.149,55 2.070.405,85 1.378.921,14 365.210,62 1.488.967,92 1.229.106,80
Educação e Cultura 1.606.736,34 948.650,54 3.718.635,76 2.513.719,87 1.434.872,26 2.198.135,05 1.107.702,59
Habitação e Urbanismo 620.568,34 2.285.340,56 1.949.969,25 1.241.414,35 734.967,78 847.374,96 569.512,49
Indústria e Comércio 0,00 72.599,93 0,00 459,00 0,00 62.640,38 0,00
Saúde e Saneamento 457.721,74 557.944,96 1.155.737,96 1.177.405,66 377.223,14 1.046.215,99 396.968,52
Assistência e Previdência 122.225,29 123.079,20 387.109,87 101.094,48 86.637,37 159.208,36 95.230,72
Agricultura 0,00 0,00 0,00 2.212,52 0,00 8.306,16 2.369,56
Transporte 94.846,20 2.734,00 131.529,10 11.047,74 61.953,18 404.375,57 59.950,54
Comunicação 23.118,70 0,00 0,00 0,00 14.139,60 0,00 0,00
Defesa Nacional e Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 12.775,16 0,00 0,00
Desenvolvimento Regional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia e Recursos Minerais 2.546,00 0,00 0,00 0,00 28.804,00 0,00 0,00
Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Despesas Orçamentárias 3.576.421,06 6.791.162,48 9.872.880,84 6.719.586,81 3.258.299,19 6.592.864,12 3.682.686,53
Despesas Extraorçamentárias 256.582,45 221.281,60 493.027,19 835.014,04 313.507,66 1.187.158,10 413.514,86

TOTAL DE DESPESAS 3.833.003,51   7.012.444,08   10.365.908,03    7.554.600,85   3.571.806,85   7.780.022,22   4.096.201,39   

Despesas com Pessoal
Despesas com Pessoal 1.249.728,20 2.321.019,99 4.040.706,22 2.546.692,60 1.227.374,01 2.629.535,59 1.540.389,06

% sobre Receitas Correntes 37% 35% 42% 45% 38% 47% 44%  

Fonte: TCM BA 1999 
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Tabela 3.6.8 – Despesas Municipais – Municípios da Baía de Todos os Santos (continuação) 

Cachoeira Saubara Santo Amaro S. Fco. Conde Madre de Deus Salvador
Despesas Orçamentárias (Despesas por Função)
Legislativa 323.717,97 100.147,30 800.774,46 2.995.971,33 1.951.023,65 28.431.156,39
Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 266.549,02 1.447,49
Administração e Planejamento 1.282.118,40 897.369,35 5.859.864,15 11.671.835,74 4.608.926,71 219.221.165,33
Educação e Cultura 2.478.366,55 1.173.628,13 4.207.311,58 13.822.949,13 8.105.890,70 59.180.994,23
Habitação e Urbanismo 808.617,17 421.829,06 1.489.073,41 9.585.358,49 5.060.354,00 217.378.084,98
Indústria e Comércio 3.000,00 78.083,46 23.506,48 782.348,25 0,00 8.299.957,82
Saúde e Saneamento 606.358,46 471.217,39 1.198.922,32 5.230.341,44 2.772.196,21 42.948.455,21
Assistência e Previdência 104.116,10 14.201,50 389.320,85 2.071.085,77 324.452,45 114.096.885,93
Agricultura 43.791,87 978,00 13.553,31 275.201,84 0,00 0,00
Transporte 132.553,34 0,00 332.097,61 194.527,45 153.615,06 8.886.896,87
Comunicação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.941.789,80
Defesa Nacional e Segurança Pública 51.900,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento Regional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia e Recursos Minerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 17.346,50 0,00
Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Despesas Orçamentárias 5.834.540,12 3.157.454,19 14.314.424,17 46.629.619,44 23.260.354,30 710.386.834,05
Despesas Extraorçamentárias 325.519,84 0,00 2.887.684,39 18.645.020,24 5.813.976,42 82.032.389,40

TOTAL DE DESPESAS 6.160.059,96     3.157.454,19     17.202.108,56     65.274.639,68      29.074.330,72         792.419.223,45      

Despesas com Pessoal
Despesas com Pessoal 1.652.490,42 797.236,27 24.742.279,27 8.150.457,70 152.050.303,97

% sobre Receitas Correntes 30% 27% 0% 65% 36% 23%  

Fonte: TCM BA 1999 
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Tabela 3.6.9 – Despesas Municipais – Municípios da Costa dos Coqueiros 

L. de Freitas Camaçari Mata de S. João Entre Rios Esplanada Conde Jandaíra
Despesas Orçamentárias (Despesas por Função)
Legislativa 2.243.407,10 6.769.102,84 700.525,48 462.797,47 415.885,76 187.683,58 N/D

Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N/D

Administração e Planejamento 15.382.459,41 53.478.954,48 2.522.466,70 2.682.810,71 1.375.538,22 1.160.740,81 N/D
Educação e Cultura 13.491.691,71 45.185.587,09 4.009.265,42 3.517.253,60 3.584.950,55 1.736.218,06 N/D
Habitação e Urbanismo 14.702.756,20 7.652.553,38 1.962.646,80 1.332.429,94 2.670.629,45 362.731,57 N/D

Indústria e Comércio 32.819,47 973.602,98 77.259,20 13.031,13 23.496,00 26.125,83 N/D
Saúde e Saneamento 3.575.134,86 16.874.311,40 1.616.438,77 2.109.343,41 439.483,13 793.406,52 N/D
Assistência e Previdência 1.056.920,04 1.284.566,06 347.677,76 521.549,31 335.211,56 130.523,57 N/D

Agricultura 0,00 197.661,13 18.608,20 212.818,58 84.102,13 77.869,70 N/D
Transporte 0,00 801.237,95 802.018,65 1.123.604,38 36.050,24 46.661,68 N/D
Comunicação 0,00 0,00 0,00 0,00 11.347,46 32.993,52 N/D

Defesa Nacional e Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 55.751,52 13.294,00 N/D
Desenvolvimento Regional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N/D
Energia e Recursos Minerais 0,00 0,00 0,00 162.286,16 0,00 16.942,00 N/D

Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N/D
Trabalho 0,00 128.167,45 0,00 0,00 0,00 0,00 N/D

Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N/D

Total de Despesas Orçamentárias 50.485.188,79 133.345.744,76 12.056.906,98 12.137.924,69 9.032.446,02 4.585.190,84 N/D
Despesas Extraorçamentárias 21.091.644,12 20.339.545,57 500.577,23 1.887.538,99 0,00 694.187,13 N/D

TOTAL DE DESPESAS 71.576.832,91           153.685.290,33            12.557.484,21            14.025.463,68           9.032.446,02          5.279.377,97          N/D

Despesas com Pessoal
Despesas com Pessoal 14.056.591,02 40.303.600,89 2.069.593,81 5.000.438,89 2.836.113,09 2.062.156,04 N/D

% sobre Receitas Correntes 34% 28% 19% 43% 33% 55% N/D  

Fonte: TCM BA 1999 
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Nesta análise, não foi possível considerar o município de Jandaíra, que não tinha dados 
disponíveis para o ano de 1999. 

Além dessas tabelas gerais de receitas e despesas, adicionou-se à análise um gráfico 
contendo suas taxas de crescimento no período final dos anos 90. 

Gráfico 3.6.1 – Evolução das Receitas e Despesas Correntes nos Municípios do Pólo Salvador e Entorno 96-99 
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Fonte: TCM BA 1999 

De modo geral, os municípios do Pólo Salvador e Entorno tiveram aumentos significativos 
de receita nesses anos. Com exceção dos municípios de São Francisco do Conde e Madre de 
Deus (3° e 4° maiores receitas municipais, respectivamente, devido principalmente às 
atividades petrolíferas), que obtiveram uma taxa negativa de evolução das receitas, todos os 
outros tiveram evolução positiva de receita. 

Da mesma maneira, pode-se concluir que, à exceção de Entre Rios, os municípios 
apresentaram crescimento de receita maior do que o crescimento nas despesas, mostrando 
uma melhoria na qualidade da administração dos recursos por parte das prefeituras. 

Destaque seja dado ao município de Camaçari, que mesmo tendo tido um acréscimo de 
quase 50% em suas receitas, teve um decréscimo nas despesas. 
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Gráfico 3.6.2 – Participação das Despesas com Pessoal nas Despesa Total (%) nos Municípios do Pólo Salvador e Entorno 
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Fonte: TCM BA 1999 

O Gráfico 3.6.2 apresenta o quanto da despesa de cada município é destinado a despesas 
com pessoal, trata-se de um indicador semelhante ao anteriormente apresentado, que 
compara a despesa de pessoal com a receita total. Nota-se que os municípios de Santo 
Amaro e Jandaíra não tinham dados disponíveis para o ano de 1999.  

Pela participação da despesa de pessoal na despesa total, nenhum dos municípios ultrapassa 
o patamar de 40% e a sua média de gastos com pessoal dos municípios foi de 31,2%, 
indicando que não se constata o problema de excesso de gastos com o funcionalismo 
público.  

Por outro lado, verificando-se o mesmo indicador sobre a receita, São Francisco do Conde 
apresenta um percentual de 65%, indicando uma situação problemática neste aspecto e 
Conde, com 55%, também tem um gasto elevado de pessoal vis a vis sua capacidade de 
obtenção de recursos orçamentários.  

Essa diferença entre os dois indicadores de pessoal ocorreu em 1999 devido ao fato que 
esses municípios incorreram em déficit orçamentário neste ano, ou seja, a sua receita foi 
inferior à sua despesa. 
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Gráfico 3.6.3 – Participação das Fontes de Receita na Receita Total (%) nos Municípios do Pólo Salvador e Entorno 
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Fonte: TCM BA 1999 

A avaliação da composição das receitas aponta nitidamente para uma situação de forte 
dependência de recursos advindos de transferências por parte de vários municípios. Outra 
maneira de evidenciar o mesmo fenômeno é constatar a baixa participação das receitas 
próprias na formação da receita orçamentária total do município.  

Constatou-se que as receitas provindas de transferências correntes do Governo Estadual 
(basicamente a quota parte municipal do ICMS) e da União (basicamente o Fundo de 
Participação dos municípios – FPM) representaram, em média, mais de 75-80% das receitas 
totais dos municípios em 1999. Há, no entanto, um quadro bem heterogêneo neste campo. 

Iniciando-se com aqueles que estão nas piores condições de arrecadar localmente, ou têm 
grande dependência das transferências, em ordem decrescente tem-se: Jaguaripe (0,49%), 
São Félix (0,91%), municípios que praticamente não tem capacidade de arrecadar 
localmente.  
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Na seqüência, tem-se ainda em péssima ou má condição: Maragojipe (1,14%), Cachoeira 
(1,76%), Nazaré (1,89%), Santo Amaro (2,78%), Salinas (3,98%), Esplanada (4,02%) e Entre 
Rios (4,20%). 

No outro extremo, em primeiro lugar, está Salvador, dada sua grande base econômica local. 
A seguir, tem-se os municípios de Lauro de Freitas e Vera Cruz com participações das 
receitas próprias no total acima de 20%. 

Portanto, apesar da administração dos recursos de modo geral ter melhorado no que se 
refere aos crescimentos das receitas e das despesas, visto anteriormente, o Pólo Salvador e 
Entorno contém municípios que ainda necessitam de grande aperfeiçoamento em sua 
capacidade arrecadatória local. 

Neste ponto, deve-se ressaltar que a determinação do patamar de arrecadação local advém 
da base econômica do município e do tamanho de sua população, mas também tem grande 
importância a sua capacidade de cobrança, o que se associa ao seu desenvolvimento 
institucional e administrativo. 

Neste sentido, conforme analisado na parte econômica, o Pólo Salvador e Entorno contém 
alguns municípios com uma forte base econômica, o caso de Camaçari – com seu pólo 
petroquímico e a recente implantação da Ford; Salvador – a capital baiana, com elevada 
concentração do PIB do Estado; Madre de Deus e São Francisco do Conde – com receita 
relacionada à presença da Petrobrás; e Lauro de Freitas com forte setor de serviços. 

Corroborando as conclusões durante as visitas de campo, o problema da alta participação 
das transferências correntes na composição da receita de vários municípios provém da sua 
pequena base econômica local associada a uma incapacidade de arrecadar localmente. 

O exemplo de Jaguaripe é marcante. Segundo o observado em campo, sua economia se 
encontra estagnada, entre outros fatores devido à ausência de opções econômicas e sua 
prefeitura, em termos organizacionais e administrativos, também é pouco estruturada. 

Após a formulação e execução dos projetos de modernização administrativa e fiscal dos 
municípios, é esperado que o nível de arrecadação própria municipal aumente. Apresenta-
se a seguir quais são as magnitudes e os tempos esperados: 

• 10% da receita total para os municípios criados a partir de 1998 com até 50.000 
habitantes, 12 meses após o início do projeto (Madre de Deus e Saubara); 

• 15% para os demais municípios com até 50.000 habitantes, 12 meses após início do 
projeto (Jaguaripe, Itaparica, Vera Cruz, Nazaré, Salinas da Margarida, Maragojipe, 
São Félix, Cachoeira, Santo Amaro, São Francisco do Conde, Mata de São João, Entre 
Rios, Esplanada, Conde e Jandaíra);  

• 20% para os municípios de mais de 50.000 e menos de 200.000 habitantes, 24 meses 
após o início do projeto (Lauro de Freitas e Camaçari); 

• 35% para os municípios com mais de 200.000 habitantes, 36 meses após o início do 
projeto (Salvador). 
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Capacidade de Gestão das Atividades Turísticas 

Aqui foram analisadas as estruturas administrativas diretamente relacionadas ao Turismo e 
ao Meio Ambiente, tais como Secretarias Municipais, Plano de Ação Setorial, e 
administração de fundos específicos. Em seguida, avalia-se o nível de participação da 
comunidade no processo decisório.  

Num segundo momento, é estudada a estrutura de fiscalização dos municípios, tornando 
claro de que maneira a legislação é efetivamente cumprida e utilizada. Por último, os 
programas e projetos em prol do desenvolvimento do turismo são listados, avaliando qual é 
a intenção da atual administração para com o turismo. 

As fontes são os Diagnósticos Institucionais (DI’s) dos municípios, preenchidos pelas 
próprias prefeituras e o contato direto com representantes municipais. As informações 
sobre quatro municípios (Esplanada, Entre Rios, Nazaré e Salvador) não puderam ser 
analisadas, pois não houve qualquer retorno por parte dos órgãos municipais. Apesar de 
contar com quatro municípios a menos, a amostra continua a ser válida e importante para a 
análise. 

Estruturas Administrativas Específicas do Setor Turístico 

Em relação às estruturas administrativas específicas do setor turístico, nota-se uma forte 
presença de Secretaria tanto de Turismo (75% dos municípios analisados), como de Meio 
Ambiente (68% dos municípios analisados), nos municípios do Pólo Salvador e Entorno, 
prevalecendo a condição de Secretaria agregada na maioria deles. 

Tabela 3.6.10 – Estruturas Administrativas Específicas do Setor Turístico nos Municípios do Pólo Salvador e Entorno 

Autônoma Agregada Autônoma Agregada
Jaguaripe N/D N/D
Itaparica X X
Vera Cruz X X X
Salinas da Margarida X X X X
Maragojipe X X X
São Félix X
Cachoeira X X X
Saubara X
Santo Amaro X
São Francisco do Conde X X
Madre de Deus X X
Lauro de Freitas X X X X
Camaçari X X
Mata de São João X
Conde X X X
Jandaíra X X
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Fonte: Diagnósticos Institucionais, 2001 
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A incidência de Planos de Ação Setoriais (43,7% dos municípios analisados) para o Turismo 
é muito baixa. Somando esta informação à grande ausência de Planos Diretores (Tabela 3.6.1 
– Instrumentos de Gestão Implementados nos Municípios do Pólo Salvador e Entorno), 
percebe-se que poucas prefeituras utilizam instrumentos de planejamento para empreender 
suas ações. 

Logo, decisões são tomadas de maneira pouco planejada, sem levar em conta muitos fatores 
que estariam claros nesses instrumentos de planejamento. Exemplos destes fatores são a 
capacidade ambiental de carga, impactos sócio-ambientais de construções e 
empreendimentos etc. 

De forma geral, as secretarias possuem um reduzido número de funcionários e poucos 
equipamentos para suas atividades. Em Cachoeira, por exemplo, a Secretaria de Educação, 
Cultura, Turismo e Desporto conta com cinco funcionários, nenhum com nível de formação 
superior. Essa equipe não possui computador e conta com apenas um telefone e um veículo 
para conduzir seus projetos. Em Conde, a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte possui 
nove funcionários, mas apenas um computador e um telefone. No quadro geral do Pólo 
Salvador e Entorno, entretanto, possui uma estrutura satisfatória. As maiores necessidades 
das secretarias são, portanto, equipamentos (especialmente microcomputadores e veículos) 
e ações de capacitação de seus funcionários. 

Participação da Comunidade no Processo Decisório 

Tabela 3.6.11 – Participação da Comunidade nos Municípios do Pólo Salvador e Entorno 

Sim/Não Ano Sim/Não Ano Início
Jaguaripe - -
Itaparica - - X X
Vera Cruz - - X X
Salinas da Margarida - X 1996 X X X X
Maragojipe  -  - X N/D X
São Félix  -  - X X
Cachoeira - - X X X
Saubara - - X X X X
Santo Amaro - - X X X X
São Francisco do Conde - - N/D X
Madre de Deus - - X X X
Lauro de Freitas X 1999 X 1998 X X X X X
Camaçari - X 1997 X X X X X
Mata de São João X 3/11/1997 -
Conde - X 2001 X X X X X
Jandaíra - - X X X X
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Fonte: Diagnósticos Institucionais, 2001 

Apesar da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, que tem como uma de suas 
exigências a transparência na gestão pública, apenas dois municípios contam com legislação 
que obriga um processo participativo para a tomada de decisões, o que pode ser indício de 
uma pequena participação da comunidade no processo de definição do orçamento 
municipal. No entanto, 62,5% dos municípios alegam ter suas comunidades envolvidas nas 
decisões setoriais de turismo e 43,7% nas decisões de meio ambiente. 

Merecem destaque os itens sobre a divulgação à comunidade dos investimentos e resultados 
alcançados. Estes itens obtiveram resultados positivos em 75% (no caso da divulgação sobre 
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as prioridades de investimento) e 68,7% (sobre a divulgação dos resultados alcançados) dos 
municípios. Alguns dos meios de divulgação citados pelos municípios foram: Audiência 
Pública; Imprensa Oficial; Internet; Rádio; Jornais; Carro de Som; Discursos em palanque e 
Fixação de cartazes no mural do Paço e Câmara Municipal. 

Em relação aos processos participativos, quatro municípios dos dezesseis de que se teve 
informação já têm algum tipo de processo formatado e implementado para o planejamento 
participativo. 

As metodologias aplicadas para a participação popular, segundo o especificado no 
Diagnósticos Institucionais, são: incentivo à criação e manutenção de associações 
comunitárias; criação e atividade nos diversos Conselhos Municipais; pesquisas feitas por 
empresas idôneas para levantamento dos principais problemas e demandas das 
comunidades; e reuniões juntando a comunidade e secretariado municipal para definição 
de prioridades e ações. 

Nota-se que as metodologias geralmente aplicadas pelos municípios para inserção da 
comunidade no processo decisório não são as mais eficientes. Há indicações de que o 
processo considerado como participação popular nas decisões de fato não o é. Para 
efetivamente envolver a comunidade no processo decisório são necessárias ações que vão 
desde a sensibilização e conscientização da comunidade até a própria legislação, que 
legitime as deliberações populares. 

Fiscalização 

Tabela 3.6.12 – Estrutura de Fiscalização nos Municípios do Pólo Salvador e Entorno 

Jaguaripe
Itaparica X
Vera Cruz X X X *
Salinas da Margarida X X X X
Maragojipe X
São Félix X X X
Cachoeira X X X
Saubara
Santo Amaro X X X
São Francisco do Conde
Madre de Deus X X X X
Lauro de Freitas X X X X
Camaçari X X X X
Mata de São João X X X X
Conde X X X X
Jandaíra X X
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Fonte: Diagnósticos Institucionais, 2001 

Dos municípios analisados, seis afirmam não ter processos instaurados de fiscalização 
ambiental. Todos os outros informaram ter fiscalização com processos de acompanhamentos 
e critérios padronizados. Tal informação não foi confirmada com a visita de campo. Por 
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exemplo, segundo a gerente da APA Litoral Norte, o CRA não conta com estrutura 
suficiente para as demandas de fiscalização. Tal função deveria ser realizada em acordo com 
as prefeituras, que deveriam disponibilizar, entre outros quesitos, fiscais para o trabalho 
conjunto. O acordo, no entanto, não funciona, já que são raras as prefeituras que cedem 
funcionários para a função de fiscalização. 

Portanto, muitos dos municípios, apesar de estarem muito bem estruturados legalmente 
para a defesa sócio-ambiental, não contam com fiscalização alguma. O resultado é, entre 
outros, um ambiente constantemente degradado por construções e atividades ilegais. 

Programas e Projetos para o Desenvolvimento do Turismo 

Tabela 3.6.13 – Programas e Projetos para o Desenvolvimento do Turismo nos Municípios 
do Pólo Salvador e Entorno 

Jaguaripe
Itaparica X X X X
Vera Cruz ** * ** **
Salinas da Margarida X X X X
Maragojipe
São Félix
Cachoeira X X
Saubara X X N/D
Santo Amaro X
São Francisco do Conde
Madre de Deus X X
Lauro de Freitas X X
Camaçari X X X
Mata de São João X X X
Conde X
Jandaíra
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Fonte: Diagnósticos Institucionais, 2001 

O programa mais presente nos municípios é em prol da educação ambiental. Em segundo 
lugar está o programa de orientação ambiental ao turista. Percebe-se, então, a grande ênfase 
dada ao meio ambiente nos programas e projetos de desenvolvimento turístico. 

De acordo com o capítulo 3.10.1 – Educação da Comunidade para o Turismo, o maior 
problema levantado pelos turistas é o de limpeza pública. De alguma maneira, esse 
problema está incluído nos programas de educação ambiental. No entanto, este tipo de 
problema social está mais relacionado à falta de conscientização das comunidades para (a) a 
importância do turismo na economia local, (b) a importância de cada cidadão no processo 
de desenvolvimento turístico, e (c) a necessidade de manutenção do patrimônio histórico-
cultural, natural e social do local. 

A capacidade de gestão das atividades turísticas é muito reduzida na maioria dos 
municípios. Não se pode contar com uma gestão da atividade turística se não existem meios 
efetivos de fiscalização sócio-ambiental. De maneira alguma a atividade turística pode ser 
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sustentável se não há instrumentos de planejamento que ditem, por exemplo, os limites da 
capacidade de carga do local. 

Conclusão 

As estruturas locais de gestão se encontram enfraquecidas na maioria dos municípios do 
Pólo Salvador e Entorno. 

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar a ausência de instrumentos de gestão e planejamento 
nos municípios. Instrumentos como o Plano Diretor, Plano Setorial de Turismo e Meio 
Ambiente e Conselhos Municipais são essenciais para uma gestão eficiente do município. 

Na primeira parte do capítulo (Capacidade de Planejamento e Implementação de Políticas), 
detectou-se com destaque a falta de Plano Diretor e de Conselhos Municipais de Turismo e 
Meio Ambiente. 

De acordo com o exposto, percebe-se que a capacidade de planejamento e implementação 
de políticas dos municípios do Pólo Salvador e Entorno está comprometida. Constatou-se 
que: (a) nenhum município conta com todos os instrumentos diretamente relacionados ao 
turismo; (b) a maioria dos municípios conta com menos da metade dos instrumentos 
analisados; e (c) os instrumentos mais ausentes são o Plano Diretor e os Conselhos 
Municipais, comprometendo a sustentabilidade no desenvolvimento turístico e a 
participação da comunidade. 

É interessante notar que o núcleo deste problema – os instrumentos de gestão ausentes – é 
conflitante com os objetivos do PRODETUR NE II, a saber: a sustentabilidade (afetada pela 
falta de Planos Diretores) e o maior envolvimento da comunidade no processo decisório 
(afetada pela ausência de Conselhos Municipais em muitos municípios). 

Isto significa que, para os parâmetros que se pretende instaurar com o PRODETUR NE II, 
os municípios se encontram em situação pouco vantajosa. 

Também merece destaque a carência de programas de treinamento do pessoal empregado 
na prefeitura. Com efeito, essa carência perpetua a situação atual de pouco preparo e pouca 
capacitação para o pessoal envolvido no processo decisório local. 

A gestão financeira dos municípios mostra que, do ponto de vista institucional, os recursos 
estão sendo mais bem administrados – com redução de gastos e aumento de receitas, apesar 
de se constatar uma grande dependência dos municípios em relação às transferências 
constitucionais. 

Em relação à administração da atividade turística, ficou claro que faltam instrumentos que 
garantam a sustentabilidade da atividade, principalmente no que diz respeito às condições 
sócio-ambientais dos municípios. 

É importante ressaltar que a administração da atividade turística não necessariamente se 
confunde com a administração do município e, freqüentemente, podem surgir conflitos de 
interesse entre uma e outra. 

Para os municípios nos quais a atividade turística tenha relevância econômica é altamente 
aconselhável a criação do Conselho Municipal do Turismo (COMTUR), que é um dos sete 
instrumentos de gestão apresentados na Tabela 3.6.1 – Instrumentos de Gestão 
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Implementados nos Municípios do Pólo Salvador e Entorno. Seria extremamente 
conveniente que esse COMTUR pudesse estar assessorado por uma instituição 
independente, que acompanhasse sistematicamente a evolução do turismo local, e que 
pudesse proporcionar ao Conselho todos os subsídios técnicos de que ele necessita para 
bem conduzir o desenvolvimento do turismo. 

Seria mesmo conveniente que essa própria instituição pudesse estar assessorando outros 
municípios do mesmo Pólo, para assim manter a consistência da gestão regional do turismo. 

Portanto, conclui-se que as administrações municipais no Pólo Salvador e Entorno 
apresentam hoje muitas deficiências. O fortalecimento institucional das prefeituras poderia 
ser direcionado à adoção de novos processos decisórios. Tais processos exigiriam uma maior 
capacitação do pessoal empregado e uma modernização nos parâmetros geralmente 
utilizados. A participação popular seria um resultado desta modernização, garantindo assim 
uma gestão eficiente. 

Além disso, é importante a reformulação dos processos de fiscalização, para que se possa 
garantir a aplicação correta e eficiente das leis. A fiscalização poderia ser feita em conjunto 
com a própria comunidade que, estando conscientizada sobre o valor do seu espaço (do 
local onde vivem) para o turismo, não permitiria que houvesse construções ou 
empreendimentos que pudessem degradar esse espaço. 
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3.7. Capacitação do Setor Privado do Turismo 

Introdução 

São tratadas aqui diversas características do setor privado envolvido com o turismo no Pólo 
Salvador e Entorno. A análise se inicia com os impactos do PRODETUR I na evolução das 
empresas e investimentos durante o período desse programa no Pólo Salvador e Entorno. 
Em seguida, são expostos os investimentos realizados durante o PRODETUR I e os que 
estão em fase de projeto. 

O associativismo empresarial do setor privado do Pólo é em seguida analisado, tendo como 
base o estudo realizado pela Monitor Group, o Cluster de Entretenimento do Estado da 
Bahia. Esse estudo faz um diagnóstico da situação do setor privado e de suas relações com o 
setor público. Enfim, são listadas as principais associações existentes do empresariado local. 

A análise da gestão empresarial engloba os temas: dependência do abastecimento, sistema 
de qualidade e problemática empresarial no que concerne à parte financeira, de 
comercialização, de capacitação etc. 

Por fim, é analisado o Conselho de Turismo do Pólo, suas diretrizes e objetivos e 
participantes. Foi estudado, ainda, o nível de compromisso dos empresários com o 
PRODETUR II, tendo como base estatísticas e resultados das reuniões realizadas para 
elaboração do PDITS do Pólo Salvador e Entrono. 

Análise do PRODETUR-I 

A implementação do PRODETUR NE I se deu a partir de 1995 e terminou em 2002. 
Entretanto, o Estado da Bahia iniciou seu programa estadual de Desenvolvimento do 
Turismo em 1991, gerando resultados diretos nos investimentos do setor privado. Na Tabela 
3.7.1 é mostrada a evolução dos investimentos privados realizados no período de 1991-2001, 
no setor turístico. 

Tabela 3.7.1 – Investimentos Privados Concluídos no Pólo Salvador e Entorno – 1991-2001 

US$ UH US$ UH US$ UH US$ UH
Costa dos Coqueiros 32.165.000     1406 28.073.550     1221 206.586.640   2099 266.825.190   4726
Baía de Todos os Santos 89.836.000     1993 111.548.000   1262 52.665.667     1182 254.049.667   4437
Total Global 122.001.000   3399 139.621.550   2483 259.252.307   3281 520.874.857   9163

Zonas Turísticas 1991-1994 1995-1998 1999-2001 Total do Período

 

Fonte: SUINVEST 2002 

O maior montante de recursos foi aplicado no período de 1999-2001, e se refere basicamente 
ao investimento realizado no Complexo Costa do Sauípe, situado na Costa dos Coqueiros. 
Já na Baía de Todos os Santos, o maior volume de investimentos em empreendimentos de 
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atividade turística se deu na cidade de Salvador, impulsionado não só pelo investimento do 
PRODETUR I, mas também pelo conjunto de ações desenvolvidas pelo Programa de 
Recuperação do Centro Histórico de Salvador, pela promoção turística realizada pelo 
Governo do Estado, através da Bahiatursa e pelos programas de apoio financeiro instituídos 
pelo Desenbanco, Banco do Nordeste e BNDES, a partir daquele período. 

O saldo final do período, tanto no que se refere ao valor investido como ao número de UHs 
construídas, é bastante próximo para as duas zonas turísticas que formam o Pólo Salvador e 
Entorno. 

Os investimentos privados em execução ou em projeto para o Pólo, a partir de 2002, podem 
ser visualizados na Tabela 3.7.2: 

Tabela 3.7.2 – Investimentos Privados Previstos no Pólo Salvador e Entorno a partir de 200254 

UH US$ UH US$ UH US$
Baía de Todos os Santos 1.098 77.700.259 990 140.600.000 2.088 218.300.259
Costa dos Coqueiros 239 11.686.000 5.997 1.928.319.000 6.236 1.940.005.000
Total PSE 1.337 89.386.259 6.987 2.068.919.000 8.324 2.158.305.259

Zonas Turísticas Em Execução Em Projeto Total

 

Fonte: SUINVEST 2002 

Atualmente, pode-se perceber uma maior propensão para investimentos na Costa dos 
Coqueiros. A diferença é alavancada principalmente pela ampliação do Complexo Costa do 
Sauípe, com previsão de término para 2012, além de novos projetos identificados durante o 
ano de 2002 e início de 2003, localizados em Guarajuba, Praia do Forte e Imbassaí. 

Associativismo Empresarial 

A Monitor Group, a pedido do Governo do Estado, realizou um estudo para a criação do 
Cluster de Entretenimento do Estado da Bahia. Dentre os quatro desafios que o estudo 
revelou como essenciais para o desenvolvimento do cluster, dois deles estavam relacionados 
à integração e sinergia entre os diversos setores da sociedade. 

De acordo com o estudo, o crescimento do fluxo turístico foi maior do que a receita gerada, 
significando que os turistas vêm gastando menos (período 1991-2000). Este crescimento 
retardado da receita foi atribuído à “competição baseada em preços entre os empresários do 
Estado. Durante a maior parte da década de 90, observou-se uma prática predatória de 
preços pelos hotéis. (...) O tipo de competição predominante no meio empresarial baiano 
vem obrigando as empresas envolvidas a diminuírem seus custos para sobreviver. Ao longo 
desse tempo, houve deterioração dos equipamentos hoteleiros, e os baixos salários 
comprometeram a qualidade dos serviços, fato que gerou um ciclo vicioso, ocasionando 
dificuldades para alguns empresários...” 55 

                                                 
54 A tabela apresenta a soma de todos os investimentos turísticos no Pólo Salvador e Entorno. Alguns deles não são empre-
endimentos de hospedagem, e portanto não têm UHs. Desta maneira, a relação entre o valor investido e o número de UHs 
não é válida. Para essa relação, ver tabela 3.13.4 no capítulo 3.13. 
55 MONITOR, 2001; pp. 8-13 
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A falta de associativismo empresarial foi diagnosticada como uma força restritiva ao 
desenvolvimento baiano. Para o sucesso das atividades de entretenimento na Bahia (às quais 
se inclui o turismo) a Monitor Group sugere uma mudança de mentalidade nos agentes do 
cluster, isto é, nos empresários do setor: 

“A mentalidade deve ser mudada para criação de vantagens competitivas que sejam 
sustentáveis no longo prazo e difíceis de copiar. Para evitar a competição ao nível mais 
básico, deve-se explorar oportunidades que tornem a experiência do visitante única e 

por isso muito mais interessante e valorizada. Isso significa também migrar para 
segmentos que requerem conhecimento, tecnologias ou habilidades especializadas, 
maior conhecimento das necessidades do consumidor e dos canais de distribuição e 

decisões estratégicas complexas envolvendo coordenação ativa das atividades na cadeia 
de serviços.” 56 

As vantagens competitivas só poderão ser atingidas com esforço conjunto e cooperado dos 
agentes do setor. A mentalidade verificada em grande parte dos empresários da Bahia, no 
entanto, é pouco voltada ao desenvolvimento do processo de colaboração. A visão 
empresarial é essencialmente competitiva, o que vem degradando e comprometendo o nível 
de competitividade da Bahia como destino turístico. 

A mudança de mentalidade passa pela sensibilização dos empresários de que a cooperação 
traz valores que os empreendimentos não poderiam gerar sozinhos. Além disso, deve ser 
estimulada a percepção de que o atual concorrente (que hoje estimula a baixa nos preços) 
poderá ser, no futuro, um parceiro no processo de desenvolvendo da região como um todo, 
gerando benefícios mútuos. Isso possibilita uma dinamização do setor, maior acesso a 
informações e maior comprometimento dos empresários com o local onde desenvolvem 
seus negócios. 

“A cooperação entre empresas de um cluster leva a um rápido acesso a informações e 
novas idéias entre seus membros, gerando um ambiente propício à inovação no setor. A 

existência dessa relação de cooperação entre empresas de um cluster é um dos 
determinantes mais importantes de sua competitividade. 

Quanto ao cluster de entretenimento da Bahia, percebe-se pouca integração entre seus 
dois setores - turismo e cultura. Hotéis não divulgam a programação cultural local, 
agentes receptivos não estimulam a visita a museus ou teatros, e estes parecem não 
perceber o potencial de ações conjuntas com o setor de turismo. Na recente mostra 
Rodin, por exemplo, não havia nenhuma informação sobre a exposição nos hotéis, e 

agentes de receptivo entrevistados se dividiam entre a ignorância e o desinteresse sobre 
a mostra. Taxistas passando em frente à exposição ignoravam até mesmo que o prédio 

que a abrigava era um museu.” 57 

Nota-se que o associativismo empresarial é um ponto a ser melhorado dentro do perfil do 
empresariado local. A integração entre os diversos empresários e a comunicação e sinergia 
entre os setores que compõem o ciclo de serviços turísticos devem ser potencializadas. É 
interessante ressaltar que a realização desta mudança de mentalidade irá certamente 
contribuir com o desenvolvimento do turismo e entretenimento baianos. A não realização 
dessa mudança, no entanto, não somente compromete o desenvolvimento, mas também 
degrada e diminui o valor do destino Bahia. 

                                                 
56 MONITOR, 2001; pg. 28 
57 MONITOR, 2001; pg. 29 
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Foram listadas as associações mais representativas do setor turístico presentes no Pólo 
Salvador e Entorno. Suas atuações e representatividades são diversas, mas, de uma maneira 
geral, recomenda-se o desenvolvimento de ações que fortaleçam institucionalmente essas 
associações, conferindo-lhes mais representatividade, mandatos e recursos para a realização 
de projetos. 

Tabela 3.7.3 – Principais Associações do Setor Turístico do Pólo Salvador e Entorno 

 Associações 
Associação Brasileira da Indústria Hoteleira  - ABIH (BAHIA) 
Associação Brasileira das Empresas de Entretenimento e Lazer  ABRASEL – BA 
Associação Brasileira de Empresas de Eventos  - ABEOC 
Associação Brasileira de Agências de Viagens - ABAV 
Associação Brasileira dos Meios de Hospedagem - ABMH

Associação das Empresas de Transportes Coletivos e Rodoviários do Estado da Bahia  - ABEMTRO 
Bahia Convention Bureau 
Câmara Setorial de Turismo da Bahia 
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Cidade de Salvador 
Associação Baiana de Receptivo - ABRE 
Associação das Agências de Turismo  Receptivo de Salvador - AGRESSA 
Sindicato das Empresas de Turismo da Bahia – SINDETUR  

Fonte: SUINVEST 2002 

Com relação ao Cluster de Entretenimento, Cultura e Turismo da Bahia, percebe-se que: 

• Os agentes envolvidos no cluster de turismo da Bahia, entendido de uma maneira 
mais abrangente como as organizações inseridas no sistema turístico, são marcados, 
no setor privado, por uma cultura empresarial arcaica e, no setor público, por uma 
cultura paternalista e pouco habituada ao desenvolvimento de processos de 
colaboração. Assim, as propostas da iniciativa do Cluster de Entretenimento, 
Cultura e Turismo da Bahia de aumentar o grau de comunicação e colaboração entre 
os agentes esbarram na relativa escassez de experiências anteriores semelhantes; 

• A iniciativa é formada por um número reduzido de membros ativos, excluindo 
grande parte da cadeia produtiva do turismo na Bahia e fazendo com que as 
estratégias traçadas percam legitimidade e aceitação por parte do sistema turístico 
como um todo; 

• Os agentes estão pouco habituados ao formato de Organização de Sociedade Civil 
de Interesse Público (caso do Cluster) e às potencialidades do instrumento jurídico 
do Termo de Parceria, levando à diminuição dos projetos elaborados e 
implementados através do Cluster; 

• A abrangência geográfica de atuação do Cluster, em princípio o Estado da Bahia 
como um todo, ou seus principais destinos turísticos, restringe-se atualmente à 
cidade de Salvador e entorno imediato, em função dos membros que atualmente 
estão participando do projeto e da existência de apenas um escritório de 
representação, em Salvador.  
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Para que o associativismo empresarial no Pólo Salvador e Entorno, e na Bahia como um 
todo, seja desenvolvido, algumas observações sobre a natureza do processo e colaboração 
deverão ser levadas em conta: 

• O processo de colaboração no turismo requer o reconhecimento, por parte dos 
agentes envolvidos no processo, de um alto grau de interdependência no 
planejamento e gestão da área. Percepções de interdependência podem ser 
incrementadas pela ênfase nos seguintes aspectos: o compartilhamento de recursos 
limitados (ambiente, infra e super-estrutura, equipamentos de recreação, 
hospitalidade etc.); impactos negativos potenciais do desenvolvimento do turismo 
sobre o ambiente sócio-cultural e natural, que, por sua vez, poderiam influir na 
viabilidade econômica do setor turístico naquela comunidade; e fragmentação do 
setor turístico e inabilidade de um setor efetivamente operar sozinho, já que uma 
determinada massa crítica de atrações, equipamentos e serviços é requerida. 

• A colaboração requer o reconhecimento dos benefícios individuais ou mútuos que 
derivam do processo. Os benefícios mútuos incluem um desenvolvimento do 
turismo mais efetivo e eficiente (assim aumentando as vantagens competitivas da 
destinação); maior grau de sustentabilidade sócio-cultural e natural; e diminuição de 
conflitos. Benefícios individuais são observados na maior representação efetiva para 
alguns grupos; mais recursos para alguns grupos influenciarem o planejamento da 
área; redução das incertezas no ambiente da empresa, assim incrementando o 
processo de decisão em nível corporativo e suas chances de sucesso; e maior 
satisfação dos indivíduos residentes. 

• A colaboração para o planejamento do turismo requer a percepção de que as 
decisões tomadas serão implementadas (ou seja, o processo tem a legitimidade e 
poder de constituir ou fortemente influenciar as decisões de planejamento). No 
planejamento do turismo, a legitimidade e poder da colaboração derivam da 
inclusão de atores chave, da existência de mandatos externos (capacidade de ação 
além do âmbito local), e presença de recursos adequados para que seja conduzido o 
processo e os objetivos sejam implementados. 

• A colaboração para o planejamento do destino turístico depende do envolvimento 
dos seguintes agentes chave: governo local e outras organizações públicas com 
poder direto na alocação de recursos; associações do setor turístico; autoridade de 
turismo local; associações comunitárias; agências sociais (conselhos de escolas, 
hospitais); e grupos de interesse especial. 

• Um mediador é necessário para dar início e facilitar o processo de colaboração. O 
mediador deve possuir as seguintes características: legitimidade, habilidade, 
recursos, e autoridade, que pode derivar de uma agência governamental, uma 
empresa do setor, ou grupo como a Câmara de Comércio local, ou a organização de 
turismo local (Convention and Visitors Bureau, por exemplo). O Cluster de 
Entretenimento, Cultura e Turismo da Bahia pode cumprir esse papel de mediador, 
mas outras organizações, dependendo do contexto e do projeto em pauta, podem 
assumir esse papel. 

• Um efetivo processo de colaboração para o planejamento estratégico do turismo 
requer: formulação de uma expressão da visão com relação ao nível desejado de 
desenvolvimento e crescimento do turismo; formulação conjunta dos objetivos e 
metas; auto-regulamentação da área de planejamento e desenvolvimento com o 
estabelecimento de uma organização colaborativa ou referencial para garantir o 
contínuo ajuste das estratégias através do monitoramento e revisão. No caso de 
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projetos específicos de determinados setores, a própria organização setorial (ABIH, 
por exemplo), pode cumprir o papel de organização referencial no processo de 
colaboração. Em projetos de maior abrangência, o Conselho de Turismo do Pólo ou 
o Cluster passam a cumprir tal papel. 

Gestão Empresarial 

Abastecimento 

De maneira geral os empresários do setor turístico não possuem dificuldades de abasteci-
mento para as suas atividades. Isso se deve à grande oferta de centros abastecedores que se 
pode encontrar na região. As localidades turísticas geralmente contam com infra-estrutura 
básica de comércio, atendendo às necessidades mais imediatas dos empresários. 

O principal centro abastecedor é a cidade de Salvador, por contar com uma posição estraté-
gica e central no Pólo. A capital baiana concentra uma ótima infra-estrutura de serviços e 
comércio, atendendo às principais demandas dos empresários que atuam no Pólo Salvador 
e Entorno. 

Como centros abastecedores secundários, pode-se listar Feira de Santana, Santo Antônio de 
Jesus e Alagoinhas. Esses municípios são os produtores de insumos e matéria-prima para a 
atividade turística. Geralmente, a produção é escoada para Salvador e, de lá, segue para os 
principais pontos turísticos do Pólo Salvador e Entorno. 

Existem ainda muitos produtos que não podem ser encontrados no Estado da Bahia e mes-
mo no Brasil. Alguns deles não podem ser produzidos no país por questões geográficas e de 
clima. Outros, no entanto, poderiam ser produzidos no âmbito do Pólo Salvador e Entorno, 
mas não são. Desta maneira, existe uma necessidade de se desenvolver os centros abastece-
dores, para que esses possam atender mais adequadamente à demanda por insumos e a 
maior parte da renda gerada pelo ciclo de serviços fique retida no próprio Estado, aumen-
tando os benefícios que o turismo pode trazer à região. Existem ainda oportunidades para 
implantação de diversos negócios relacionados ao suprimento de produtos e serviços de-
mandados pelas empresas turísticas. Estes elos da cadeia de suprimentos, tanto podem estar 
sendo desenvolvidos em cada município do Pólo Salvador e Entorno como em pontos estra-
tégicos para atender ao Pólo. 

Comercialização e Distribuição 

Durante as pesquisas de campo foram realizadas diversas entrevistas com donos e gerentes 
de hotéis, restaurantes, operadoras e agências de viagens. O total de entrevistados somou 
uma amostra representativa de 28 formulários preenchidos, que ajudou a analisar o modo 
como os empresários locais se organizam para atingirem seus mercados emissores alvos. 

No que concerne às formas de comercialização e distribuição, as principais conclusões 
tiradas da pesquisa de campo podem ser resumidas da seguinte forma: 

• Somente as empresas mais estruturadas afirmaram depender de outras empresas de 
fora da cidade para comercializar seu produto. Estas disseram trabalhar com 
agências e operadoras de outras cidades e estados para a comercialização de seus 
produtos. Salvador foi o local mais citado como ponto de comercialização dos 
produtos de outros municípios (agências de turismo). 
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• No entanto, ainda existe um percentual representativo de empresas que afirmam 
não depender de nenhuma empresa para a comercialização e distribuição de seu 
produto. Grande parte desta, afirmou ter na internet o seu principal meio de 
comunicação e divulgação do produto. 

Através desta breve análise pode-se observar alguns indicadores que demonstram um 
processo de comercialização e distribuição dos produtos, ainda pouco profissional. Entre 
eles, destacam-se as poucas parcerias existentes em toda a cadeia, e a forma pulverizada 
como são comercializados os produtos no Pólo Salvador e Entorno, dificultando a venda e 
comercialização destes produtos. Ainda através desta pesquisa, e do trabalho de campo 
como um todo, foi possível observar-se que a grande maioria dos empreendimentos é de 
pequeno porte e conta com administração familiar, que encontram na internet a maior e 
principal fonte de divulgação de seus produtos. 

Sistema de Qualidade e Controle 

Como observado no item “comercialização e distribuição”, os empreendimentos existentes 
no Pólo Salvador e Entorno são, em sua maioria, empreendimentos que contam com uma 
administração ainda pouco profissional, e que não encontram condições de implementar 
sistemas de controle de qualidade eficientes. 

No entanto, pode-se observar alguns exemplos de sistemas mais profissionais de controle e 
gestão da qualidade na cidade de Salvador e nos empreendimentos de grande porte da 
Costa dos Coqueiros (como o Complexo Costa do Sauípe). Esses sistemas, no âmbito do 
Pólo Salvador e Entorno, estão geralmente relacionados a empreendimentos e 
investimentos de grandes grupos e redes hoteleiras. 

Constata-se a necessidade de implementação de um processo de mudança da mentalidade 
do pequeno empreendedor. A pressão pela contenção de custos, que pode resultar em uma 
diminuição da qualidade do serviço oferecido ao turista, deve ser substituída por programas 
e sistemas de qualidade que garantam alto valor agregado à experiência turística. Assim, os 
empreendimentos passariam a concorrer entre si com base em seus diferenciais de qualida-
de, arrefecendo a guerra de tarifas e induzindo uma possível mudança no perfil do turista. 

O certificado de Qualidade Bahiatursa pode ser considerado a iniciativa de maior destaque 
no Pólo Salvador e Entorno, e também nas demais regiões turísticas da Bahia, com vistas ao 
alcance do objetivo de aumentar a qualidade dos serviços turísticos. Esse certificado tam-
bém contribui para mudar o foco das relações competitivas entre os empreendimentos da 
guerra de tarifas para o desenvolvimento de vantagens competitivas relacionadas ao dife-
rencial de qualidade. 

Esse certificado já é considerado pelo trade turístico como um diferencial de qualidade do 
hotel. Sua criação ocorreu em 1999, tendo como finalidade aferir os serviços da hotelaria em 
relação aos padrões de qualidade pré-estabelecidos. Desta forma, é concedido somente após 
levantamento técnico para avaliação dos critérios de segurança, saúde e higiene, atendimen-
to ao cliente, ao consumidor e à legislação turística. 

Em uma etapa inicial, com o objetivo de traçar um panorama geral das condições em que se 
encontravam os hotéis do Pólo Salvador e Entorno, a Bahiatursa realizou, no ano de 2001, a 
pesquisa de Controle de Qualidade. Essa pesquisa classificou os hotéis em três categorias 
(EXCELENTE; BOM; e SATISFATÓRIO), tendo como base os critérios mencionados acima, e 
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foi realizada em Salvador e na Costa dos Coqueiros (Conde, Sauípe, Praia do Forte e Imbas-
saí). 

Em Salvador foram analisados 65 hotéis, que foram classificados da seguinte forma: 14% 
EXCELENTE; 40% BOM; e 46% SATISFATÓRIO. Já a Costa dos Coqueiros, com 46 unidades 
vistoriadas, obteve a seguinte classificação: 10% EXCELENTE; 53% BOM; e 37% SATISFA-
TÓRIO. 

O comportamento da oferta hoteleira em relação aos principais aspetos do processo de con-
trole de qualidade também foi analisado e os principais aspectos positivos e negativos, le-
vantados ao longo da pesquisa, estão listados abaixo: 

• Aspectos Negativos 

• A conservação e manutenção das áreas, principalmente aquelas que o 
hóspede não tem acesso; 

• Limpeza e higiene; 

• Não atendimento a legislação turística; 

• Não atendimento ao código do consumidor; 

• Gestão de Qualidade verificado em poucos meios de hospedagem. 

• Aspectos Positivos 

• Reaproximação dos empresários com o Órgão Oficial de Turismo; 

• Agente fiscal passa a ser visto como consultor; 

• O Certificado de Qualidade da Bahiatursa é considerado como um 
diferencial de qualidade; 

• Interesse na melhoria da qualidade dos serviços do estabelecimento; 

• Aumento da base de dados para efeito de estatística; 

• Maior facilidade na fiscalização e acompanhamento da atividade hoteleira. 

Ressalta-se, no entanto, que estes resultados se referem a todos os municípios onde a 
pesquisa foi realizada, que foram: 

• Salvador: 65 hotéis; 

• Costa dos Coqueiros: 49 hotéis; 

• Porto Seguro/Santa Cruz de Cabrália: 48 hotéis; 

• Costa do Cacau: 20 hotéis; 

• Chapada Diamantina: 14 hotéis. 

Os resultados da pesquisa devem ser interpretados de maneira criteriosa. Em primeiro 
lugar, não está claro como foi o processo de escolha dos empreendimentos para composição 
da amostra da pesquisa. Além disso, as categorias escolhidas (Excelente, Bom e Satisfatório) 
são tendenciosas à análise positiva da situação dos empreendimentos, além de resumirem 
excessivamente as constatações dos pesquisadores, de modo que se torna quase impossível a 
realização de um diagnóstico. 
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No entanto, a lista de constatações de aspectos positivos e negativos do processo de 
controle de qualidade nos empreendimentos, apesar de altamente subjetiva, levanta alguns 
importantes aspectos para discussão e fornece algumas possibilidades de linhas de atuação. 
A constatação de que o Certificado de Qualidade é visto como diferencial pelos 
empreendimentos hoteleiros indica que há receptividade para ampliação do projeto. 

Dando continuidade ao processo iniciado em 1999, A Bahiatursa lançou, em maio de 2003, o 
Bahia Qualitur – Programa de Certificação para o Setor de Turismo do Estado da Bahia. O 
programa é feito em parceria com o SEBRAE (Serviço de Apoio à Pequena e Micro Empresa) 
e organizações que fornecem apoio técnico às ações de certificação dos empreendimentos 
turísticos, como o BVQI (Bureau Veritas Quality International), o IH (Instituto de 
Hospitalidade) e o PQB (Programa Qualidade Bahia). 

O Projeto Piloto contemplará 192 empresas, que serão escolhidas por ordem de 
manifestação de interesse, desde que atendam a todas as exigências legais do programa. 
Têm prioridade as zonas turísticas da Baía de Todos os Santos, Costa dos Coqueiros e Costa 
do Descobrimento, em função do avançado estágio do desenvolvimento do turismo nessas 
regiões e do número de empreendimentos turísticos existentes. Serão certificados 
inicialmente meios de hospedagem, bares e restaurantes, operadoras e agências de 
receptivo, e meios de transporte, contemplando grande parte da cadeia de serviços 
turísticos. A previsão de investimentos do Projeto Piloto totaliza R$ 2.711.104,00, entre 2003 e 
2005. 

Alguns aspectos do “Bahia Qualitur” são indicativos da maturidade do processo de 
discussão da questão da qualidade dos serviços turísticos na Bahia. Os documentos de 
apresentação do programa ressaltam a visão de que o objetivo de incremento da qualidade 
abrange uma grande gama de aspectos socioeconômicos das regiões turísticas, como o nível 
de educação da população e o nível de capacitação dos empresários, e não só o processo de 
certificação em si. Também se entende que a autenticidade cultural e o respeito ao meio 
ambiente são aspectos indissociáveis da prestação de serviços turísticos de alto valor 
agregado. 

Os empreendimentos serão diagnosticados por consultores especializados, que 
recomendarão mudanças na estrutura de gestão e participarão do processo de capacitação 
dos gestores e funcionários das empresas contempladas pelo Projeto Piloto. Portanto, não se 
trata de um programa que pretende apenas identificar os empreendimentos de alta 
qualidade, mas um processo de acompanhamento de empreendimentos para que esses 
possam atingir patamares mais elevados de eficiência e qualidade na prestação de serviços 
turísticos, podendo, após esse processo, receberem um certificado que ateste esse patamar 
de excelência. 

Deve-se ressaltar, contudo, que o programa atingirá inicialmente um limitado número de 
empreendimentos, em função de restrições operacionais e de recursos. Portanto, não deve 
ser visto como a única forma de atingir o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços 
turísticos. Além do Governo do Estado, as administrações municipais e as associações 
empresariais de cada setor devem atuar na complementação do programa, conduzindo 
ações paralelas, especialmente aquelas relacionadas à capacitação da mão-de-obra e dos 
gestores de empreendimentos. 
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Problemática Empresarial 

De acordo com entrevistas realizadas com os empresários locais durante a pesquisa de cam-
po, os maiores problemas relacionados à gestão empresarial vivenciados atualmente pelo 
setor são: 

• Mão-de-obra pouco qualificada; 

• Baixo fluxo turístico e alta sazonalidade na maioria das localidades; 

• Infra-estrutura básica deficiente em muitas localidades; 

• Setor privado pouco qualificado e com pouca visão empresarial. 

Conselho de Turismo do Pólo 

Com o objetivo de apoiar o desenvolvimento dos Pólos de Turismo, adotou-se como 
estratégia um modelo de planejamento que vai além dos moldes tradicionais, por apresentar 
forte compromisso com o engajamento da sociedade na definição das ações, reconhecendo-
a como instrumento legítimo de participação no processo decisório. 

Neste sentido, os Conselhos de Turismo reúnem, no mesmo arco de alianças, os atores que 
militam na atividade turística em nível regional. Os Conselhos são espaços sistematizados 
para o planejamento, a deliberação e viabilização de ações que concorram para o 
desenvolvimento do turismo, através da identificação dos entraves existentes e apresentação 
de soluções sistêmicas e mitigadoras desses óbices, bem como atuam de forma a fortalecer 
os elos da cadeia produtiva do turismo. 

Os Conselhos de Turismo terão preferencialmente 36 conselheiros. Metade deles será 
representado pelos poderes públicos (Federal, Estadual e Municipal) e o restante será 
ocupado pela sociedade civil, dividida entre o terceiro setor e setor privado. Cada membro 
do conselho, ou conselheiro, terá direito a um voto nas deliberações do plenário. 

Os representantes de cada grupo ou setor serão escolhidos basicamente através de reuniões 
focais e votação direta para escolha do conselheiro. A duração do mandato será de dois anos 
para cada membro do Conselho. 

As reuniões ordinárias serão bimestrais, com possibilidade de convocação extraordinária 
pelo coordenador do conselho, o Banco do Nordeste, ou por mais de um terço dos 
membros. 

Objetivos 

O Conselho de Turismo tem por objetivos potencializar o desenvolvimento do Pólo 
Salvador e Entorno, sob a ótica do empresariamento, pela integração das ações dos órgãos 
envolvidos, alinhando-as com as políticas públicas federais, estaduais e municipais e com a 
sociedade em geral, a partir do gerenciamento adequado dos indicadores econômicos, de 
modo a gerar os seguintes resultados: 58 

“Fortalecimento e integração dos elos da cadeia produtiva do turismo; 

                                                 
58 BID, 2001; pg. 3 
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Consolidação do Pólo Salvador e Entorno pela identificação dos principais produtos 
turísticos diferenciados existentes no destino; 

Promoção e inserção competitiva do Pólo Salvador e Entorno no destino turístico 
Nordeste; 

Geração de ocupação produtiva e renda; 

Aumento de arrecadações tributárias estaduais e municipais; 

Preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural do Estado;  

Melhoria da qualidade de vida da população fixa.” 

Diretrizes Básicas 59 

“Atuar como foro de discussão e consenso sobre as estratégias e prioridades de 
desenvolvimento turístico do Pólo; 

Assegurar um processo de escolha dos conselheiros e de tomada de decisão 
transparentes; 

Apoiar e acompanhar a execução das ações do Programa de Desenvolvimento do 
Turismo no Nordeste do Brasil – PRODETUR NE II; 

Divulgar as ações do Conselho de Turismo do Pólo Salvador e Entorno junto aos 
Conselhos Municipais de Turismo e Meio Ambiente. Identificação dos principais fatores 

restritivos à consolidação do destino turístico e articulação com todos os agentes 
envolvidos com o planejamento e gestão da atividade turística, buscando a 

implementação de soluções; 

Integração das diversas iniciativas em nível estadual, buscando formatar o produto 
turístico do pólo; 

Aprovação dos Planos de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável dos Pólos 
Prioritários; 

Acompanhamento das ações do PRODETUR/NE II.” 

O Conselho de Turismo do Pólo Salvador e Entorno já foi oficialmente formado e até o 
presente momento já se reuniu duas vezes para a aprovação deste PDTIS. A primeira 
reunião ocorreu em fevereiro de 2003 e tinha como objetivo a instalação do Conselho e 
apresentação do PDTIS para os conselheiros. A segunda reunião ocorreu, 
aproximadamente, um mês depois da primeira e tinha a finalidade de avaliar o plano, as 
sugestões enviadas e alterações propostas. Ao fim desta reunião, o plano foi submetido à 
aprovação e acatado pelo conselho. 

                                                 
59 BID, 2001; pp. 2-3 
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Nível de Compromisso do Setor em Relação ao PDITS 

As reuniões realizadas para a elaboração participativa deste PDITS são um ótimo indicador 
do nível de compromisso e interesse da sociedade civil com o plano. Foram realizadas cinco 
reuniões para a produção e validação deste plano. Na primeira, denominada Workshop, os 
presentes levantaram os pontos fortes e fracos do turismo em cada um de seus municípios. 
Essa reunião foi realizada para o Pólo Salvador e Entorno em 5 etapas, reunindo municípios 
por semelhança como destino turístico e facilidade de acesso. 

A segunda reunião, de Diagnóstico, contou com uma apresentação do diagnóstico levanta-
do na pesquisa de campo e em pesquisas de dados sobre a região. Num segundo momento, 
a reunião proporciona a interação dos presentes, que indicaram soluções possíveis para os 
problemas levantados no Workshop e avaliaram os principais atrativos de seus municípios. 
Essa reunião se deu também em 5 etapas. 

Na reunião de Estratégias foi apresentada a estratégia para o desenvolvimento turístico pa-
ra o Pólo Salvador e Entorno e as estratégias sub-regionais de cada Zona Turística. Foram 
apresentadas as estratégias em duas etapas, uma para cada Zona Turística. 

A quarta reunião, Instalação do Conselho e Apresentação do PDITS para os Conselheiros, 
organizada pelo Banco do Nordeste, teve o objetivo de eleger os conselheiros e apresentar 
os principais pontos do PDTIS. 

A última reunião, também organizada pelo Banco do Nordeste, foi a reunião de 
convalidação que tinha a finalidade de avaliar o plano e as sugestões e alterações propostas. 
Ao final da reunião o plano foi submetido e acatado pelo conselho. 

 A Tabela 3.7.4 faz um resumo das reuniões realizadas: 
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Tabela 3.7.4 – Reuniões Realizadas para elaboração do PDITS do Pólo Salvador e Entorno 

Reunião Local Data Municípios Presentes Representantes
Praia do Forte 27/112001 Lauro de Freitas, Camaçari, Entre Rios e Mata de São João 34
Conde 28/11/2001 Conde, Esplanada e Jandaíra 53
Vera Cruz 29/11/2001 Itaparica, Vera Cruz, Jaguaripe,  Nazaré e Salinas da Margarida 31
Cachoeira 30/11/2001 Maragojipe, São Félix, Cachoeira, Madre de Deus 33
Salvador 19/3/2002 Salvador 35
Total Workshop 186
Salvador 8/4/2002 Salvador 38
Praia do Forte 9/4/2002 Lauro de Freitas, Camaçari, Entre Rios e Mata de São João 59
Conde 10/4/2002 Conde, Esplanada e Jandaíra 62
Vera Cruz 11/4/2002 Itaparica, Vera Cruz, Jaguaripe,  Nazaré e Salinas da Margarida 42

Total Diagnóstico 259

145

Praia do Forte

Total Estratégias

Workshop

Estratégias

Diagnóstico

12/4/2002
Maragojipe, São Félix, Cachoeira, Santo Amaro, Madre de Deus e 
Saubara

Cachoeira

70

75

58

Salvador, Madre de Deus, Nazaré, Salinas da Margarida, 
Itaparica, Vera Cruz, Santo Amaro, São Félix, Cachoeira, Saubara

Salvador 9/7/2002

Lauro de Freitas, Camaçari, Entre Rios, Mata de São João, Conde, 
Jandaíra e Esplanada

10/7/2002

 

Elaboração: FGV 2002 

Estiveram presentes nessas reuniões representantes do poder privado local, do poder públi-
co e principalmente membros (moradores) das comunidades. O Gráfico 3.7.1 mostra como 
foi, em média, a distribuição dos participantes em cada reunião realizada: 
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Gráfico 3.7.1 – Participantes por Grupo – Pólo Salvador e Entorno 
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Elaboração: FGV 2002 

Do total de participantes, em média 22% representavam o poder privado local. Isso significa 
que, dos 50 participantes (em média, por reunião), 11 eram do poder privado local. Esse 
número pode ser comparado à média de 13,5 participantes da comunidade e 23,5 do poder 
público.  

Durante as reuniões, os empresários do Pólo Salvador e Entorno demonstram as seguintes 
posturas em relação ao PDITS: 

1. Esperança: muitos percebem no PDITS a chance do município receber recursos e 
melhorar a situação atual; 

2. Desconfiança: muitos duvidam da conclusão e efetivação do PDITS, comparando a 
outras iniciativas que não levaram benefícios diretos aos seus negócios; 

3. Ausência: os empresários de muitos municípios não estiveram representados nas re-
uniões, deixando de expor suas dificuldades e idéias. Muitas vezes transmitem a i-
déia de que o planejamento é uma função do Estado, exclusivamente; 
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4. Interesse: os empresários que estiveram presentes nas reuniões mostraram-se inte-
ressados e muito dispostos a colaborar.  

Conclusão 

Os investimentos feitos pelo setor privado no Pólo Salvador e Entorno demonstram que o 
empresariado está atuante. Investimentos turísticos foram e estão sendo feitos. Um fator 
importante para isso foi a colocação do turismo entre as estratégias de desenvolvimento 
econômico do Estado da Bahia (ano de 1991). Nesse sentido, a implementação do 
PRODETUR NE I em 1995 alavancou os investimentos privados na região. Um bom 
exemplo desses investimentos foi a construção do complexo turístico-hoteleiro de Costa do 
Sauípe (com 1.650 UH’s). Ressalta-se também, neste mesmo período, o volume de 
investimentos privados de pequeno porte, essenciais para uma maior descentralização do 
turismo, bem como responsável por uma maior apropriação desta atividade pelas 
populações locais. 

O empresariado demonstra, portanto uma grande capacidade empreendedora. Todavia, a 
situação atual – principalmente no que concerne ao associativismo e à gestão e problemática 
empresarial – evidencia algumas dificuldades e fragilidades que impedem o 
desenvolvimento contínuo e sustentável do turismo na região. 

As primeiras conclusões a que se chega corroboram os resultados alcançados pela pesquisa 
do Monitor Group. As relações estabelecidas pelo empresariado local constituem uma força 
restritiva ao desenvolvimento, já que se baseiam num modelo de competição predatória. 

A condição sine qua non para a implantação de clusters de entretenimento nos diversos 
Pólos do Estado é uma mentalidade de integração e cooperação na grande maioria dos 
empresários. Com isso, todos trabalharão para o aumento do valor agregado do produto 
turístico e, com efeito, todos se beneficiarão desse valor. Esta nova mentalidade permitirá 
também que se forme uma cadeia produtiva local fortificada, com a qual a atividade 
turística poderá interagir em larga escala. 

A mudança de mentalidade deve ser fomentada de diversas maneiras, como programas de 
sensibilização, oficinas, estímulo à criação de associações empresariais, fóruns, etc. A criação 
do Conselho de Turismo é uma das maneiras que podem possibilitar a mudança de 
mentalidade. O Conselho poderá aumentar a participação do setor privado e da 
comunidade no planejamento e controle do desenvolvimento turístico no Pólo Salvador e 
Entorno. Ademais, criará um fórum de debates entre os diversos setores da sociedade, que 
dessa forma podem atuar conjuntamente para o desenvolvimento do turismo na área de 
planejamento.
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3.8. Produtos e Atrativos Turísticos 

Introdução 

Neste capítulo os atrativos turísticos do Pólo Salvador e Entorno são identificados e 
classificados segundo uma metodologia formulada especialmente para este fim. A base 
conceitual utilizada foi a da EMBRATUR, em sua “Metodologia do Inventário da Oferta 
Turística”.  

Inicialmente serão apresentas as informações sobre a metodologia que foi utilizada para o 
desenvolvimento das análises sobre os produtos e atrativos turísticos. 

O estudo sobre os produtos e atrativos turísticos do Pólo se inicia com uma análise sobre a 
situação atual dos atrativos turísticos. Serão apresentados os atrativos efetivos, separados 
por categoria e zona turística. Essa análise permite identificar as vocações turísticas de cada 
região, de acordo com a categoria turística predominante. 

Também serão apresentados os principais atrativos e os municípios com maior destaque em 
cada categoria. Por fim, é feita uma breve análise sobre os produtos turísticos vendidos 
atualmente no Pólo Salvador e Entorno, tema mais profundamente tratado no Capítulo 3.9 
– Qualidade da Oferta Turística. 

Em seguida, é feita uma análise da situação futura dos produtos e atrativos turísticos no 
pólo. Para tanto, segue-se a mesma estrutura utilizada para a situação atual, tendo como 
base os atrativos potenciais.  

Como conclusão, há uma análise conjunta da situação atual e futura, dando uma visão 
mais completa acerca das vocações turísticas do Pólo Salvador e Entorno. 

Metodologia 

Marco Teórico - EMBRATUR 

“A Oferta Turística engloba tudo o que o local de destino tem a oferecer aos turistas 
atuais e potenciais. 

Portanto, a Oferta Turística é representada pela gama de atrativos turísticos, assim 
como bens e serviços que provavelmente induzirão as pessoas a visitarem 

especificamente um país, região ou cidade.  

Por Atrativos Turísticos entende-se todo o lugar, objeto ou acontecimento de interesse 
turístico que motiva o deslocamento de grupos humanos para conhecê-los. 

Os atrativos turísticos apresentam-se em 5 categorias: 
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• Naturais: Consistem-se em montanhas (picos/cumes, serras, 
montes/morros/colinas, etc); planaltos e planícies (chapadas/tabuleiros, 

patamares, pedras tabulares, vales, rochedos, etc); costas ou litoral (praias, 
restingas, mangues, baías/enseadas, sacos, cabos e pontas, falésias/barreiras, 

dunas, etc); terras insulares (ilhas, arquipélagos, recifes/atol); hidrografia (rios, 
lagos/lagoas, praias fluviais/lacustres); pântanos; quedas d’água; fontes 
hidromineral e/ou termal; parques e reservas de fauna e flora (nacional, 

estadual, municipal); grutas/cavernas/furnas; áreas de caça e pesca.  

• Histórico-Culturais: Esta categoria engloba monumentos (arquitetura civil, 
religiosa/funerária, industrial/agrícola, militar; ruínas; esculturas; pinturas; 

outros legados); sítios (históricos e científicos); instituições culturais de estudo, 
pesquisa e lazer (museus, bibliotecas, arquivos, institutos históricos e 

geográficos). 

• Manifestações e Usos Tradicionais e Populares: Compõem-se de festas, 
comemorações e atividades (religiosas, populares e folclóricas, cívicas); 

gastronomia típica (salgados, doces, frutas, sucos, bebidas); artesanato; feiras e 
mercados. 

• Realizações Técnicas e Científicas Contemporâneas: Exploração de minério; 
exploração agrícola e pastoril; exploração industrial; obras de arte e técnica; 

centros científicos e técnicos. 

• Acontecimentos Programados: Congressos e convenções; feiras e exposições; 
realizações diversas (desportivas, artísticas/culturais, sociais/assistenciais, 

gastronômicas/de produtos, etc). 

A esses Atrativos Turísticos devemos agregar o uso que o turista faz dos mesmos, ou 
seja, as Atividades Turísticas. Efetivamente, para que aconteça o turismo é preciso que 

o consumidor – turista – realize determinadas atividades que são o objetivo de sua 
viagem, razão pela qual torna-se necessário que lhe sejam prestados serviços turísticos. 

Esses só existem para que possam ocorrer as atividades turísticas. 

Os equipamentos e instalações turísticas têm sua construção justificada somente 
naqueles locais privilegiados, cujas características especiais, convenientemente 

exploradas, possam gerar atividades turísticas. Isso equivale a dizer que o atrativo 
turístico é a matéria-prima da atividade turística. 

Equipamentos e Serviços Turísticos representam o conjunto de edificações, de 
instalações e de serviços indispensáveis ao desenvolvimento da atividade turística. 

Compreendem os meios de hospedagem, serviços de alimentação, de entretenimento, de 
agenciamento, de informação e outros serviços. 

Infra-estrutura de Apoio Turístico é o conjunto de obras e instalações de estrutura 
física da base, que criam condições para o desenvolvimento de uma unidade turística, 

tais como: sistema de transportes, de comunicações, serviços urbanos (água, luz, 
esgoto, limpeza pública) etc...”. 60 

                                                 
60 EMBRATUR, 1983; pp. 7-13 
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Sistema de Classificação 

A classificação se baseou também no sistema proposto pela EMBRATUR. Os critérios e 
materiais utilizados foram elaborados especificamente para este trabalho de maneira mais 
simplificada que o sistema da EMBRATUR. 

Os atrativos turísticos foram visitados e para cada um foi preenchida uma ficha de 
avaliação. Essa ficha serviu como roteiro para a análise, pontuação e classificação dos 
atrativos.  

A avaliação foi realizada durante a pesquisa de campo e coleta de dados secundários sobre o 
local.  

Foi necessário em primeira instância separar os atrativos em efetivos e potenciais. Logo no 
início da pesquisa de campo se observou que muitos atrativos não tinham estrutura 
adequada. Muitos deles também não contavam com visitação sistemática. Definiu-se, 
portanto, que os atrativos efetivos e potenciais fossem divididos da seguinte maneira: 

• Atrativos Turísticos Efetivos: são os produtos turísticos, ou seja, atrativos formatados 
comercialmente, facilitando sua distribuição, comunicação e venda. 

• Atrativos Turísticos Potenciais: são aqueles que não possuem infra-estrutura para 
receber o turista, não estando inseridos no mercado, embora possuam algum grau 
de atratividade. 

Em seguida, os atrativos turísticos foram pontuados, em notas de 0 a 5, para os seguintes 
quesitos: 

• Acessibilidade: Este quesito leva em conta o conforto do deslocamento (meios de 
transporte e condições das vias de acesso); o tempo de deslocamento; a facilidade de 
acesso (sinalização eficiente, utilização de vias familiares, esforço desprendido para 
atingir o local) e a sensação do trajeto (entorno, apelo paisagístico, etc). 

• Infra-estrutura: Leva em conta quipamentos do receptivo turístico, aspectos do lixo 
(lixeiras, coleta e varrição); telecomunicações (telefones públicos, cobertura de 
celular); saneamento básico (distribuição de água e coleta de esgoto) e segurança do 
turista no local. 

• Escala: Identifica a localização geográfica da demanda que o atrativo gera, sendo: 
2=local, 3=regional, 4=nacional e 5=internacional. 

• Beleza: Avalia subjetivamente a beleza do atrativo e do local onde este se encontra. 

• Características culturais / históricas / sociais / ambientais: Identifica a importância 
histórico-cultural do atrativo; sua originalidade e a hospitalidade desprendida pela 
comunidade local. 

• Apoio do Poder Público e Importância para a Comunidade: Avalia a importância 
do atrativo pelos pontos de vista do poder público e da comunidade local e as ações 
desenvolvidas em prol deste atrativo. 

• Sazonalidade: Caracteriza a sazonalidade no atrativo: 1=fluxo pontual em alta 
temporada; 2=fluxo pontual em baixa temporada; 3=um período de férias61; 4=dois 
períodos de férias; e 5=ano todo. 

                                                 
61 Tipicamente, os períodos de férias no Brasil são Junho/Julho e Dezembro/Janeiro. 
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• Condições de preservação (do patrimônio histórico e do meio ambiente): Avalia a 
situação na qual o patrimônio histórico e ambiental se encontram. 

As notas obedeceram aos seguintes parâmetros: 

Tabela 3.8.1 – Parâmetro de Avaliação 

0 Inexistente/Vazio
1 Ruim
2 Fraco
3 Regular
4 Bom
5 Excelente

Nota 
Numérica

Qualificação

 

Elaboração: FGV 2002 

Para cada quesito acima foi estimado um peso, ou seja, a sua importância perante os 
demais. Os pesos relativos variaram de 1 a 3. Dessa forma, alguns critérios foram 
considerados mais importantes para efeitos de classificação. 

A nota de um atrativo referente a cada critério foi multiplicada pelo seu respectivo peso, 
chegando-se a um resultado parcial. A soma de todas as multiplicações dos critérios por 
seus respectivos pesos originou um resultado final, isto é, a pontuação total daquele atrativo 
turístico. 

Constatada a diferenciação entre os atrativos efetivos e potenciais, foi necessário aplicar 
diferentes parâmetros para os atrativos efetivos e os potenciais, procurando evitar 
distorções na avaliação e na classificação. 

Enquanto os atrativos efetivos foram avaliados com todos os quesitos, os potenciais foram 
somente avaliados pelos quesitos de acessibilidade, beleza, e características culturais / 
históricas / sociais / ambientais. Esses quesitos não dependem, ou não são influenciados 
diretamente pelo fato de o atrativo ser formatado comercialmente ou ter fluxo turístico. 

Os pesos aplicados aos quesitos para os atrativos efetivos e potenciais são listados na Tabela 
3.8.2: 
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Tabela 3.8.2 – Peso dos Quesitos de Avaliação 

Efetivos Potenciais
Acessibilidade 2 0
Infra-estrutura 2 0
Escala 1 0
Beleza 3 3
Características Culturais, Históricas, Sociais ou Ambientais 3 3
Apoio do Poder Público e Importância para a Comunidade 1 0
Condições de Preservação 2 0
Sazonalidade 2 0

Atrativos

 

Elaboração: FGV 2002 

Situação Atual 

Nesta parte são avaliados os atrativos e produtos turísticos existentes e já desenvolvidos. 
Parte-se da premissa que o turismo ainda está em fase de desenvolvimento em grande parte 
do Pólo Salvador e Entorno e que o estágio atual de demanda e da oferta de produtos está 
estruturada com base nos atrativos efetivos. 

Apresentação dos Atrativos 

Atrativos Efetivos 

A Tabela 3.8.3 apresenta os atrativos efetivos dos municípios, separados por categoria e Zona 
Turística62. Dentro de cada categoria, os atrativos são classificados segundo a nota total 
ponderada: 

                                                 
62 Para efeitos deste capítulo e para melhor análise das informações, as Zonas Turísticas consideradas são: Baía de Todos os 
Santos; Costa dos Coqueiros e Salvador. 
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Tabela 3.8.3 – Atrativos Turísticos Efetivos por Categoria (Notas) – Pólo Salvador e 
Entorno 

Baía Todos os Santos
Cachoeira

Histórico-cultural
Conjunto da Ordem 3a. do Carmo 76
Conjunto Arquitetônico de Cachoeira 74
Fundação e Museu Hansen Bahia 59
Igrejas de Cachoeira 58
Ponte Dom Pedro II 56

Manifestações Culturais
Festa da Irmandade da Boa Morte (Cachoeira) 72
Artesanato de Cachoeira 55
Festa de N.S. D'Ajuda (Cachoeira) 40
Festa de São João (Cachoeira) 39

Itaparica
Histórico-cultural

Fonte da Bica 57
Centro Histórico de Itaparica 54

Manifestações Culturais
Artesanato de Itaparica 54

Natural
Praia Ponta de Areia 52
Praias do Forte e do Boulevard 49

Realizações Técnicas e Científicas Contemporâneas
Marina de Itaparica 49

Madre de Deus
Acontecimentos Programados

Madreverão 54
Natural

Praias (da Costa, Cação e da Ponta do Suape) 44

Maragojipe
Acontecimentos Programados

Regata Aratu-Maragojipe 44
Manifestações Culturais

Carnaval de Mascarados de Maragojipe 41
Festa de São Bartalomeu (Maragojipe) 40

Nazaré
Histórico-cultural

Cine Rio Branco 62
Centro Histórico de Nazaré 60
Estação de Trem e Locomotiva 56
Estátua de Jesus Cristo e Mirante 53

Manifestações Culturais
Feira dos Caxixis 57
Artesanato de Nazaré 51
Festa de São Roque (Nazaré) 43  

Fonte: FGV 2002 
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Tabela 3.8.3 – Atrativos Turísticos Efetivos por Categoria (Notas) – Pólo Salvador e 
Entorno (Continuação) 

Santo Amaro
Histórico-cultural

Museu do Recolhimento dos Humildes 70
Centro histórico de Santo Amaro 58

Manifestações Culturais
Festa de N.S. da Purificação (Santo Amaro) 57

São Felix
Histórico-cultural

Fábrica de Charutos e Centro Cultural Dannemann 67
Casa de Hansen Bahia (Fazenda Santa Bárbara) 56
Centro Histórico de São Felix 55

Manifestações Culturais
Teatro de Rua - "A paixão de Cristo" 46

Saubara
Natural

Praia de Cabuçu 37

Vera Cruz
Natural

Praia e Distrito de Mar Grande 51
Praia de Cacha-Pregos 51
Praia de Barra Grande 45

Costa dos Coqueiros
Camaçari

Histórico-cultural
Aldeia Hippie 63

Natural
Barra do Jacuípe 67
Praia de Arembepe 53
Praia de Jauá 50
Praia de Guarajuba 50

Realizações Técnicas e Científicas Contemporâneas
Projeto Tamar Arembepe 65

Conde
Histórico-cultural

Sambaqui (Arqueologia) 55
Natural

Barra do Itariri 50
Praia de Sítio do Conde 43

Entre Rios
Natural

Praia de Massarandupió 56
Praia de Subaúma 45
Praia e Vila de Porto Sauípe 41  

Fonte: FGV 2002 
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Tabela 3.8.3 – Atrativos Turísticos Efetivos por Categoria (Notas) – Pólo Salvador e 
Entorno (Continuação) 

Esplanada
Natural

Praia e Vila de Baixios 52
Lagoa Azul 52

Jandaíra
Histórico-cultural

Vila de Mangue Seco 74

Natural
Praia de Mangue Seco 68
Dunas de Mangue Seco 64

Lauro de Freitas
Natural

Praia de Vilas 59
Praia de Buraquinho 49
Praia de Ipitanga 48

Mata de São João
Histórico-cultural

Castelo Garcia D'Avila 68
Vila de Praia do Forte 64

Manifestações Culturais
Lavagem de Praia do Forte 40
Reveillon em Praia do Forte 39
Artesanato da Vila Sauípe 33

Natural
Praia de Praia do Forte 68
Praia de Papagente e do Lorde - Piscinas Naturais 54
Reserva da Sapiranga 52
Praia de Imbassaí 51

Realizações Técnicas e Científicas Contemporâneas
Projeto Tamar Praia do Forte 73

Salvador
Salvador

Histórico-cultural
Centro Histórico de Salvador 80
Igreja do Senhor do Bonfim 78
Forte de Santo Antônio da Barra 77
Catedral Basílica de Salvador 75
Convento de São Francisco 75
Elevador Lacerda 74
Mosteiro de São Bento 72
Igreja da Ordem Terceira de São Francisco 72
Museu Náutico 70
Museu Carlos Costa Pinto 70  

Fonte: FGV 2002 
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Tabela 3.8.3 – Atrativos Turísticos Efetivos por Categoria (Notas) – Pólo Salvador e 
Entorno (Continuação) 

Museu de Arte Moderna da Bahia - MAM 68
Museu de Arte da Bahia 68
Museu Abelardo Rodrigues 68
Museu de Arte Sacra da UFBA 67
Fundação Casa de Jorge Amado 67
Igreja N.S. da Conceição da Praia 67
Igreja e Santa Casa da Misericórdia 67
Igreja e Convento de Santa Teresa 67
Museu Afro-Brasileiro 64
Forte de São Pedro 57
Forte de N.S. de Monte Serrat 55
Teatro Castro Alves 48
Igreja de São Pedro dos Clérigos 48
Igreja e Convento do Carmo 48
Igreja de São Joaquim 48
Forte de Santo Antônio Além do Carmo 48
Igreja N.S. da Vitória 48
Igreja N.S. do Pilar 48
Igreja N.S. do Rosário dos Pretos 48
Igreja Santo Antônio Além do Carmo 48
Igreja Santo Antônio da Barra 48
Memorial da Câmara de Salvador 48
Memorial dos Governadores 48
Memorial Irmã Dulce 48
Forte de Santa Maria 48
Igreja da Ascensão do Senhor 48
Igreja do Santíssimo Sacramento da Rua do Passo 48
Museu Arquelógico 48
Igreja e Convento da Lapa 48
Museu da Cidade 48
Museu da Ordem Terceira de São Francisco 48
Museu da Santa Casa de Misericórdia 48
Igreja da Ajuda 48
Igreja da Ordem Terceira de São Domingos 48
Igreja da Boa Viagem 48
Museu do Cacau 48
Museu do Mosteiro de São Bento 48
Museu Eugênio Teixeira Leal 48
Museu Geológico do Estado da Bahia 48
Museu Henriqueta Catharino e Arte Antiga e Popular 48
Casa de Angola 48
Museu Portas do Carmo 48
Palácio Rio Branco 48
Quarteirão Cultural 48
Colégio de São Joaquim  

Fonte: FGV 2002 
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Tabela 3.8.3 – Atrativos Turísticos Efetivos por Categoria (Notas) – Pólo Salvador e 
Entorno (Continuação) 

Manifestações Culturais
Festa de Iemanjá (Salvador) 74
Procissão do Senhor Bom Jesus dos Navegantes 72
Carnaval de Salvador 72
Lavagem do Bonfim 70
Capoeira de Salvador 66
Dinâmica Cultural de Salvador 66
Candomblés de Salvador 65
Festa da Independência da Bahia 62
Festa do Divino 55
Festa de Reis 55
Mercado Modelo 51
Festa de São João 51
Festival de Verão 50
Festa de Santa Luzia 48
Reveillon do Farol 48
Pelourinho Dia e Noite 48

Natural
Baía de Todos os Santos 69
Lagoa de Abaeté 62
Orla Marítima - Oceânica (Salvador) 57
Orla Marítima - Baía de Todos os Santos (Salvador) 57
Mergulho em Salvador 54
Ilha dos Frades 48
Ilha de Maré 48  

Fonte: FGV 2002 

Percentual de Atrativos Efetivos por Categoria 

Os atrativos classificados por categoria se distribuem de maneira diferente por Zona 
Turística. Segundo o gráfico abaixo, o caráter turístico do Pólo Salvador e Entorno é 
caracterizado principalmente pela forte presença da categoria cultural. Somando-se as 
categorias Histórico-Cultural e Manifestações Culturais e Folclóricas temos quase 75% dos 
atrativos do Pólo Salvador e Entorno com características culturais. Em seguida, temos a 
presença do caráter natural. 
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Gráfico 3.8.1 – Atrativos Efetivos por Categoria (Total) – Pólo Salvador e Entorno 
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Fonte: FGV 2002 

Como pode-se perceber pelos gráficos abaixo, a classificação de atrativos por categorias 
indica que há diferenças entre a essência turística das duas ZTs e Salvador. O Gráfico 3.8.2 
demonstra que os atrativos efetivos da Baía de Todos os Santos são, em sua grande maioria, 
de caráter histórico e cultural. O mesmo acontece com Salvador. Já a Costa dos Coqueiros, 
no que diz respeito a seus atrativos efetivos, oferece um turismo eminentemente motivado 
pelos atributos naturais da região. 

Gráfico 3.8.2 – Atrativos Efetivos por Categoria (Total) – Baía de Todos os Santos 
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Fonte: FGV 2002 
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Gráfico 3.8.3 - Atrativos Efetivos por Categoria (Total) – Costa dos Coqueiros 
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Fonte: FGV 2002 

 

Gráfico 3.8.4 - Atrativos Efetivos por Categoria (Total) – Salvador 
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Fonte: FGV 2002 

O aspecto natural, para a Baía de Todos os Santos e Salvador, aparece como um fator 
complementar, apoiando os atrativos históricos e culturais. Na Costa dos Coqueiros a 
situação se inverte, e os aspectos histórico e cultural é que apóiam o turismo de natureza. 
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Ranking de Atrativos por Categoria (por nota) 

Aqui se identificam os principais atrativos efetivos para cada categoria, através da 
classificação pelas notas. Para esta análise são apresentadas as categorias de destaque de 
cada Zona Turística (tipicamente 3 categorias-destaque) e, dentro de cada categoria, os cinco 
principais atrativos. Em algumas tabelas há menos que cinco, o que significa que a Zona 
Turística apresenta menos que cinco atrativos efetivos para aquela categoria. 

Tabela 3.8.4 – Principais Atrativos Efetivos – Categoria Histórico-Cultural (Nota) 

Baía Todos os Santos 349
Conjunto da Ordem 3a. do Carmo

Cachoeira 76

Conjunto Arquitetônico de Cachoeira
Cachoeira 74

Museu do Recolhimento dos Humildes
Santo Amaro 70

Fábrica de Charutos e Centro Cultural Dannemann
São Felix 67

Cine Rio Branco
Nazaré 62

Costa dos Coqueiros 324
Vila de Mangue Seco

Jandaíra 74

Castelo Garcia D'Avila
Mata de São João 68

Vila de Praia do Forte
Mata de São João 64

Aldeia Hippie
Camaçari 63

Sambaqui (Arqueologia)
Conde 55

Salvador 385
Centro Histórico de Salvador

Salvador 80

Igreja do Senhor do Bonfim
Salvador 78

Forte de Santo Antônio da Barra
Salvador 77

Catedral Basílica de Salvador
Salvador 75

Convento de São Francisco
Salvador 75  

Fonte: FGV 2002 
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Tabela 3.8.5 – Principais Atrativos Efetivos – Categoria Manifestações Culturais (Nota) 

Baía Todos os Santos 299
Festa da Irmandade da Boa Morte (Cachoeira)

Cachoeira 76
Festa de N.S. da Purificação (Santo Amaro)

Santo Amaro 57
Feira dos Caxixis

Nazaré 57
Artesanato de Cachoeira

Cachoeira 55
Artesanato de Itaparica

Itaparica 54

Costa dos Coqueiros 112
Lavagem de Praia do Forte

Mata de São João 40
Reveillon em Praia do Forte

Mata de São João 39
Artesanato da Vila Sauípe

Mata de São João 33

Salvador 420
Festa de Iemanjá (Salvador)

Salvador 74
Procissão do Senhor Bom Jesus dos Navegantes

Salvador 72
Carnaval de Salvador

Salvador 72
Lavagem do Bonfim

Salvador 70
Capoeira de Salvador

Salvador 66
Dinâmica Cultural de Salvador

Salvador 66  

Fonte: FGV 2002 
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Tabela 3.8.6 – Principais Atrativos Efetivos – Categoria Natural (Nota) 

Baía Todos os Santos 248
Praia Ponta de Areia

Itaparica 52

Praia e Distrito de Mar Grande
Vera Cruz 51

Praia de Cacha-Pregos
Vera Cruz 51

Praias do Forte e do Boulevard
Itaparica 49

Praia de Barra Grande
Vera Cruz 45

Costa dos Coqueiros 326
Praia de Mangue Seco

Jandaíra 68

Praia de Praia do Forte
Mata de São João 68

Barra do Jacuípe
Camaçari 67

Dunas de Mangue Seco
Jandaíra 64

Praia de Vilas
Lauro de Freitas 59

Salvador 299
Baía de Todos os Santos

Salvador 69

Lagoa de Abaeté
Salvador 62

Orla Marítima - Oceânica (Salvador)
Salvador 57

Orla Marítima - Baía de Todos os Santos (Salvador)
Salvador 57

Mergulho em Salvador
Salvador 54

 

Fonte: FGV 2002 

Ranking Municípios por Categoria (por nota) 

Além dos principais atrativos em cada categoria, é necessário analisar o total de pontos 
obtidos por município nessas categorias, identificando os municípios de maior destaque. As 
tabelas abaixo apresentam o ranking de municípios em cada categoria: 
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Tabela 3.8.7 – Ranking Efetivo de Municípios – Categoria Histórico-Cultural (Nota) 

Rank Município Pontuação
1 Salvador 3042
2 Cachoeira 323
3 Nazaré 231
4 São Felix 178
5 Mata de São João 132
6 Santo Amaro 128
7 Itaparica 111
8 Jandaíra 74
9 Camaçari 63

10 Conde 55  

Fonte: FGV 2002 

Como se percebe da tabela acima, em relação aos atrativos efetivos, Salvador é o grande 
destaque da categoria Histórico-Cultural. Sua alta pontuação se justifica tanto pela 
quantidade de atrativos quanto pela sua qualidade. Cachoeira e Nazaré são também 
municípios de destaque nesta categoria. 

Tabela 3.8.8 - Ranking Efetivo de Municípios – Categoria Manifestações Culturais (Nota) 

Rank Município Pontuação
1 Salvador 953
2 Cachoeira 210
3 Nazaré 151
4 Mata de São João 112
5 Maragojipe 81
6 Itaparica 57
7 Santo Amaro 54
8 São Felix 46  

Fonte: FGV 2002 

Em relação às manifestações culturais, Salvador também é o destaque, apresentando porém 
menor diferença de pontuação do que a encontrada na categoria Histórico-Cultural. Os 
municípios de Cachoeira e Nazaré estão novamente bem situados. 
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Tabela 3.8.9 - Ranking Efetivo de Municípios – Categoria Natural (Nota) 

Rank Município Pontuação
1 Salvador 395
2 Mata de São João 225
3 Camaçari 220
4 Lauro de Freitas 156
5 Vera Cruz 147
6 Entre Rios 142
7 Jandaíra 132
8 Esplanada 104
9 Itaparica 101
10 Conde 93
11 Madre de Deus 44
12 Saubara 37  

Fonte: FGV 2002 

Na categoria natural, a diferença entre Salvador e os demais também é menor. Nessa 
categoria, os demais destaques são Mata de São João e Camaçari. A grande pontuação 
atingida por Camaçari reflete principalmente os atrativos encontrados na orla do 
município. 

Análise dos Produtos Turísticos 

Este item apresenta os principais pacotes organizados a partir de destinos turísticos do Pólo 
Salvador e Entorno. A partir dessa pesquisa junto à agências e operadoras nacionais foi 
possível comparar o nível de preços em que são comercializados os produtos do Pólo e seus 
principais competidores.  

Na tabela a seguir estão listados os produtos turísticos vendidos atualmente no Pólo 
Salvador e Entorno. A maior parte desses produtos são pacotes turísticos, que englobam 
hospedagens, transporte e outros serviços. Esses pacotes são organizados por grandes 
operadoras e agências de viagem, que captam turistas nacionais de outros estados e turistas 
internacionais. O fato de existirem várias redes hoteleiras internacionais e resorts de luxo 
instalados no Pólo Salvador e Entorno contribui para um maior esforço de vendas e 
estruturação de produtos turísticos nessa região. 

Os municípios que compõem a região do entorno da Baía de Todos os Santos fazem parte 
de produtos turísticos de curta duração (passeios de 1 dia), saindo principalmente a partir 
de Salvador. O município de Salvador apresenta uma série de micro-produtos turísticos 
(opções não principais, que geram diversidade de atividades para quem já se encontra no 
destino), destacando-se em relação aos demais municípios que compõem o Pólo Salvador e 
Entorno. A Costa dos Coqueiros apresenta uma maior variedade de produtos 
comercializados nos mercados emissores, pacotes completos que incluem hospedagem, 
refeições, passeios ecológicos etc. 

A maior complexidade da rede de serviços e produtos turísticos locais demonstra que o 
fluxo, a capacidade de gerar pernoites e as opções de gasto turístico são menores na região 
da Baía de Todos os Santos. Esta situação reflete a estruturação mais profissionalizada da 
atividade turística em Salvador e no litoral norte. 
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Muitos produtos existentes atualmente no Pólo estão concentrados em Salvador e/ou são 
vendidos a partir da capital baiana (passeios, viagens curtas, etc). Podem ser 
compreendidos, assim, como produtos complementares do destino Salvador. Ao mesmo 
tempo, significa que esses produtos também atendem aos moradores de Salvador, que se 
constitui, assim, em um mercado de grande porte e de razoável poder de compra. 

Tabela 3.8.10 – Produtos Turísticos Vendidos Atualmente no Pólo Salvador e Entorno 

Destinos Produtos Turísticos
Mangue Seco pacotes
Sítio do Conde pacotes

pacotes
passeios
day use

Imbassaí pacotes
pacotes
passeio Reserva Ecológica de Sapiranga
passeio Projeto Tamar
passeio rafting
passeio vôo panorâmico

Guarajuba pacotes
Itacimirim pacotes

pacotes
passeio (Aldeia Hippie)
pacotes
City Tours (panorâmico, noturno, histórico)
passeio
passeio barco Baía de Todos os Santos
passeio praias próximas (Itapoã)
passeio mergulho
eventos (carnaval)
Cachoeira/São Felix - passeio de 1 dia
São Francisco do Conde - passeio de 1 dia
Santo Amaro - passeio de 1 dia
pacote 
passeios (barco, cavalo)

Nazaré passeio de 1 dia

Co
st

a 
do

s 
Co

qu
ei

ro
s

Ba
ía
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e 

To
do

s 
os

 S
an

to
s

Costa do Sauípe

Praia do Forte

Arembepe

Salvador

Recôncavo Baiano

Ilha de Itaparica

 

Fonte: Agências de Viagens e Receptivo 

Na tabela abaixo estão listados alguns pacotes organizados a partir de produtos turísticos do 
Pólo Salvador e Entorno, com as descrições dos serviços inclusos e dos preços praticados.  

Salvador é um destino conhecido e procurado por turistas nacionais e internacionais, 
constituindo a “porta de entrada” do Pólo Salvador e Entorno. Além da atratividade 
própria, agrega a seu conjunto de serviços e produtos complementares os passeios e os 
pacotes regionais, aumentando sua atratividade perante aos concorrentes e beneficiando os 
demais municípios. 

O Pólo Salvador e Entorno, como um todo, destaca-se pela variedade de resorts de 
bandeiras internacionais e nacionais, entre os melhores do país. Esses produtos são 
vendidos no mercado nacional e internacional, induzindo grande fluxo turístico para a 
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região. São produtos de competitividade nacional e internacional, configurando grandes 
operações turísticas. 

Tabela 3.8.11 – Descrição de Alguns Produtos Turísticos Vendidos Atualmente no Pólo Salvador e Entorno 

 Localização Pacote Descrição Preço (R$)  

Costa do Sauípe 8 dias no Resort Renaissance  
Sauípe 

Transporte aéreo de ida e volta, tranlado  
aeroporto/hotel/aeroporto e 7 noites de hotel com  
meia pensão. 

Apto Single R$3.068,00 e  
Duplo R$2.098,00 

Costa do Sauípe 7 noites em Pousada no  
Complexo do Sauípe 

Transporte aéreo de ida e volta, traslado  
aeroporto/hotel/aeroporto e 7 noites de hotel/pousada  
com café da manhã.  

Apto Single R$1758 ,00 e  
Duplo R$1228,00  

Itaparica 7 noites no Club Med  
Itaparica 

Passagem aérea, tranlados, hospedagens e todas as  
refeições incluídas.  A partir de R$999,00 

Praia do Forte 8 dias no Resort praia do  
Forte Eco Resort 

Transporte aéreo de ida e volta, traslado de chegada e  
saída, 7 noites no hotel com meia pensão. 

Apto Single R$3.758,00 e  
Duplo R$2.178,00 

Salvador Quatro noites no Othon  
Palace para duas pessoas  

A estadia para duas pessoas inclui café da manhã e  
uma refeição em um dos dias. City Tour pelos pontos  
turísticos e históricos de Salvador. O transporte até  
Salvador não está incluído. 

R$861,00 

Salvador 7 noites em Salvador Hospedagem no Praia Mar Salvador, inclui café da  
manhã, translados e passeio na Bahia Histórica. R$1.247,00 

Fonte: Revista Viagem e Turismo Abr/2002   

Os pacotes listados na tabela acima são aqueles de competitividade nacional e internacional. 
São produtos “industriais” colocados no mercado através de uma rede estruturada de 
distribuição e comercialização. Representam uma parte significativa do fluxo total para o 
Pólo, sendo uma das que mais geram receita. 

Competem com esses produtos os demais produtos nacionais, como descrito na tabela a 
seguir. Ao lado de cada pacote, são listados os preços e os serviços inclusos. Uma análise 
comparativa permite identificar que: 

• Salvador compete, em linhas gerais, com as demais capitais nordestinas. Sob essa 
perspectiva, as opções em apartamentos duplos de hotéis urbanos possuem preços 
compatíveis com o mercado: Aracaju ofereceu preços ligeiramente menores; Maceió 
e Recife, preços semelhantes; e Natal e Fortaleza, preços maiores; 

• Há opções de pacotes em resorts de diversas faixas de mercado. Essa diversidade de 
oferta já é, em si, um indicador do grau de sofisticação da oferta do Pólo. Esses 
mercados são: aquele em que se situa o Club Méd, em Itaparica, na faixa mais 
econômica; aquele em que competem as pousadas da Costa do Sauípe, com boa 
estrutura de equipamentos e hospedagem mais simples; e a faixa superior, composta 
por instalações e apartamentos mais sofisticados. Nesta, competem os demais 
empreendimentos listados (Santo Agostinho, Nannai, Comandatuba e Summerville), 
com faixa de preço variando entre (R$ 1.600,00 e R$1.800,00). Os resorts do Pólo, 
(Ecoresort – R$ 2.178,00 – e Renaissance Sauípe – R$2.098,00) são os que oferecem os 
preços mais altos; 
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Tabela 3.8.12 – Descrição de Produtos Turísticos Concorrentes (origem São Paulo) 

 

Localização Pacote Descrição Preço (R$) 
Aracaju 8 dias em Aracaju Passagem aérea de ida e volta, traslado aeroporto/hotel/aeroporto, 7 noites de hospedagem  

no hotel escolhido e city tour.  
Apto Single R$ 998,00 e  
Apto Duplo R$ 818,00 

Arraial d´Ajuda 7 noites no Paradise  
Resort hotel 

Inclui café da manhã, jantar, traslado, taxa do hotel, gor jeta,Traslados a Praia de Mucugê e  
Pitinga. Passeio às praias do sul e Trancoso, city tour e tour by night em Porto Seguro e  
traslados ao centrinho de Arraial D'Ajuda a noite.  

Apto Single R$ 2.171,00 

Bonito 8 dias em Bonito 
Passagem aérea de São Paulo/Campo Grande/São Paulo, traslado aeroporto Campo  
Grande/Bonito/Campo Grande e 7 noites de hospedagem no hotel Zagaia (categoria 5).  
Passeios visitando Gruta do Lago Azul, Rio Sucuri com passeio de barco e mergulho  
superficial 

Apto Single R$ 2.078,00 e  
Duplo R$ 1.668,00 

Cabo do Santo Agostinho 
8 dias no Blue Tree Park  
Cabo do Santo  
Agostinho 

Transporte aéreo de ida e volta, 7 noites de hotel com meia pensão. Apto Single R$ 1.998,00 e  
Duplo R$ 1.798,00 

Cataratas do Iguaçu 4 dias nas Cataratas do  
Iguaçu 

Transporte de ida e volta em ônibus leito turismo com serviço de bordo e guia  
acompanhante, 4 noites de hospedagem no hotel Bourbon, 5 refeições e passeios em  
Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cataratas Brasileiras e Cataratas Argentina (ingressos não  
incluídos), Hidrelétrica de Itaipu e comércio paraguaio. 

Apto Single R$ 478,00 e  
Duplo R$ 368,00 

Cidades Históricas de Minas 6 dias no circuito das  
cidades históricas 

Transporte de ida e volta em ônibus leito com serviço de bordo e guia acompanhante, 5  
noites de hospedagem, 6 refeições e passeios em Belo Horizonte, Ouro Preto, Sabará,  
Mariana, Congonhas do Campo, Tiradentes, São João del Rey, Vianópolis - roteiro da  
cachaça, Gruta do Maquiné e Gruta Rei do Mato (não incluí ingressos para igrejas, museus e  
grutas). 

Apto Single R$ 698,00 e  
Duplo R$ 488,00 

Curitiba e Ilha do Mel 4 dias em Curitiba e Ilha  
do Mel 

Transporte de ida e volta em ônibus convencional para turismo com serviço de bordo e guia  
acompanhante, 3 noites de hospedagem , 4 refeições e passeios em Curitiba, Paranaguá,  
Ilha do Mel em barco e passeio de trem pela Serra do Mar. 

Apto Single R$ 338,00 e  
Duplo R$ 448,00 

Fernando de Noronha e Natal 
7 noites - 5 noites em  
Natal e 2 noites em  
Fernando de Noronha 

Passagem aérea de ida e volta, hospedagem em pousada com apartamento duplo. Em Natal,  
city tour e passeio de buggy nas dunas fixas de Genipabú. Em Fernando de Noronha,  
traslado de chegada e saída, palestra de introdução a ilha e caminhada histórica.  

R$ 1.398,00  

Fortaleza 8 dias no Beach Park  
Suítes Resort 

Transporte aéreo de ida e volta, traslado de chegada e saída, 7 noites no hotel com meia  
pensão e 1 ingresso do Aquapark (No período de 15/4 a 24/5 o complexo Beach Park estará  
fechado para manutenção). 

Apto Single R$ 2.518,00 e  
Duplo R$ 1.598,00 

Ilha de Comandatuba 
7 noites no Resort  
Transamérica Ilha de  
Comandatuba 

Inclui 7 noites de hospedagem com café da manhã e jantar com bebidas não alcoólicas  
incluídas e bolsa de viagem 

4x sem juros de R$ 597,50,  
total R$ 2.390,00  

Lençóis Maranhenses, São Luís  
e Delta do Parnaíba. 8 dias  

Passagem aérea, São Paulo/ São Luis/ São Paulo, hospedagem no Sofitel em São Luís, com  
café da manhã, visita a Barreirinhas, passeio de lancha descendo o rio preguiça, com parada  
em Vassouras, Mandacaru e Caburé, passeio de Toyota, lagoa azul, Tutóia, Barco até a cidade  
de Parnaíba, guia locais e seguro viagem  

Apto Duplo R$ 1.826,00 

Maceió 8 dias em Maceió Passagem aérea de ida e volta, traslado aeroporto/hotel/aeroporto, 7 noites de hospedagem  
no hotel escolhido, city tour e passeio ao litoral sul. 

Apto Single R$ 1.600,00 e  
Duplo R$ 1.100,00 

Natal 7 noites no Pirâmide  
Palace hotel 

Inclui 7 noites de hospedagem em apto. duplo por pessoa, com café da manhã, passagem  
aérea com TAM, saindo de São Paulo, traslados in e out, city tour e passeio a Jenipabu com  
buggy 

R$ 1.468,00  

Pernambuco 8 dias no Nannai Muro  
Alto Resort 

Transporte aéreo de ida e volta, traslado de chegada e saída e 7 noites no hotel com meia  
pensão. 

Apto luxo R$ 1.628,00  e  
Bangalô luxo R$ 2.178,00  
(apto duplo) 

Porto de Galinhas 7 noites no Summerville  
Beach Resort 

Inclui parte aérea, hotel, traslado aeroporto/ hotel/ aeroporto, 7 noites de hospedagem com  
café da manhã e jantar em apartamento standard, bolsa de viagem e taxa de serviços. a partir de R$ 1.654,00 

Praia da Pipa 4 noites na Praia de Pipa 
passagens aéreas para Natal voando TAM com taxa de embarque,transfer  
aeroporto/Pipa/aeroporto, 4 noites de hospedagem no hotel Império do Sol com café da  
manhã,seguro de viagem. 

Apto Single R$ 1.335,00 e  
Apto Duplo R$ 1.150,00 

Recife 8 dias em Recife Passagem aérea de ida e volta, traslado aeroporto/hotel/aeroporto, 7 noites de hospedagem  
no hotel escolhido e city tour por Recife e Olinda. 

Apto Single R$ 1.380,00 e  
Duplo R$ 1.100,00 

Rio de Janeiro 4 dias no Rio de Janeiro 
Transporte de ida e volta em ônibus convencional para turismo com serviço de bordo e guia  
acompanhante, 3 noites de hospedagem no hotel Glória (padrão 4), 4 refeições e passeios em  
Parati, Rio de Janeiro, Cabo Frio e Petrópolis. 

Apto Single R$ 518,00 e  
Duplo R$ 348,00 

Fonte: Agências de Viagem e Receptivo  

Além desses produtos comercializados no mercado nacional, uma outra variedade de 
produtos locais são vendidos pelas agências de receptivo do Pólo. Essas agências estão 
concentradas em Salvador e, dentre os mais vendidos, estão passeios pela própria cidade de 
Salvador (93% das agências consultadas), passeios para a Praia do Forte (93%), as ilhas da 
Baía (67%), Cachoeira (47%) e Mangue Seco (27%). São populares, ainda, pacotes para 
Morro de São Paulo e Lençóis (situados em outros pólos de turismo). 
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Situação Futura dos Atrativos 

Nesta parte são avaliados os atrativos e produtos turísticos potenciais, partindo-se da 
premissa que o turismo ainda está em fase de desenvolvimento na maior parte do Pólo 
Salvador e Entorno e que o desenvolvimento futuro da demanda e da oferta de produtos 
será estruturado com base nesse potencial. 

Apresentação dos Atrativos 

Atrativos Potenciais 

A Tabela 3.8.13 apresenta os atrativos potenciais dos municípios, separados por categoria e 
Zona Turística. Com base nessas notas os atrativos foram ranqueados, permitindo definir 
quais os principais destaques do Pólo Salvador e Entorno. Em cada categoria, os atrativos 
são classificados segundo a nota total ponderada: 
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Tabela 3.8.13 – Atrativos Turísticos Potenciais por Categoria (Notas) – Pólo Salvador e Entorno 

Baía Todos os Santos
Cachoeira

Histórico-cultural
Convento São Francisco do Paraguaçu 40
Vila de Belém 21

Manifestações Culturais
Feira Livre de Cachoeira 37
Gastronomia Típica de Cachoeira 36
Candomblé de Cachoeira 27
Filarmônicas de Cachoeira 24

Natural
Rio Paraguaçu 40
Lagamar do Iguape 38

Itaparica
Histórico-cultural

Fortaleza de São Lourenço 30
Igrejas de Itaparica 27

Natural
Praia de Amoreiras 22

Jaguaripe
Histórico-cultural

Cadeia do Sal 32
Igreja D'Ajuda 26

Natural
Rios Jaguaripe e da Dona (Jaguaripe) 31
Praias desertas (Ponta dos Garcês, Ilha da Ajuda) 31
Manguezais de Jaguaripe 28
Cachoeira do Rio da Dona 25
Praia de Mutá 25

Madre de Deus
Histórico-cultural

Igreja de N.S. de Madre de Deus 24
Natural

Ilhas de Maria Guarda e das Vacas (Madre de Deus) 20

Maragojipe
Histórico-cultural

Centro Histórico de Maragojipe 27
Manifestações Culturais

Filarmônica de Maragojipe 27
Candomblé de Maragojipe 27
Festa Junina (Maragojipe) 27

Natural
Manguezais de Maragojipe 33
Praia de Coqueiros de Maragojipe 18  

Fonte: FGV 2002 

 

 



PRODETUR NE-II PDITS – Salvador e Entorno 3.8 Produtos e Atrativos Turísticos 363 

 

Tabela 3.8.13 – Atrativos Turísticos Potenciais por Categoria (Notas) – Pólo Salvador e Entorno (Continuação) 

Nazaré
Histórico-cultural

Fazenda Senhor do Bomfim 28
Manifestações Culturais

Gastronomia Típica de Nazaré 33
Capoeira de Nazaré 25
Candomblé de Nazaré 22

Natural
Rio Jaguaripe (Nazaré) 35

Realizações Técnicas e Científicas Contemporâneas
Piscicultura de Nazaré 15

Salinas da Margarida
Manifestações Culturais

Artesanato Típico de Salinas da Margarida 37
Gastronomia Típica de Salinas da Margarida 32

Natural
Barra do Paraguaçu 33
Ponta do Dourado 30
Praia Grande 21
Praia da Ponte 21
Praia do Amor 21
Praia do Maia 21

Santo Amaro
Histórico-cultural

Igreja de N.S. das Oliveiras 24
Marco Inicial da Cidade de Santo Amaro 16

Manifestações Culturais
Teatro Dona Canô 29
Candomblé de Santo Amaro 27
Folclore de Santo Amaro 22

Natural
Cachoeira do Urubu 26
Cachoeira de Zé Regadas e de Nanã 19
Praia de Itapema 17

São Felix
Histórico-cultural

Fundação Luis Ademir de Cultura 24
Porto de São Felix 23
Solar dos Guinles 22

Manifestações Culturais
Manifestações Populares de São Félix 27
Filarmônica de São Félix 27
Santuário de Santa Bárbara 22
Candomblé de São Felix 22

Natural
Mirante São Felix-Muritiba 31  

Fonte: FGV 2002 
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Tabela 3.8.13 – Atrativos Turísticos Potenciais por Categoria (Notas) – Pólo Salvador e Entorno (Continuação) 

São Francisco do Conde
Histórico-cultural

Imperial Instituto Baiano Agrícola (Escola Agrícola) 38
Centro Histórico de São Francisco Conde 29
Igreja da N. S. do Vencimento 28
Casa e Capela do Engenho D'Água 25
Engenho da Ilha de Cajaíba 25

Natural
Ilha das Fontes (S. Fco. do Conde) 26
Monte Recôncavo 25

Saubara
Histórico-cultural

Patrimônio Histórico de Saubara (Igr. Bom Jesus e Matriz S. Domingos de Gusmão) 16
Manifestações Culturais

Manifestações Culturais de Saubara 19
Artesanato de Saubara 16

Natural
Manguezais de Saubara 22
Gruta dos Milagres 22
Bica de Bom Jesus 19
Cascata de Bom Jesus 16

Vera Cruz
Histórico-cultural

Igreja do Nosso Senhor de Vera Cruz 38
Igreja de Nossa Senhora da Penha 22

Natural
Reservas Ecológicas de Vera Cruz 31
Mergulho em Vera Cruz 28

Costa dos Coqueiros
Camaçari

Natural
Trilhas de Ecoturismo (Camaçari) 28
Barra do Pojuca e Itacimirim 26
Praia de Busca Vida 26

Conde
Histórico-cultural

Vila do Conde 32
Fazendas antigas do Conde 25

Manifestações Culturais
Festa de Careta (Conde) 26  

Fonte: FGV 2002 
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Tabela 3.8.13 – Atrativos Turísticos Potenciais por Categoria (Notas) – Pólo Salvador e Entorno (Continuação) 

Conde
Natural

Barra do Itapicuru 36
Cavalo Russo 31
Pantanal Baiano 28
Mata do Bú e Bonito 28
Praia de Siribinha 27
Cachoeira do Vermelho 23
Praia de Poças 21

Entre Rios
Natural

Cachoeira dos Índios 28

Esplanada
Histórico-cultural

Cemitério da Boa Vista 23
Manifestações Culturais

Festa Típicas - Marujada e Reisado (Esplanada) 32
Candomblé de Esplanada 25

Natural
Lagoas Redonda, de Panela e do Albergue 31
Cachoeira Grande 28
Barra do Rio Inhambupe 27
Brejo do Curió 22

Jandaíra
Histórico-cultural

Vila de Abadia 27
Natural

Rio Real 35
Praia de Coqueiros de Jandaíra 33
Praias da Costa Azul 27
Cachoeira do Itanhi 24

Lauro de Freitas
Acontecimentos Programados

Reveillon em Villas do Atlântico 29
Circuito Baiano de Kart/Kartódromo 12

Histórico-cultural
Centro Urbano de Lauro de Freitas 24

Natural
Rio Joanes/Ipitanga 24
Parque Metropolitano de Ipitanga 24

Realizações Técnicas e Científicas Contemporâneas
Terminal Turístico Mãe Mirinha de Portão 21

Mata de São João
Natural

Praia e dunas de Santo Antônio 34  

Fonte: FGV 2002 
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Tabela 3.8.13 – Atrativos Turísticos Potenciais por Categoria (Notas) – Pólo Salvador e Entorno (Continuação) 

Salvador
Histórico-cultural

Forte de São Marcelo 38
Forte de São Diogo 38
Igreja N.S. da Penha -  Ribeira 34
Museu da Ordem Terceira do Carmo 32
Museu do Convento do Carmo 29
Museu Tempostal 24
Igreja e Convento do Desterro 24
Igreja do Boqueirão 24
Instituto Geográfico e Histórico 24
Memorial da Medicina Brasileira 24
Museu Casa dos Sete Candeeiros 24
Igreja dos Aflitos 24
Museu de Ciências e Tecnologia 24
Museu do Benin 24
Igreja e Convento da Palma 24
Museu do Convento do Desterro 24

Natural
Parques Públicos (Pituaçu, São Bartolomeu e da Cidade) 25  

Fonte: FGV 2002 

Percentual de Atrativos por Categoria 

Os gráficos a seguir apresentam a essência do Pólo Salvador e Entorno e das Zonas 
Turísticas, com base nos atrativos potenciais. No Pólo como um todo, a categoria turística 
com maior potencial de desenvolvimento é a Natural. Não obstante, as categorias 
relacionadas à cultura (Histórico-Cultural e Manifestações Culturais e Folclóricas) 
continuam ainda representando grande parte dos atrativos do Pólo (58%). 

Gráfico 3.8.5 – Atrativos Potenciais por Categoria (Total) – Pólo Salvador e Entorno 
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Fonte: FGV 2002 
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Gráfico 3.8.6 – Atrativos Potenciais por Categoria (Total) – Baía de Todos os Santos 
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Fonte: FGV 2002 

 

Gráfico 3.8.7 - Atrativos Potenciais por Categoria (Total) – Costa dos Coqueiros 
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Fonte: FGV 2002 
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Gráfico 3.8.8 - Atrativos Potenciais por Categoria (Total) – Salvador 
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Fonte: FGV 2002 

No que diz respeito aos atrativos potenciais, percebe-se pelo Gráfico 3.8.5 que ainda há um 
amplo potencial natural, histórico-cultural e de manifestações culturais a ser desenvolvido 
no Pólo Salvador e Entorno. 

Para a Baía de Todos os Santos, ainda há inúmeros atrativos que podem fortalecer a 
atividade turística nas três principais categorias. Há, principalmente, uma quantidade de 
atrativos naturais ainda não desenvolvidas para o turismo. 

A análise dos atrativos potenciais naturais da Baía de Todos os Santos deixou claro que 
grande parte deles está relacionada às próprias peculiaridades da Zona Turística, isto é, 
ilhas, rios e locais banhados pelas águas da baía. Desta maneira, os 42% dos atrativos 
naturais em potencial estão, na Baía de Todos os Santos, muito relacionados ao turismo 
náutico, que é um segmento de mercado muito adequado aos diferenciais da baía. Além 
disso, é um segmento turístico ainda pouco explorado tanto na Bahia com no Brasil como 
um todo, por causa de restrições na legislação da marinha mercante recentemente 
reformada. 

A Costa dos Coqueiros é uma região ecoturística por conceito. Além de ter 70% de seus 
atrativos efetivos na categoria natural (ver Gráfico 3.8.7) encontramos ainda quase 70% dos 
atrativos potenciais a serem desenvolvidos na mesma categoria. Na Costa dos Coqueiros há 
uma clara predominância dos atrativos naturais. O caráter do turismo da Zona Turística, 
que já é relacionado com o meio ambiente, ainda dispõe de uma “reserva” de atrativos 
propícios ao desenvolvimento. 

Salvador, a área onde o turismo está mais desenvolvido, ainda pode se beneficiar de outros 
monumentos, museus, igreja e fortes que não se encontram estruturados para o turismo. 
Sua “reserva” é eminentemente histórico-cultural. 
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Ranking de Atrativos por Nota por Categoria 

As tabelas abaixo (Tabela 3.8.14, Tabela 3.8.15 e Tabela 3.8.16) apresentam os atrativos melhor 
avaliados em cada categoria. Eles estão agrupados por Zona Turística: 

Tabela 3.8.14 – Principais Atrativos Potenciais – Categoria Histórico-Cultural (Nota) 

Baía Todos os Santos 178
Convento São Francisco do Paraguaçu

Cachoeira 40
Imperial Instituto Baiano Agrícola (Escola Agrícola)

São Francisco do Conde 38
Igreja do Nosso Senhor de Vera Cruz

Vera Cruz 38
Cadeia do Sal

Jaguaripe 32
Fortaleza de São Lourenço

Itaparica 30

Costa dos Coqueiros 131
Vila do Conde

Conde 32
Vila de Abadia

Jandaíra 27
Fazendas antigas do Conde

Conde 25
Centro Urbano de Lauro de Freitas

Lauro de Freitas 24
Cemitério da Boa Vista

Esplanada 23

Salvador 171
Forte de São Marcelo

Salvador 38
Forte de São Diogo

Salvador 38
Igreja N.S. da Penha -  Ribeira

Salvador 34
Museu da Ordem Terceira do Carmo

Salvador 32
Museu do Convento do Carmo

Salvador 29
 

Fonte: FGV 2002 
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Tabela 3.8.15 – Principais Atrativos Potenciais – Categoria Manifestações-Culturais (Nota) 

Baía Todos os Santos 175
Feira Livre de Cachoeira

Cachoeira 37
Artesanato Típico de Salinas da Margarida

Salinas da Margarida 37
Gastronomia Típica de Cachoeira

Cachoeira 36
Gastronomia Típica de Nazaré

Nazaré 33
Gastronomia Típica de Salinas da Margarida

Salinas da Margarida 32

Costa dos Coqueiros 83
Festa Típicas - Marujada e Reisado (Esplanada)

Esplanada 32
Festa de Careta (Conde)

Conde 26
Candomblé de Esplanada

Esplanada 25  

Fonte: FGV 2002 
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Tabela 3.8.16 – Principais Atrativos Potenciais – Categoria Natural (Nota) 

Baía Todos os Santos 179
Rio Paraguaçu

Cachoeira 40

Lagamar do Iguape
Cachoeira 38

Rio Jaguaripe (Nazaré)
Nazaré 35

Barra do Paraguaçu
Salinas da Margarida 33

Manguezais de Maragojipe
Maragojipe 33

Costa dos Coqueiros 200
Barra do Itapicuru

Conde 36

Rio Real
Jandaíra 35

Praia e dunas de Santo Antônio
Mata de São João 34

Praia de Coqueiros de Jandaíra
Jandaíra 33

Cavalo Russo
Conde 31

Lagoas Redonda, de Panela e do Albergue
Esplanada 31

Salvador 25
Parques Públicos (Pituaçu, São Bartolomeu e da Cidade)

Salvador 25  

Fonte FGV 2002 

Ranking de Municípios por Categoria (nota) 

Com base nos atrativos classificados segundo suas respectivas categorias, as tabelas abaixo 
classificam os municípios segundo a pontuação total de seus atrativos potenciais. 

À exceção de Salvador, São Francisco do Conde é o município com maior potencial turístico 
inexplorado na categoria Histórico-cultural, a mais importante da Baía de Todos os Santos. 
Da mesma maneira, ocupam lugares de destaque os municípios de Cachoeira e São Félix. 
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Tabela 3.8.17 - Ranking Potencial de Municípios – Categoria Histórico-Cultural (Nota) 

Rank Município Pontuação
1 Salvador 435
2 São Francisco do Conde 145
3 São Felix 69
4 Cachoeira 61
5 Vera Cruz 60
6 Jaguaripe 58
7 Conde 57
8 Itaparica 57
9 Santo Amaro 40

10 Nazaré 28
11 Jandaíra 27
12 Maragojipe 27
13 Madre de Deus 24
14 Lauro de Freitas 24
15 Esplanada 23
16 Saubara 16  

Fonte: FGV 2002 

Tabela 3.8.18 - Ranking Potencial de Municípios – Categoria Manifestações Culturais 
(Nota) 

Rank Município Pontuação
1 Cachoeira 124
2 São Felix 98
3 Maragojipe 81
4 Nazaré 80
5 Santo Amaro 78
6 Salinas da Margarida 69
7 Esplanada 57
8 Saubara 35
9 Conde 26  

Fonte: FGV 2002 

Na categoria Manifestações Culturais, Cachoeira e São Félix são os municípios que possuem 
atrativos ainda não desenvolvidos de maior pontuação. Maragojipe e Nazaré também têm 
grandes potenciais de desenvolvimento nesta categoria. 
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Tabela 3.8.19 - Ranking Potencial de Municípios – Categoria Natural (Nota) 

Rank Município Pontuação
1 Conde 194
2 Salinas da Margarida 147
3 Jaguaripe 140
4 Jandaíra 119
5 Esplanada 108
6 Camaçari 80
7 Saubara 79
8 Cachoeira 78
9 Santo Amaro 62

10 Vera Cruz 59
11 São Francisco do Conde 51
12 Maragojipe 51
13 Lauro de Freitas 48
14 Nazaré 35
15 Mata de São João 34
16 São Felix 31
17 Entre Rios 28
18 Salvador 25
19 Itaparica 22
20 Madre de Deus 20  

Fonte: FGV 2002 

Na categoria Natural, Conde, Salinas da Margarida e Jaguaripe são os municípios com 
maior potencial inexplorado. Percebe-se que, à exceção de Salinas de Margarida e Jaguaripe, 
a maioria dos municípios com grande potencial natural pertencem à Zona Turística da 
Costa dos Coqueiros. 

Análise dos Produtos Potenciais 

A análise das categorias de atrativos mais importantes permite que se vislumbre um futuro 
turístico no Pólo Salvador e Entorno focado em dois grandes temas. O primeiro seria 
baseado em um grande circuito histórico-cultural, integrando roteiros municipais e dentro 
da Zona Turística da Baía de Todos os Santos. Esse circuito, à semelhança das Cidades 
Históricas de Minas Gerais, aproveitaria a imensa variedade e riqueza do patrimônio 
histórico e cultural do Recôncavo de maneira conjunta, ampliando o número de atividades 
possíveis em cada município e entre os municípios. 

A integração deve ocorrer tanto no que diz respeito ao tema, quanto nos sistemas de 
transportes (marítimo-fluvial, ferroviário e rodoviário). A própria promoção, mesmo 
respeitando as inúmeras particularidades de cada município, deveria remeter ao conjunto 
dos municípios. 

O segundo grande tema está relacionado à grande diversidade de paisagens naturais do 
Litoral Norte, propiciando um corredor verde com muitas alternativas contemplativas, 
ecoturísticas e de aventura. Para aproveitar essa possibilidade, a conservação do patrimônio 
natural deve ser intensificada e a opção pelo turismo de natureza mais divulgada para o 
mercado turístico. 
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Conclusões 

Municípios de Destaque por Segmento 

Após as análises da situação atual e do potencial turístico, é necessário um olhar sobre a 
situação total dos municípios do Pólo Salvador e Entorno. As tabelas abaixo identificam os 
principais municípios de cada categoria principal do Pólo Salvador e Entorno. 

A categoria histórico-cultural apresenta Salvador como o grande destaque, tanto na situação 
efetiva como na potencial. Cachoeira, São Félix e Nazaré também apresentam excelentes 
pontuações totais, além de uma razoável quantidade de atrativos em potencial. 

Além desses municípios, há pelo menos mais cinco grandes destinos histórico-culturais, 
representados por municípios com boa pontuação no ranking total. 

Tabela 3.8.22 - Ranking Geral de Municípios – Categoria Histórico-Cultural (Nota) 

Rank Município
Pontuação 

Efetiva
Pontuação 
Potencial Total

1 Salvador 2995 398 3393
2 Cachoeira 323 61 384
3 Nazaré 231 28 259
4 São Felix 178 69 247
5 Santo Amaro 128 40 168
6 Itaparica 111 57 168
7 São Francisco do Conde 145 145
8 Mata de São João 132 132
9 Conde 55 57 112
10 Camaçari 63 63
11 Vera Cruz 60 60
12 Jaguaripe 58 58
13 Jandaíra 27 27
14 Maragojipe 27 27
15 Lauro de Freitas 24 24
16 Madre de Deus 24 24
17 Esplanada 23 23
18 Saubara 16 16

Histórico-cultural

 

Fonte: FGV 2002 

Na categoria manifestações culturais, Salvador, Cachoeira e Nazaré também se destacam. 
Nessa categoria, há uma série de municípios com bom potencial de desenvolvimento nos 
primeiros lugares do ranking. Também há quatro outros municípios com bom potencial de 
desenvolvimento, apoiados na boa pontuação obtida. 
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Tabela 3.8.23 - Ranking Geral de Municípios – Categoria Manifestações Culturais (Nota) 

Rank Município
Pontuação 

Efetiva
Pontuação 
Potencial Total

1 Salvador 1001 1001
2 Cachoeira 210 124 334
3 Nazaré 151 80 231
4 Maragojipe 81 81 162
5 São Felix 46 98 144
6 Santo Amaro 57 78 135
7 Mata de São João 112 112
8 Salinas da Margarida 69 69
9 Esplanada 57 57
10 Itaparica 54 54
11 Saubara 35 35
12 Conde 26 26

Manifestações Culturais

 

Fonte: FGV 2002 

Tabela 3.8.24 - Ranking Geral de Municípios – Categoria Natural (Nota) 

Rank Município
Pontuação 

Efetiva
Pontuação 
Potencial Total

1 Salvador 395 25 420
2 Camaçari 220 80 300
3 Conde 93 194 287
4 Mata de São João 225 34 259
5 Jandaíra 140 119 259
6 Esplanada 104 108 212
7 Vera Cruz 147 59 206
8 Lauro de Freitas 156 48 204
9 Entre Rios 142 28 170
10 Salinas da Margarida 147 147
11 Jaguaripe 140 140
12 Itaparica 101 22 123
13 Saubara 37 79 116
14 Cachoeira 78 78
15 Madre de Deus 44 20 64
16 Santo Amaro 62 62
17 Maragojipe 51 51
18 São Francisco do Conde 51 51
19 Nazaré 35 35
20 São Felix 31 31

Natural

 

Fonte: FGV 2002 
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No ranking de pontuação total da categoria de atrativos naturais, há uma clara 
predominância de municípios da Costa dos Coqueiros. Camaçari, Conde, Jandaíra e Mata 
de São João, além de Salvador, são os destaques. 

Análise do Potencial das Zonas Turísticas 

O Pólo Salvador e Entorno como um todo ainda apresenta um grande potencial de 
desenvolvimento turístico, no que se refere aos seus atrativos. O gráfico abaixo, demonstra 
que o caráter natural, principalmente, está subtilizado. 

Gráfico 3.8.9 - Atrativos Potenciais e Efetivos por Categoria – Pólo Salvador e Entorno 
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Fonte: FGV 2002 

O gráfico a seguir demonstra claramente que ainda há muito o que se aproveitar na Baía de 
Todos os Santos, qualquer que seja a categoria do atrativo. A categoria de atrativos naturais, 
mais que as outras, pode ser aproveitada. 
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Gráfico 3.8.10 - Atrativos Potenciais e Efetivos por Categoria – Baía de Todos os Santos 
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Fonte: FGV 2002 

A Costa dos Coqueiros também pode ser melhor aproveitada em todas as categorias. A 
menos utilizada é a categoria de atrativos naturais. 

Gráfico 3.8.11 - Atrativos Potenciais e Efetivos por Categoria – Costa dos Coqueiros 
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Fonte: FGV 2002 

Já Salvador está utilizando a maior parte de seus atrativos para o turismo. Ainda há algum 
potencial a se desenvolver nas categorias natural e histórico-cultural. 
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Gráfico 3.8.12 - Atrativos Potenciais e Efetivos por Categoria – Salvador 
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Fonte: FGV 2002 

Além do grande potencial ainda inexplorado em cada categoria, as zonas turísticas do Pólo 
Salvador e Entorno também podem beneficiar-se da complementação entre as atividades. Se 
aproveitados de maneira sinérgica, os atrativos naturais agregam valor aos produtos 
turísticos histórico-culturais. O oposto também é válido. Essa possibilidade permite captar 
turistas com perfis diversos e com maior propensão a gastos. Também permite uma 
diversidade de alternativas turísticas, podendo gerar maior permanência média. 

Capacidade de Carga 

Encerrando as análises sobre as categorias e os municípios com maior quantidade e 
qualidade de recursos turísticos, cabe fazer uma breve avaliação acerca dos limites da 
presença humana nos atrativos do Pólo. O termo capacidade de carga é geralmente 
relacionado a essa avaliação, que procura estipular a quantidade máxima de pessoas em um 
determinado período de tempo que os atrativos podem suportar sem causar danos 
relevantes. 

Entretanto, discutir sobre capacidade de carga requer, ao menos, duas abordagens: 

• A primeira, de caráter ambiental (áreas de tráfego possível, quantidade máxima de 
pessoas, épocas de resguardo, normas de conduta etc.) e estrutural (mais 
relacionadas aos serviços públicos), mais relacionada com um local de delimitação 
geográfica evidente; 

• A segunda, de caráter social, refletindo um certo nível de “conforto” da população 
local perante a presença de visitantes e que geralmente relaciona-se com um distrito, 
vila ou município. 

Talvez essa segunda abordagem seja mais flexível ou de menor possibilidade de viabilização, 
mas não parece ser menos importante que a primeira. Logicamente, o nível de “conforto” 
depende da postura dos visitantes e pode estar suscetível a picos (carnaval, festejos, ano 
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novo etc.), mas é inegável que essa opinião deva ser considerada na definição da capacidade 
de carga. Essa questão traz à tona a delimitação da área suscetível ao controle. Em 
experiências relacionadas ao controle de atrativos específicos, são mais comuns os casos de 
sucesso. A prática de controle de acesso a um núcleo urbano, no entanto, parece ser mais 
complexa63. 

Em todos os casos, percebe-se que não há, em nenhum atrativo ou núcleo urbano do Pólo, 
controle ou gerenciamento de fluxo através de indicadores de capacidade de carga. Tendo 
em vista a importância do tema e o possível aumento da pressão sobre os recursos 
turísticos, recomenda-se a utilização desse instrumento nos locais e distritos pertinentes, a 
saber: 

• áreas naturais sensíveis – principalmente na zona costeira da APA Litoral Norte, em 
Mangue Seco e em algumas ilhas da Baía de Todos os Santos, suscetíveis ao fluxo 
desordenado que poderá vir a aumentar ainda mais. Nesses locais, deveria haver um 
esforço adicional das equipes responsáveis pela elaboração dos planos de manejo 
para identificar em quais áreas esse controle deveria ser implementado; 

• itens do patrimônio histórico – a categoria de turismo que se apóia nesses itens 
deverá se fortalecer cada vez mais ao longo dos próximos anos. Evidentemente, ao se 
incorporar o patrimônio histórico-arquitetônico na atividade turística, o que se 
busca é sua valorização e o apoio à conservação. No entanto, é recomendado que o 
monitoramento e o controle dos impactos decorrentes do fluxo comecem a ser 
estruturados, tanto para edificações como para os sítios. 

Considerações Finais 

Assim como foi mencionado anteriormente, o turismo existente no Pólo Salvador e Entorno 
atualmente está estruturado sobre os atrativos efetivos. Este fato pode implicar em uma 
visão equivocada sobre o futuro do turismo, se não forem identificados os atrativos 
potenciais. Somente a análise conjunta dos atrativos potenciais e efetivos pode dar uma 
visão real das essências turísticas do Pólo Salvador e Entorno. 

Foi detectado que a Baía de Todos os Santos possui um excelente acervo de atrativos 
histórico-culturais, além de um vasto potencial natural. A Costa dos Coqueiros, por sua vez, 
apresenta um caráter natural claro, tanto atualmente como em potencial. Salvador, o grande 
portal das duas Zonas Turísticas, pode-se beneficiar do desenvolvimento de ambos os 
temas, pois estes se complementam. 

Em relação ao número total de atrativos, o Gráfico 3.8.13 mostra que ainda há uma grande 
quantidade de atrativos não explorados no Pólo Salvador e Entorno. 

                                                 
63 Sobre esse tema, destaca-se o controle da capacidade de carga na Ilha do Mel, Paraná. 
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Gráfico 3.8.13 - Atrativos Potenciais e Efetivos (Total) – Pólo Salvador e Entorno 

Pólo Salvador e Entorno

Efetivo
54%

Potencial
46%

 

Fonte: FGV 2002 

O Gráfico 3.8.14, por sua vez, identifica a quantidade de atrativos em cada categoria, para o 
Pólo Salvador e Entorno como um todo. Em cada categoria também se verifica que há um 
grande potencial a ser utilizado. 

Gráfico 3.8.14 - Atrativos Potenciais e Efetivos por Categoria (Total) – Pólo Salvador e Entorno 
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Fonte: FGV 2002 
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Finalizando, as próximas tabelas (Tabela 3.8.20 e Tabela 3.8.21) listam os principais atrativos 
efetivos e potenciais para o Pólo Salvador e Entorno como um todo, segundo suas 
categorias. 
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Tabela 3.8.20 - Ranking Atrativos Efetivos – Pólo Salvador e Entorno 

Histórico-cultural
Centro Histórico de Salvador

Salvador 80

Igreja do Senhor do Bonfim
Salvador 78

Forte de Santo Antônio da Barra
Salvador 77

Conjunto da Ordem 3a. do Carmo
Cachoeira 76

Catedral Basílica de Salvador
Salvador 75

Convento de São Francisco
Salvador 75

Natural
Baía de Todos os Santos

Salvador 69

Praia de Mangue Seco
Jandaíra 68

Praia de Praia do Forte
Mata de São João 68

Barra do Jacuípe
Camaçari 67

Dunas de Mangue Seco
Jandaíra 64

Manifestações Culturais
Festa da Irmandade da Boa Morte (Cachoeira)

Cachoeira 76

Festa de Iemanjá (Salvador)
Salvador 74

Procissão do Senhor Bom Jesus dos Navegantes
Salvador 72

Carnaval de Salvador
Salvador 72

Lavagem do Bonfim
Salvador 70

Realizações Técnicas e Científicas Contemporâneas
Projeto Tamar Praia do Forte

Mata de São João 73

Projeto Tamar Arembepe
Camaçari 65

Marina de Itaparica
Itaparica 49

Acontecimentos Programados
Madreverão

Madre de Deus 54

Regata Aratu-Maragojipe
Maragojipe 44  

Fonte: FGV 2002 
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Tabela 3.8.21 - Ranking Atrativos Potenciais – Pólo Salvador e Entorno 

Natural
Rio Paraguaçu

Cachoeira 40
Lagamar do Iguape

Cachoeira 38
Barra do Itapicuru

Conde 36
Rio Jaguaripe (Nazaré)

Nazaré 35
Rio Real

Jandaíra 35

Histórico-cultural
Convento São Francisco do Paraguaçu

Cachoeira 40
Imperial Instituto Baiano Agrícola (Escola Agrícola)

São Francisco do Conde 38
Igreja do Nosso Senhor de Vera Cruz

Vera Cruz 38

Forte de São Diogo
Salvador 38

Vila do Conde
Conde 32

Cadeia do Sal
Jaguaripe 32

Manifestações Culturais
Feira Livre de Cachoeira

Cachoeira 37
Artesanato Típico de Salinas da Margarida

Salinas da Margarida 37
Gastronomia Típica de Cachoeira

Cachoeira 36
Gastronomia Típica de Nazaré

Nazaré 33
Gastronomia Típica de Salinas da Margarida

Salinas da Margarida 32

Festa Típicas - Marujada e Reisado (Esplanada)
Esplanada 32

Acontecimentos Programados
Reveillon em Villas do Atlântico

Lauro de Freitas 29
Circuito Baiano de Kart/Kartódromo

Lauro de Freitas 12

Realizações Técnicas e Científicas Contemporâneas
Terminal Turístico Mãe Mirinha de Portão

Lauro de Freitas 21
Piscicultura de Nazaré

Nazaré 15  

Fonte: FGV 2002 

 



PRODETUR NE-II PDITS – Salvador e Entorno 3.9. Qualidade da Oferta Turística 384 

 

3.9. Qualidade da Oferta Turística 

Introdução 

A oferta turística pode ser dividida em duas categorias: 

• Diferencial - as atrações naturais e sócio-culturais, responsáveis pela escolha do 
turista por determinada destinação; 

• Técnica – equipamentos e serviços existentes em uma determinada localidade, como 
a infra-estrutura básica e a infra-estrutura turística. 

O capítulo 3.8 (Produtos e Atrativos Turísticos) avaliou a oferta diferencial. A infra-estrutura 
básica foi objeto de análise no capítulo 3.3 (Infra-estrutura). Neste capítulo será analisada a 
oferta no que tange à infra-estrutura turística do Pólo Salvador e Entorno, entendida pelas 
empresas de turismo vinculadas à hotelaria, transportes, alimentação e entretenimento, 
sendo que o serviço prestado é o elemento fundamental para a sua caracterização. Serão 
avaliadas a quantidade e a variedade de empreendimentos turísticos no Pólo Salvador e 
Entorno, além de sua distribuição pelos municípios. 

Alojamento Hoteleiro 

A estrutura de hospedagem do Pólo Salvador e Entorno é ampla e diversificada. De resorts 
com hotéis vinculados a cadeias internacionais a pequenas pensões, há opções de 
hospedagem para diversos nichos de mercado. O total de meios de hospedagem (MHs) 
identificados pela Bahiatursa em 2000 foi de 675. Já o número de unidades habitacionais 
(UHs) era de 17.750. 

Percebe-se que Salvador apresenta os meios de hospedagem de maior porte, seguido da 
Costa dos Coqueiros. Os demais municípios da Baía de Todos os Santos contam com meios 
de hospedagem de menor porte, conforme denota o número de quartos por meio de 
hospedagem apresentados na Tabela 3.9.1. Um fenômeno relevante é o fato que em 
Salvador, o número de MHs cresceu mais que o número de UHs, denotando um maior 
número de MHs de menor porte. Já na Costa dos Coqueiros a tendência foi inversa, 
indicando um crescimento no porte dos MHs. A tabela também permite constatar que o 
crescimento no número de MHs no Pólo Salvador e Entorno atingiu a marca de 10,2% ao 
ano desde 1996. O crescimento apresentado foi maior na Costa dos Coqueiros, seguido de 
Salvador.  
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Tabela 3.9.1 – Evolução no número de Meios de Hospedagem do Pólo Salvador e 
Entorno 

1996 1998 1999 2000
Crescimento 

anual (%)
MHs 181 167 156 292 12,7%
UHs 8.427 8.350 7.075 10.472 5,6%
Leitos 18.416 18.018 15.812 22.516 5,2%
UH/MH 46,6 50,0 45,4 35,9

1993 1996 1998 2000
Crescimento 

anual (%)
MHs - 118 132 147 5,6%
UHs - 2.010 2.205 2.465 5,2%
Leitos - 4.761 5.241 6.049 6,2%
UH/MH 17,0 16,7 16,8

1993 1996 1998 2000
Crescimento 

anual (%)
MHs 85 159 188 236 15,7%
UHs 1.057 2.219 2.591 4.813 24,2%
Leitos 2.580 5.605 6.799 11.611 24,0%
UH/MH 12,4 14,0 13,8 20,4

1996 2000
Crescimento 

anual (%)
MHs 458 675 10,2%
UHs 12.656 17.750 8,8%
Leitos 28.782 40.176 8,7%
UH/MH 27,6 26,3

Salvador

Baía de Todos os Santos

Costa dos Coqueiros

PSE - Total

Fonte: Bahiatursa
 

Fonte: FGV 2002 

Atualmente, no Pólo Salvador e Entorno como um todo, existem 18 empreendimentos 
hoteleiros vinculados a cadeias nacionais ou internacionais. A maior parte desses 
empreendimentos está localizada em Salvador e no Complexo Costa do Sauípe, como 
demonstra a tabela abaixo: 
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Tabela 3.9.2 – Hotéis Vinculados a Redes Hoteleiras - Pólo Salvador e Entorno 

Município Hotel Uhs Ano inauguração Cadeia Hoteleira
Marriot 256 2000 Internacional
Reinassance 237 2000 Internacional
Sofitel Convention 392 2000 Internacional
Sofitel Suites 194 2000 Internacional
Superclubs 324 2000 Internacional
Blue Tree Towers 75 1993 Nacional
Catussaba 190 1995 Internacional
Monte Pascoal 77 1973 Nacional
Othon 285 1975 Nacional
Pestana * 433 1975/2001 Internacional
Portobello Ondina Praia 100 1973 Nacional
Salvador Praia 163 1970 Nacional
Sofitel Salvador * 206 1980/2001 Internacional
Sol Bahia Atlântico 191 1996 Internacional
Sol Victoria Marina 235 1992 Internacional
Transamérica 200 1997 Nacional
Tropical 275 1952 Nacional

Vera Cruz Club Mediterranee 325 1979 Internacional
Total 4158

Mata de São 
João

Salvador

Elaboração: FGV

(*) Passaram por grandes reformas. Os anos indicam: inauguração original/após as reformas  

Sazonalidade  

Janeiro e fevereiro, quando o calor é intenso e as chuvas mais escassas, são meses de forte 
predominância do segmento de lazer. No mês de março e início de abril, apesar de o 
segmento de lazer mostrar sensível queda, o segmento de negócios começa a se aquecer. A 
partir daí os segmentos de negócios e eventos se mantêm praticamente constantes até o mês 
de novembro. Os meses de abril a junho caracterizam-se por serem bastante chuvosos, 
pouco atraentes para o segmento de lazer. Em julho há um leve crescimento em função das 
férias escolares do país. A partir de agosto, inicia-se a temporada mais forte de demanda 
estrangeira (férias no continente europeu, importante emissor de turistas para a capital 
baiana) que coincide com o aumento substancial do segmento de convenções. 

O Gráfico 3.9.1 apresenta a variação no fluxo dos meios de hospedagem classificados e 
assemelhados, representado pela taxa de ocupação nesses MHs, através de dados fornecidos 
pela Bahiatursa: 
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Gráfico 3.9.1 – Perfil Sazonal da Demanda por Hospedagem – 1999/2001 
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Fonte: BAHIATURSA - GECON - Pesquisa Mensal por Telefone 

A demanda por hospedagem, além de apresentar sazonalidade anual, apresenta também 
sazonalidade semanal, que acaba por limitar a capacidade mensal de venda dos hotéis. No 
mês de junho, por exemplo, os segmentos de lazer e convenções são muito fracos. O 
segmento de negócios, portanto, é o que determina a sazonalidade semanal. A demanda do 
segmento de negócios tipicamente se concentra durante os dias da semana. Nos finais de 
semana, os índices de ocupação são muito baixos, reduzindo a média mensal. 

A tabela abaixo apresenta a evolução da taxa média anual de ocupação nos MHs 
classificados de Salvador, além da permanência média de hospedagem. Os dados 
apresentados são ilustrados no Gráfico 3.9.2. 
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Tabela 3.9.3 – Hóspedes, Permanência Média e Pernoites – MHs Classificados Salvador 

Indicador 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Hóspedes 323.476 318.906 348.723 370.818 376.048 404.111 416.373 431.935 517.553 505.703 518.603
Taxa Ocupação Uhs (%) 44,0 47,3 53,4 54,3 54,1 49,7 50,2 51,9 59,6 65,8 61,8
Permanência Média (dias) 3,5 3,6 3,8 3,7 3,6 3,5 3,3 3,3 3,5 3,7 n/d
Pernoites Gerados (mil) 1029,4 1046,3 1204,5 1238,5 1244,8 1154,3 1119,4 1174,2 1483,4 1757,7 n/d

Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991/2001 (MHs Classificados)- Bahiatursa  

Gráfico 3.9.2 – Evolução do Número de Hóspedes / Taxa de Ocupação – MHs 
Classificados Salvador 
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Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991/2001 (MHs Classificados) - Bahiatursa 

Principais Segmentos de Hospedagem 

Salvador privilegia-se por ser um destino turístico que atrai diversos segmentos de 
demanda por hospedagem. O segmento de negócios é estimulado pelo desenvolvimento 
econômico que a Bahia e sua capital vêm experimentando. O segmento de convenções há 
algum tempo vem recebendo atenção dos setores privado e público, tendo sido alvo de 
novos investimentos, principalmente no que diz respeito à criação, ampliação e 
melhoramento de centros de convenções e exposições. O segmento de lazer, 
tradicionalmente presente em Salvador, existe em função da vocação cultural, natural e 
histórica da região. Maciços investimentos nos complexos hoteleiros devem estimular ainda 
mais esse segmento. Os hotéis atendem a esses segmentos, dividindo-os nos grupos 
conforme a tabela a seguir: 
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Tabela 3.9.4 – Perfil Típico dos Hóspedes Segundo Motivo de Viagem 

Perfil Hóspede social 

Origem
Regional (Bahia e Estados vizinhos), nacional (SP, RJ e MG) e internacional - pode ser 
gerado por vários mercados, em movimento que deve respeitar as tendências dos 
principais mercados emissores nacionais e regionais.

Forma de 
organização

Viagem pode ser organizada individualmente ou com ajuda de agências de viagens

Período Janeiro/março, julho/agosto, novembro/dezembro

Perfil Hóspede urbano e social 

Origem Nacional e internacional, seguindo as tendências dos principais mercados emissores

Forma de 
organização

Viagem é normalmente organizada por agências.

Período Janeiro/março, julho/agosto, novembro/dezembro

Perfil Room guest  se brasileiro. Hóspede social se estrangeiro.

Origem
Regional, nacional e internacional, seguindo a tendência dos principais mercados 
emissores. É o segmento cujo fluxo é mais dinâmico em termos de períodos de estada, 
podendo gerar permanências curtas ou longas.

Forma de 
organização

A viagem é normalmente organizada por empresas com o apoio de agências de viagens

Período O ano todo, com maior incidência em março/junho e agosto/novembro

Perfil Hóspede social se nordestino. Hóspede urbano se nacional.
Origem Estados vizinhos e território nacional.
Forma de 
organização

A viagem é normalmente organizada pela empresa, com suporte de agências de 
viagens

Período O ano todo, com concentração nos meses letivos e maior fluxo no segundo semestre

Perfil Room guest

Origem
Por enquanto nacional. Com a ampliação do aeroporto, tende a ser cada vez maior a 
presença de tripulações de companhias aéreas internacionais, que geram períodos um 
pouco mais longos de permanência do que os gerados pelas tripulações nacionais.

Forma de 
organização Viagem é organizada pela companhia aérea, que estabelece com o hotel as condições

Período O ano todo, com pico nos meses de férias e maior concentração no segundo semestre.

Tripulação

Fonte: HVS International

Individual Lazer

Grupo Lazer (também Sauípe)

Individual Negócios

Eventos e Negócios (Grupo Negócios)

 

O hóspede urbano é aquele que tipicamente se socializa com facilidade e aproveita para 
conhecer a cidade, pergunta sobre opções de lazer e entretenimento. Costuma adquirir 
passeios de receptivo com agências locais. O hóspede social é o que permanece grande parte 
do tempo nas áreas sociais do hotel. Socializa-se com facilidade e aproveita os pontos de 
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alimentação, bebida, compras e lazer do hotel. O room guest, por sua vez, prefere ficar no 
apartamento, utiliza o serviço de quarto, frigobar e os equipamentos internos. Prefere a 
privacidade aos grandes grupos. 

Em relação às características dos grupos, há uma marcante distinção entre os turistas que 
vão ao Pólo e os que utilizam meios de hospedagem comerciais. Segundo as pesquisas de 
demanda turística, os turistas que se hospedam em meios comerciais são originários de 
mercados emissores distantes, tem predominantemente motivação de negócio e lazer, 
possuem renda mais alta e geram maior gasto médio diário. A tabela abaixo identifica as 
principais diferenças em alguns destinos selecionados. 

Tabela 3.9.5 – Origem dos Hóspedes de Meios de Hospedagem Comerciais 

MHs 
Comerciais Total Destino

MHs 
Comerciais Total Destino

MHs 
Comerciais Total Destino

Brasil 82,5% 89,6% 88,6% 82,3% 84,9% 91,7%
Sul 6,6% 5,2% 5,0% 5,3% 1,3% 1,7%
Sudeste 39,6% 34,3% 56,8% 52,1% 15,1% 13,1%
Centro-Oeste 5,3% 5,5% 4,1% 3,8% 4,6% 2,9%
Nordeste 28,4% 42,8% 22,7% 21,1% 63,8% 74,0%
Norte 2,6% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Outros Países 17,5% 10,4% 11,4% 17,7% 15,1% 8,3%
América do Norte 2,8% 1,7% 0,9% 1,5% 0,7% 0,5%
América do Sul 6,1% 3,3% 6,4% 6,0% 3,9% 3,9%
Europa 7,8% 4,9% 8,2% 9,8% 5,3% 3,6%

Salvador 2001 Praia do Forte 2001 Itaparica/V.Cruz 2000

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística 

Como se percebe, os estrangeiros possuem maior propensão a utilizar meios de 
hospedagem comerciais em Salvador e Itaparica. Enquanto representam apenas 10,4% dos 
turistas da capital, correspondem a mais de 17% dos hóspedes de Salvador. A mesma 
característica possuem os turistas da região Sudeste. Os nordestinos, no entanto, são menos 
propensos a utilizar hospedagem comercial. 

A próxima tabela, por sua vez, identifica a proporção de turistas em meios comerciais e 
totais para o Pólo, segundo o motivo de viagem. Turistas que vão aos destinos a lazer, 
negócios e congressos e convenções possuem maior propensão a utilizar alojamento 
comercial. Aqueles que viajam para visitar parentes e amigos utilizam menos esse tipo de 
hospedagem. Para esse grupo, evidentemente, a acomodação preferida são casas de seus 
conhecidos ou casas de aluguel. 



PRODETUR NE-II PDITS – Salvador e Entorno 3.9. Qualidade da Oferta Turística 391 

 

Tabela 3.9.6 – Motivos da Viagem dos Hóspedes de Meios de Hospedagem Comerciais 

MHs 
Comerciais

Total 
Destino

MHs 
Comerciais

Total 
Destino

MHs 
Comerciais

Total 
Destino

Passeio 43,3% 35,5% 89,1% 88,7% 74,5% 64,2%
Trabalho 31,8% 21,5% 0,9% 1,5% 0,0% 0,0%
Visita Parente/Amigo 2,9% 19,3% 7,4% 7,2% 2,1% 21,4%
Negócios 10,9% 8,7% 0,0% 0,0% 19,3% 10,9%
Saúde 1,3% 5,1% 0,4% 0,4% 0,7% 0,7%
Congresso/Convenção 6,6% 4,9% 0,0% 0,0% 0,7% 0,5%
Religião 0,2% 0,6% 0,0% 0,0% 2,8% 2,2%
Outros 3,0% 4,4% 2,2% 2,3% 0,0% 0,0%

Salvador 2001 Praia do Forte 2001 Itaparica/V.Cruz 2000

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística 

Sistemas de Reserva e Atendimento ao Cliente 

Muitos hotéis situados na cidade de Salvador utilizam sistemas de reservas informatizados. 
Em sua grande maioria são hotéis vinculados a cadeias hoteleiras (nacionais ou 
internacionais) e possuem forças de venda estruturadas. 

A realidade dos demais municípios da Baía de Todos os Santos e Costa dos Coqueiros é 
outra. A grande parte dos empreendimentos hoteleiros são de pequeno e médio porte, de 
administração familiar. Dessa forma, não utilizam recursos tecnológicos avançados, já que o 
tamanho dos empreendimentos e o custo envolvido em uma informatização não justificam 
uma ação como essa.  

Com relação à atenção ao cliente, mais uma vez Salvador se destaca como o município que 
possui empreendimentos mais estruturados e profissionais, o que fica evidente no 
tratamento dispensado aos hóspedes. Os hotéis da Costa dos Coqueiros, por receberem um 
fluxo turístico representativo, embora sazonal, demonstram uma preocupação em relação 
ao cliente. Os hotéis do Complexo Costa do Sauípe destacam-se nessa região, mas há muitos 
outros empreendimentos de alta qualidade de serviços. No entanto, a maioria dos 
empreendimentos, sendo de menor porte, ainda não estruturou procedimentos de 
atendimento, prevalecendo o esforço individual de cada atendente, nem sempre suficiente 
para clientes de alto padrão e caracterizando uma hotelaria pouco profissional. 

Os hotéis situados na Baía de Todos os Santos recebem um baixo fluxo turístico atualmente, 
principalmente na região do Recôncavo. Repete-se a situação da Costa dos Coqueiros, com  
a falta de procedimentos uniformes e muita improvisação na prestação de serviços. 
Encontram-se alguns casos de alta qualidade na prestação de serviços, que são, no entanto, 
exceções. 

Nível de Preços 

A seguir é feita uma análise do nível de preços praticados pelos empreendimentos 
hoteleiros no Pólo Salvador e Entorno. De maneira a facilitar o entendimento, dividiu-se o 
Pólo em 4 grupos, a saber: Cachoeira, Itaparica / Vera Cruz, Salvador e Resorts (inclui Praia 
do Forte e Sauípe). 
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Cada grupo foi analisado em relação aos preços praticados atualmente pelos 
empreendimentos hoteleiros, segundo a seguinte segmentação: 

TOP (luxury) – são os melhores hotéis da localidade e que praticam as tarifas mais altas. 
Oferecem todos os serviços e instalações típicas de um hotel superior, com sofisticação e 
luxo. 

MID (midmarket) – hotéis de boa qualidade que privilegiam o conforto, porém sem 
sofisticação. Prezam pela praticidade e funcionalidade de suas instalações, facilidades e 
serviços. Ocupam a faixa intermediária dos preços praticados no mercado.  

BUD (budget) – hotéis que compõem a base do mercado local. São extremamente enxutos 
(geralmente são do tipo cama e café e as áreas comuns resumem-se à circulação somente) e 
se ocupam em prestar serviços voltados às necessidades estritamente básicas do hóspede. 
Muitos deles apresentam configurações e serviços amadores. 

Com o intuito de analisar os preços do Pólo Salvador e Entorno, faz-se necessário compará-
los com os praticados em outros pólos concorrentes. Para cada destino, selecionou-se um 
conjunto de concorrentes com base em semelhanças geográficas e de localização em relação 
a emissores. Os concorrentes estão descritos nas tabelas a seguir.  

Tabela 3.9.7 – Comparativo de Preços – Resorts do Pólo Salvador e Entorno e Concorrentes (R$) 

 

Club Med*  Sofitel Suites Reinassance 
Praia do Forte  

Ecoresort  Catussaba  Transamérica 
Cabo Sto.  
Agostinho 

Nannai  
Beach Beach Park 

Summerville  
Beach 

Local Vera Cruz Sauípe Sauípe Mata S.João Salvador Comandatuba Recife Recife Fortaleza P.Galinhas 
Preço 2.022,00  2.598,00  2.128,00  1.568,00  1.338,00  2.570,00  1.798,00  1.568,00  1.638,00  1.668,00  
* pensão completa / 7 dias-6 noites / inclui aéreo e traslado 

Pólo Salvador e Entorno 

Fonte: FGV 2002 

O Pólo Salvador e Entorno apresenta alguns dos resorts mais caros da oferta competitiva. 
Apesar disso, possui duas opções de preços mais competitivos que seus concorrentes. Os 
preços apresentados são referentes a pacotes de uma semana em alta temporada. 

Uma análise pertinente ao tema é o da taxa de ocupação dos resorts. Para esses empreendi-
mentos hoteleiros é possível apresentar dados confiáveis sobre o desempenho recente, obti-
dos através de pesquisa direta, através da qual chegou-se aos seguintes resultados: 

Tabela 3.9.8 – Taxas de Ocupação dos Resorts do Pólo Salvador e Entorno 

Empreendimento Local
Oferta de 

UHs
Demanda 
Atendida

Ocupação 
Média

Oferta de 
UHs

Demanda 
Atendida

Ocupação 
Média

Praia do Forte Ecoresort Praia do Forte 90.520 61.373 67,8% 90.520 48.354 53,4%
Super Clubs Costa do Sauípe 118.260 73.203 61,9% 118.260 55.937 47,3%
Outros Sauípe Costa do Sauípe 399.675 115.079 28,8% 399.675 123.380 30,9%
Total 608.455 249.655 41,0% 608.455 227.671 37,4%

2001 2002

 

Fonte: Pesquisa Direta 
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Essa análise identifica que os empreendimentos do Complexo Sauípe estão operando com 
baixos níveis, exceto pelo Super Clubs, com desempenho substancialmente melhor. Os 
resultados da pesquisa direta demonstram, ainda, que o Praia do Forte Ecoresort, 
empreendimento instalado em um período anterior, já opera em um patamar melhor. O 
resultado de ambos está relacionado a posicionamentos mercadológicos distintos e 
diferenciados. No Super Clubs há pacotes com todas as refeições incluídas, de maior apelo a 
segmentos de mercado de maior porte. No Ecoresort, há um maior apelo ecoturístico e 
integração com a vila, o que gera mais autenticidade na experiência. 

Para quase todos os empreendimentos, as taxas de ocupação foram menores em 2002. Um 
levantamento efetuado em outros resorts brasileiros evidenciam que a queda se deu para 
todo esse segmento de mercado, possivelmente relacionada com o agravamento da situação 
econômica do país. 

Acredita-se que há um bom potencial mercadológico nesse segmento. Os resultados 
insatisfatórios registrados pelos empreendimentos instalados no Complexo Sauípe estão 
mais relacionados com erros de projeto, tais como ausência de identidade própria, 
expectativa de captação de turistas estrangeiros não realista e superdimensionamento do 
número de unidades habitacionais. 

Tabela 3.9.9 – Comparativo de Preços – MHs de Salvador e Concorrentes (R$) 

Salvador Fortaleza Recife Natal Maceió Rio de Janeiro
Top 200-350 200-300 200-300 250-530 150-250 350-800
Mid 100-199 100-199 100-199 120-249 90-149 150-349
Bud 30-99 30-99 50-99 40-119 40-89 70-149  

Fonte: FGV 2002 

A análise da oferta competitiva de Salvador, por sua vez, mostra que a capital baiana oferece 
opções de hospedagem com preços compatíveis aos praticados pelo mercado, em todas as 
categorias. Os valores são significativamente inferiores apenas quando comparados com os 
praticados no Rio de Janeiro. 

Tabela 3.9.10 – Comparativo de Preços – MHs de Cachoeira e Concorrentes (R$) 

Cachoeira Ouro Preto - MG Olinda - PE Paraty - RJ
Top - 100-150 - 150-230
Mid 50-100 70-99 90-120 80-149
Bud 15-49 30-70 40-89 30-79  

Fonte: FGV 2002 

A análise dos concorrentes de Cachoeira, por sua vez, refletiu preços mais baixos no destino 
baiano, incluindo opções de hospedagem budget bastante econômicas. 
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Tabela 3.9.11 – Comparativo de Preços – MHs de Itaparica / Vera Cruz e Concorrentes 
(R$) 

Ilha de 
Itaparica - BA Búzios - RJ Ilhabela - SP

Porto de 
Galinhas - PE

Praia da Pipa - 
RN

Top - 350-500 200-320 350-480 200-250
Mid 60-80 200-349 120-199 120-349 100-199
Bud 30-59 70-199 70-119 50-119 40-99  

Fonte: FGV 2002 

Em Itaparica / Vera Cruz, a diferença de preços também foi grande. Os valores são 
sistematicamente mais baixos que de seus concorrentes, situando-se num patamar inferior. 
O critério utilizado para definir esses concorrentes foi o de destinos de praia sofisticados, 
próximos a grande centro urbanos. Neste caso, ou não existem destinos com características 
semelhantes para comparação, ou o desempenho do destino não permite que sejam 
cobrados preços mais altos. 

Restaurantes Turísticos 

Os restaurantes turísticos compõem a oferta turística de uma determinada localidade, 
fazendo parte da infra-estrutura de atendimento aos desejos e necessidades dos turistas. 
Sendo assim, diferenciam-se dos restaurantes concebidos para atender à demanda da 
população local / moradores, cujas necessidades e desejos são diferentes daquelas dos 
turistas. Os restaurantes turísticos obtêm parte significativa de sua receita através do 
atendimento ao turista. 

Uma parcela considerável dos municípios que compõem o Pólo Salvador e Entorno não 
possui restaurantes turísticos, se a definição acima for referência. Dessa forma, o turista 
utiliza a infra-estrutura de alimentação existente no município, voltada em grande parte 
para os seus habitantes, já que não lhe são apresentadas outras opções. 

Salvador, Praia de Forte, Mangue Seco, Conde, Itaparica, Vera Cruz, Lauro de Freitas e 
Cachoeira, que já apresentam fluxo turístico representativo, oferecem boas opções de 
restaurantes concebidos para atender especificamente aos turistas. Nas demais localidades 
do Pólo Salvador e Entorno, o baixo fluxo turístico atual e o tipo de turista (muitas vezes de 
baixa renda, que se hospeda em casa de amigos e parentes ou passa apenas algumas horas 
no destino) ainda não justificam a existência de restaurantes turísticos. 

Como regra geral, os restaurantes rústicos dos municípios de menor porte oferecem 
atendimento simples e comida de qualidade aceitável. Quanto ao atendimento nos 
restaurantes turísticos, a avaliação é negativa. O serviço é geralmente demorado e 
descuidado, mesmo em Salvador. Durante pesquisa de campo, os próprios donos de 
restaurantes comentaram a dificuldade em se obter mão de obra qualificada para as funções 
necessárias em um restaurante. 

Cabe dizer que muitas localidades litorâneas oferecem as barracas de praia como alternativa 
aos restaurantes. De maneira geral, as barracas de praia são mal estruturadas, apresentam 
uma infra-estrutura deficiente, principalmente relacionada às condições de higiene. 
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Existem ainda muitos restaurantes situados em empreendimentos hoteleiros, que atendem 
aos próprios hóspedes e turistas em geral. A qualidade das instalações e o serviço prestado 
nesses restaurantes estão diretamente ligados à categoria dos hotéis. 

A próxima tabela apresenta os restaurantes turísticos identificados nos municípios do Pólo 
Salvador e Entorno, acompanhados de sua especialidade. 

Tabela 3.9.12 – Restaurantes Turísticos do Pólo Salvador e Entorno 

Município Localidade
No de restaurantes 

turísticos Culinária
Cachoeira Cachoeira 1 regional

Arembepe 4 pescados
Guarajuba 1 pescados

Conde Sítio do Conde 2 pescados
Itaparica Itaparica 2 pescados
Jandaíra Mangue Seco 3 pescados
Lauro de Freitas Lauro de Freitas 3 (italiana/mineira /brasileira)

Imbassaí 1 caseira

Praia do Forte 6
(caseira/pescados/italiana/ 

japonesa/baiana)
Nazaré Nazaré 2 variado

22 baiana
16 churrascaria
14 italiana
12 regional/nordestino
7 japonesa
6 chinesa
6 francesa
3 árabe
2 alemão
2 espanhola
1 portuguesa
1 jamaicana
1 mexicana
1 tailandesa

Santo Amaro Santo Amaro 1 regional
Vera Cruz Vera Cruz 2 variado
Total 122

Elaboração: FGV

Mata S.João

Camaçari

Salvador Salvador

 

Elaboração: FGV 2002 

Agências de turismo 

As agências de turismo do Pólo Salvador e Entorno estão concentradas na cidade de 
Salvador, principal portão de entrada de turistas do Pólo e do Estado. 

Segundo cadastro da Bahiatursa, existem atualmente 509 agências de turismo atuando 
dentro do Pólo Salvador e Entorno. Dentre essas, algumas atuam apenas no receptivo, mas 
a maioria atua no mercado emissivo e, adicionalmente, opera passeios em Salvador e seu 
entorno. Esses dois tipos de agências atuam diretamente com turistas em visita ao Pólo. As 
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demais atuam exclusivamente no mercado emissivo, comercializando seus serviços a 
moradores locais. 

A tabela a seguir apresenta o total por tipo de agência e por município do Pólo Salvador e 
Entorno: 

Tabela 3.9.13 – Agências de turismo no Pólo Salvador e Entorno 

Município
Agência 
receptivo

Agência viagem 
e turismo Agência viagens Total

Camaçari - 2 - 2
Lauro de Freitas - - 4 4
Mata S.João - 4 2 6
Nazaré - - 1 1
Salvador 30 397 63 490
Vera Cruz - 2 4 6
Total 30 405 74 509

Fonte: Bahiatursa  

Segundo o Decreto nº 84.934/80 da EMBRATUR, as agências de turismo classificam-se em 
agências de viagens e agências de viagens e turismo, sendo prerrogativa das últimas a 
operação de viagens e excursões, individuais ou coletivas, compreendendo a organização, 
contratação e execução de programas, roteiros e itinerários, no caso de viagens ao exterior. 
Assim, as agências listadas como de receptivo são juridicamente classificadas em uma dessas 
duas situações. No entanto, para efeito do presente estudo, foram separadas das demais, 
majoritariamente voltadas ao turismo emissivo. A classificação apresentada também deve 
ser analisada com cuidado pelo fato das chamadas operadoras de viagem, organizadoras de 
pacotes, geralmente cadastradas como agências de viagens de turismo, estarem na mesma 
classificação que agências meramente revendedoras. As agências classificadas como agências 
de viagens são, na quase totalidade dos casos, pequenas agências revendedoras. 

As agências localizadas na capital baiana, a grande maioria, atendem aos turistas que visitam 
Salvador, oferecendo opções de traslados, passeios (visitas a atrativos turísticos que 
geralmente duram entre algumas horas e o dia inteiro), pacotes (programações mais longas, 
geralmente incluem pernoites nos destinos inclusas no preço), entre outros serviços. Da 
mesma forma, essas empresas promovem passeios e pequenas viagens na região do entorno 
de Salvador, tanto na região do Recôncavo como da Costa dos Coqueiros. 

Para traçar um perfil das agências que oferecem serviços de receptivo na cidade de 
Salvador, foi realizada uma pesquisa com quinze empresas que declararam prestar serviços 
de receptivo não terceirizados. Em função do tamanho da amostra e de outros fatores, a 
interpretação dos dados deve levar em conta o caráter exploratório da pesquisa. 

Das agências pesquisadas, 73% declararam que prestam serviços de receptivo somente em 
Salvador e localidades do entorno da capital baiana. O restante declarou prestar serviços de 
receptivo para outras localidades do país, sendo voltadas, neste caso, ao público estrangeiro. 
Esse tipo de receptivo nacional é tradicionalmente prestado por empresas do Rio de Janeiro, 
mas a pesquisa detectou algumas empresas em Salvador, o que atesta a importância de 
Salvador para o turismo receptivo internacional. 
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Analisou-se também a procedência dos donos das agências, com a intenção de detectar a 
participação da população local na propriedade dos empreendimentos. A pesquisa mostrou 
que aproximadamente metade dos donos de agências de receptivo de Salvador são naturais 
da própria cidade. Segue abaixo um gráfico com os resultados apurados: 

Gráfico 3.9.3 – Agências de Receptivo em Salvador, Procedência dos Proprietários 

47%

33%

13%

7%

Salvador Bahia / Brasil Exterior Não Respondeu
 

Fonte: Pesquisa Própria / Dezembro 2002 

Com relação ao número de funcionários, verificou-se que grande parte das agências 
classifica-se na faixa de 6 a 15 funcionários na alta temporada, tamanho que pode ser 
considerado como mediano. Também são representativas as agências de pequeno porte, 
com menos de cinco funcionários. Elas representam cerca de 27% das agências pesquisadas 
e comumente são compostas apenas pelo proprietário e alguns atendentes. Os guias, 
geralmente, não são contratados como funcionários fixos, não fazendo parte da estrutura da 
empresa. Eles são contratados para a realização dos passeios, de acordo com o nível de 
demanda. A tabela a seguir mostra a distribuição das agências de receptivo de Salvador, 
segundo número de funcionários na alta temporada: 

Tabela 3.9.14 – Agências de Receptivo em Salvador, Número de Funcionários 

1 a 5 27%
6 a 15 47%

Acima de 15 20%
Não Respondeu 7%   

Fonte: Pesquisa Própria / Dezembro 2002 

Cerca de 20% das agências possuem menos funcionários na baixa temporada. A maioria, 
portanto, apresenta um quadro interno de funcionários estável ao longo do ano, mesmo nos 
períodos de baixa demanda. 
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Também foi pesquisada a incidência do atendimento em línguas estrangeiras nas agências 
de receptivo de Salvador. A língua estrangeira mais presente é o inglês, falado em mais de 
90% das agências de receptivo, seguido pelo espanhol, francês, alemão e italiano. Cerca de 
80% das agências contam com atendimento em pelo menos duas línguas estrangeiras. Segue 
abaixo a tabela com a incidência do atendimento em línguas estrangeiras, por idioma e por 
número de línguas estrangeiras por agência: 

Gráfico 3.9.4 – Agências de Receptivo em Salvador, Idiomas Estrangeiros no Atendimento 
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Fonte: Pesquisa Própria / Dezembro 2002 

Das agências pesquisadas, todas as que souberam responder declararam exigir o 
credenciamento na Embratur dos guias que prestam serviços para a empresa. Apenas uma 
das agências não soube responder à pergunta sobre as exigências de qualificação feitas aos 
guias. Idiomas estrangeiros são uma exigência aos guias de 33% das agências. 

Sobre a forma de distribuição, 80% das agências responderam que seus passeios e outros 
serviços são comercializados com intermediação de algum outro agente. Apenas 20% 
vendem seus passeios diretamente ao cliente. Este dado demonstra a forte interdependência 
entre as agências de Salvador, a dependência das agências com relação aos hotéis e também 
às agências e operadoras de pólos emissores como São Paulo. 
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Gráfico 3.9.5 – Agências de Receptivo em Salvador, Forma de Distribuição 
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Fonte: Pesquisa Própria / Dezembro 2002 

Além de Salvador, os passeios oferecidos pelas agências de receptivo da cidade incluem 
pontos da Baía de Todos os Santos e da Costa dos Coqueiros, principalmente. Outros 
destinos turísticos da Bahia também são comumente oferecidos, como Lençóis, na Chapada 
Diamantina. Segue uma tabela com os principais destinos citados pelas agências 
pesquisadas e seu grau de incidência: 

Tabela 3.9.15 – Agências de Receptivo em Salvador, Principais Destinos dos Passeios 

Salvador 93%
Praia do Forte 93%
Morro de SP 73%

Ilhas 67%
Cachoeira 47%
Lençóis 33%

Mangue Seco 27%
Ilhéus 7%

Guarajuba 7%
Porto Seguro 7%

Abrolhos 7%
Itacaré 7%
Maraú 7%

Boipeba 7%   

Fonte: Pesquisa Própria / Dezembro 2002 

O destino chamado de “Ilhas” refere-se às ilhas da Baía de Todos os Santos, principalmente 
Itaparica e Ilha dos Frades. O passeio é feito geralmente em escuna, saindo de Salvador. 
Dentre as atividades oferecidas nos passeios podem ser citados os city tours panorâmicos e 
históricos, os shows folclóricos, especialmente aqueles relacionados à cultura afro-brasileira, 
os passeios noturnos, as compras e o mergulho. Os passeios sem pernoite, que constituem a 
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maior parte da oferta, são oferecidos em média a R$ 40,00 por pessoa, com variações 
dependendo do destino e da inclusão ou não de uma refeição. 

Cabe ressaltar que a Baía de Todos os Santos é um dos maiores “cemitérios” de naufrágios 
da costa brasileira. As águas possuem adequada transparência e temperatura amena durante 
o ano todo. Os pontos de mergulho mais interessantes ficam a menos de uma hora de 
navegação do Centro Naútico. Com isso, torna-se um dos melhores pontos de mergulho do 
país. Há em torno de sete agências especializadas em mergulhos operando e vendendo 
passeios a partir de Salvador.  

Segue uma tabela com os principais passeios oferecidos pelas agências de receptivo do Pólo 
Salvador e Entorno: 

Tabela 3.9.16 – Principais Passeios Oferecidos no Pólo Salvador e Entorno 

Destinos Produtos Turísticos
Mangue Seco pacotes
Sítio do Conde pacotes

pacotes
passeios
day use

Imbassaí pacotes
pacotes
passeio Reserva Ecológica de Sapiranga
visita Projeto Tamar
passeio rafting
passeio vôo panorâmico

Guarajuba pacotes (day use)
Itacimirim pacotes

pacotes
passeio (Aldeia Hippie e Proj.Tamar)

Lauro de Freitas pacotes
pacotes
City Tours (panorâmico, noturno, histórico)
passeio
passeio barco Baía de Todos os Santos
passeio praias próximas (Itapoã)
passeio mergulho
eventos (carnaval)
Cachoeira/São Felix - passeio de 1 dia
São Francisco do Conde - passeio de 1 dia
Santo Amaro - passeio de 1 dia
pacote 
passeios (barco, cavalo)

Nazaré passeio de 1 dia
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s
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Fonte: Agências de viagem e receptivo 

Locadoras de Veículos 

Assim como as agências de receptivo, as locadoras de carros estão concentradas na cidade 
de Salvador, atendendo os turistas que visitam o Pólo Salvador e Entorno. 
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Atualmente existem 27 locadoras de automóveis em Salvador e demais municípios do Pólo 
Salvador e Entorno, localizadas no aeroporto internacional, no centro e demais bairros da 
cidade. Há uma locadora na Praia do Forte e uma outra em Nazaré. 

Transportadoras 

O Terminal Rodoviário Armando Viana de Castro oferece serviços de dezenove empresas 
rodoviárias intermunicipais e dez interestaduais, que ligam Salvador a várias cidades 
brasileiras. No local, os passageiros encontram salas VIP, lanchonetes, lojas, salão de beleza e 
supermercado e podem optar por viajar em ônibus comercial, executivo ou leito. As 
empresas de transporte rodoviário interestadual são descritas na tabela a seguir: 

Tabela 3.9.17 – Empresas de Transporte Rodoviário Interestadual 

Empresa Principais Linhas
Águia Branca Ilhéus, Porto Seguro, Rio de Janeiro e Vitória

Bonfim
Maceió, Aracaju, Tobias Barreto, João Pessoa, 
Arapiraca, Lagarro, Penedo e Estância

Gontijo
São José do Rio Preto, Londrina, Maringá, Campo 
Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu

Itapemirim Rio de Janeiro, Fortaleza, São Luís, Belém e Recife
Nossa Senhora de Fátima Simão Dias e Itabaiana
Penha Fortaleza e Recife
Progresso Capitais do Nordeste

Real Expresso

Brasília, Goiânia, Barreiras, Ibotimara, Lençóis, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Florianópolis e 
Porto Alegre

São Luiz Petrolina

São Geraldo
São Paulo, Belo Horizonte, Natal, Caruaru, Teresina, 
Campina Grande, Campinas, Ribeirão Preto e Santos  

Elaboração: FGV 2002 

As tabelas abaixo apresentam as principais rotas intermunicipais operadas regularmente via 
rodoviária na região do Pólo Salvador e Entorno e seus itinerários. 
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Tabela 3.9.18 – Linhas de Transporte Rodoviário Intermunicipal 

EMPRESA ORIGEM DESTINO VIA
Bom Despacho Jaguaripe

Valença Camaçari
Jaguaripe
Nazaré Jiribatuba
Salinas da Margarida

Nazaré Salinas da Margarida
Salvador Palame

Mata de São João
Núcleo JK Mata de São João
Praia do Forte Mata de São João
Praia do Forte BA - 099
Imbassaí BA - 099
Subaúma Alagoinhas

Alagoinhas Candeias
Madre de Deus Candeias

Salvador Rio de Contas
Abaíra
Brumado Rio das Contas
Rio do Pires

Santo Amaro São Francisco do Conde
Custosa
São Sebastião do Passé
Iguape
Bom Jesus dos Pobres
Feira de Santana

Candeias São Sebastião do Passé
Madre de Deus
Santo Estevão
Porto Ferrolho
Lauro de Freitas

Simôes Filho Madre de Deus BA - 522 Candeias
Pass. Teixeira Madre de Deus BA - 522 Candeias
Salvador Miguel Calmon Capim Grosso

Jacobina
Ourolândia Jacobina
Várzea Nova Jacobina
Campo Formoso
Sr. Do Bonfim
Entre Rios
Cardeal da Silva Entre Rios
Esplanada
Sítio do Conde Conde
Jandaíra

Salvador Cairu Valença
Valença Santo Amaro
Camamu Santo Amaro
São Félix Santo Amaro
Saubara Acupe
Santo Amaro
Bom Jesus dos Pobres Santo Amaro
Nazaré Santo Amaro
Iaçú
Itaberaba Iaçú

São Félix Iaçú
Itaberaba Iaçú
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Elaboração: FGV 2002 
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Tabela 3.9.15 – Linhas de Transporte Rodoviário Intermunicipal (continuação) 

EMPRESA ORIGEM DESTINO VIA
Salvador Nova Viçosa P. da Mata-Mucuri

Ilhéus BR-101 Uruçuca
Caravelas
Porto Seguro

Salvador Itaetê
Rumo Itaeté
Piritiba
Ilhéus Itabuna
Itacaré Serra Grande
Mucugê
Utinga Wagner
Wagner
Seabra Cafarnaum
Morro do Chapéu Ipirá
Valença BR - 101 
Cairu BR - 101 Valença
Guaibim BR - 101 Valença
Valença BR - 101
Ituberá Valença
Camamu Ituberá
Canavieiras Uruçuca
Porto Seguro

Bom Despacho Porto Seguro BA - 001
Camamu BA - 101 Valença
Cairu Sto. Antônio de Jesus
Travessão Camamu
Camamu BA - 001
Valença
Cajaíba
Ituberá
Cairu

Bom Despacho Vera Cruz
Itaparica Misericórdia
Itaparica Beira Mar

Salvador Conde BA - 009
Sítio do Conde BA - 009 Conde
Esplanada BA - 009
Inhambupe BA - 009 Conde
Jandaíra BA - 009
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Elaboração: FGV 2002 

Ferry-Boat - Terminais Marítimos de São Joaquim / Bom Despacho: 

Oferece serviços de embarcações que interligam Salvador a Ilha de Itaparica. O catamarã 
Morro de São Paulo faz a travessia em 20 minutos e pode ser fretado para passeios por 
diversos pontos da Baía de Todos os Santos. O sistema ferry-boat conta com duas 
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embarcações "dose dupla" (com capacidade para 90 veículos pequenos), seis convencionais 
(60 carros pequenos) e um ferry especial com espaço para 170 veículos pequenos e mesmo 
conforto do catamarã (ar condicionado, poltronas e comissárias de bordo). Completa o 
trajeto em 50 minutos. No terminal São Joaquim, o passageiro também encontra 
lanchonetes, bancas de revista, telefones públicos, sanitários e banco 24 horas. No terminal 
de Bom Despacho também são encontradas facilidades como sanitários, telefones públicos e 
lanchonetes. Há maiores detalhes sobre as linhas no capítulo 3.3 (Infra-estrutura). 

Centro Náutico da Bahia: 

Oferece uma linha regular de lanchas para a travessia Salvador-Mar Grande e Salvador-
Morro de São Paulo, ancoragem em pier para lanchas e veleiros, com infra-estrutura de 
pontos de água e energia, além de pier de serviços de atracação e embarques para outros 
tipos de embarcação, como escunas, saveiros e pequenos navios. O centro ainda conta com 
serviços de abastecimento de gelo e refrigerante, lanchonete, lojas de souvenir e serviço de 
aluguel de embarcações. Há uma marina, onde também ficam atracados veleiros 
internacionais avulsos, ou participantes de eventos captados para o estado da Bahia. As 
instalações para atendimento ao cliente, no entanto, são ruins, além da sinalização ser 
deficiente. 

Porto de Salvador: 

Fornece cais para atracação de navios de passageiros (cruzeiros marítimos), além de 
terminal de desembarque. No entanto, não oferece instalações e serviços qualificados para 
operação turística de alto nível. 

Bahia Marina: 

Complexo náutico turístico, concebido de acordo com os padrões internacionais, é formado 
por uma marina capaz de oferecer segurança, conforto e lazer a seus usuários, além de 
serviços sofisticados e uma infra-estrutura moderna. Importante pólo de atividade náutica 
de turismo e lazer, a Baía de Todos os Santos é a maior do Brasil, com ventos amenos e 
regulares e temperatura média anual de 26º C. Na Baía de Todos os Santos existem outras 
marinas de menor porte. 

Empresas de Transporte Aéreo 

Além das grandes companhias aéreas nacionais que oferecem vôos regulares para Salvador 
(TAM, Varig, Vasp, Gol e BRA), a TAP/Air Portugal opera cinco vôos semanais partindo de 
Lisboa. Outros trechos internacionais para Salvador são proporcionados por vôos 
oferecidos pela Varig, muitos deles criados em 2002, provenientes de Madri (Espanha), 
Milão (Itália), Lisboa (Portugal), Frankfurt (Alemanha), Miami (EUA) e Paris (França). Esses 
novos vôos da Varig consolidam Salvador como o principal portão de entrada internacional 
do Nordeste, além de facilitarem a captação de turistas estrangeiros, devido à grande 
redução do tempo de viagem. Complementando os serviços das grandes companhias 
aéreas, no Pólo Salvador e Entorno há opções de empresas regionais de táxi aéreo. A tabela a 
seguir apresenta os serviços oferecidos pelas empresas: 
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Tabela 3.9.19 – Empresas de Transporte Aéreo 

Companhia aérea Serviços Destinos

Abaeté Aerotaxi Traslados / fretamento
Barreiras, Bom Jesus da Lapa, 

Guanambi e outros destinos em 
sistema de fretamento

Adei Taxi Aéreo Fretamento aviões qualquer destino

Aero Star Traslados / fretamento
Morro S.Paulo, Valença, Ituberá e 

outros destinos em sistema de 
fretamento

Bata - Bahia Táxi Aéreo
Fretamento de aviões / 

helicópteros qualquer destino

Líder Táxi Aéreo
Fretamento de aviões / 

helicópteros qualquer destino

Elaboração: FGV
 

Elaboração: FGV 2002 

Artesanato e Compras 

Uma das formas mais representativas da arte no Estado, o artesanato confeccionado na 
Bahia inclui especialmente produtos a partir de fibras naturais, tecido, argila e sub-produtos 
do coqueiro. Os mais importantes centros artesanais no Pólo Salvador e Entorno e 
proximidades são as localidades de Maragogipinho e Cachoeira (argila e madeira), Itaparica 
e Porto de Sauípe (fibras naturais), e Ilha de Maré (renda de bilro, cestarias e trançados).  

O artesanato do Pólo Salvador e Entorno, além de ser uma expressão da cultura popular da 
região, cria a base para a inserção de grande parte da população na cadeia produtiva do 
turismo. Os trabalhos em cerâmica, pedras ornamentais, conchas, fibras naturais, couro, 
bordados, prata, madeira e instrumentos musicais típicos, de alta originalidade e qualidade, 
podem ser comercializados como souvenir diferenciado, incrementando os impactos 
econômicos do turismo em comunidades muitas vezes desprovidas de outras alternativas 
econômicas e adicionando valor à experiência turística. 

Além do artesanato, os mercados e feiras constituem-se como atrativos turísticos, em função 
dos produtos regionais que são comercializados, além da possibilidade de interação turista-
autóctone proporcionada por estes locais. Neles, pode-se encontrar, além do artesanato, 
frutas típicas da região, bebidas, panelas de barro, verduras e legumes, peixes e muitas 
outras atrações para os visitantes. 

Características do Artesanato 

Cerâmica – A Bahia dispõe de uma grande variedade de cerâmica, dispersa nos diversos 
municípios do Estado. Em Maragogipinho, maior comunidade ceramista do Estado (situada 
no Recôncavo), a cerâmica é feita no torno, queimada em grandes fornos, tingida de 
vermelho com pigmento tauá (pigmento natural feito com barro) e pintada de branco com a 
tabatinga, em desenhos florais ou arabescos. Em Coqueiros, às margens do rio Paraguaçu, as 
peças são modeladas à mão e queimadas em fogueiras. Este processo de queima mais 
primitivo, realizado a céu aberto, tem origem indígena. São peças rústicas, pintadas com o 
tauá apenas no seu interior e podem ser levadas ao fogo. Em outras cidades, como Irará, Rio 
Real, Barra e Salvador, o método mais comum é a modelagem à mão e a queima em fornos a 
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lenha. As figurativas são modeladas à mão e queimadas em forno a lenha ou, no caso dos 
artesãos com mais recursos, geralmente de Salvador, em forno elétrico. São muitos os 
artesãos que se dedicam à escultura, seja modelando santos, orixás ou figuras típicas 
regionais e objetos decorativos. Os estilos variam do mais puro primitivismo a peças do 
artesanato contemporâneo.  

Fibras Naturais – O trançado de fibras naturais, de origem indígena, é muito encontrado 
na Bahia, devido à grande variedade de fibras adequadas a este tipo de artesanato: sisal, 
taquara, cipó, piaçava, ouricuri, coqueiro, bambu, junco e vime são alguns exemplos de 
matérias-primas utilizadas pelos artesãos locais. Com esses materiais são confeccionados 
cestos, balaios, bolsas, mobiliário, tapetes, painéis, etc. No Pólo Salvador e Entorno, os 
principais destaques são Porto de Sauípe, Ilha de Maré e Saubara na cestaria. Em Camaçari, 
é muito presente o artesanato com subprodutos do coqueiro, originando produtos como 
cortinas, tigelas, talheres, cinzeiros e castiçais. 

Instrumentos Musicais – O berimbau, o afoxé (cabaça coberta por uma rede formada de 
sementes ou contas), o agogô (duas campânulas de metal, com sonoridades diferentes), o 
pandeiro, o atabaque, o reco-reco, a calimba e outros instrumentos afro-baianos são uma 
arte viva, sobretudo no Recôncavo. Instrumentos de origem indígena ou portuguesa 
também fazem parte do ritmo da Bahia, como é o caso do pau-de-chuva, das ocarinas e das 
violas. Além da produção e comercialização dos instrumentos, é comum a apresentação 
musical durante festas populares e rituais. 

Rendas e Bordados – De origem européia, as rendas e bordados sempre foram muito 
usadas na Bahia, enfeitando os altares e o vestuário. São famosas as rendas feitas em 
almofadas, utilizando bilros de madeira, da Ilha de Maré e de Saubara; a renda inglesa ou 
renascença, feita com agulhas e lacê. Os bordados em ponto de cruz, o labirinto, o richelieu 
e o redendepe, em tecido desfiado e rebordado são artes ainda presentes na Bahia. 

Principais locais de comercialização 

O Instituto de Artesanato Visconde de Mauá, autarquia vinculada à Secretaria do Trabalho 
e Ação Social,  coordena a política de artesanato da Bahia. Através de programas de geração 
de emprego e renda, da divulgação da atividade artesanal e do escoamento da produção, 
contribui para manter viva a cultura popular baiana. O instituto fomenta a organização de 
associações e cooperativas e insere centros de produção em municípios com tradição em 
artesanato. O Mauá também oferece cursos e proporciona às cooperativas meios de 
comercialização da produção, através das suas lojas no Porto da Barra e no Pelourinho. 

O Mercado Modelo é o mais tradicional local de venda de artesanato e produtos típicos da 
região do Pólo Salvador e Entorno, como rendas, bordados, cerâmica, bebidas, doces etc. O 
Mercado Modelo, prédio onde funcionou a primeira alfândega do Brasil, foi edificado em 
1861, mas um incêndio, em 1983, ocasionou a sua reconstrução. Além de compras, é possível 
saborear os pratos típicos da Bahia nos dois restaurantes que funcionam ali e também 
assistir a exibição de capoeiristas na sua parte exterior, em frente ao Elevador Lacerda em 
Salvador.  

A Feira de São Joaquim, além de uma infinidade de frutas, verduras e legumes, na Feira de 
São Joaquim pode-se encontrar cachaças, cigarros de palha, “receitas mágicas”, especiarias, 
panelas de barro e uma grande variedade de produtos típicos do Nordeste brasileiro. 
Atende principalmente à população de Salvador, mas necessita de intervenções para ter 
utilização turística. 
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Além da Feira de São Joaquim, vários municípios possuem feiras (anuais e semanais) que são 
atrativos turísticos, como a Feira dos Caxixis em Nazaré (anual) e a Feira de Cachoeira 
(semanal). 

Projeto de Revitalização do Artesanato 

O Projeto de Revitalização do Artesanato no Estado da Bahia é produto de uma parceria 
entre a Secretaria de Cultura e Turismo (através da SUINVEST), da Secretaria de Trabalho e 
Ação Social (através do Instituto de Artesanato Visconde de Mauá), do Banco do Nordeste e 
do Sebrae. O primeiro convênio foi assinado em 2001, dando início aos trabalhos de 
capacitação continuada para a criatividade, a diversificação e o apoio à comercialização do 
artesanato em todo o Estado. Não obstante, as oficinas são desenvolvidas em nível regional, 
identificando problemas e soluções pertinentes ao contexto específico das comunidades 
beneficiadas. 

Entre suas justificativas estão não apenas a capacidade de geração de emprego e renda, mas 
também o resgate de elementos culturais tradicionais e o aumento da atratividade dos 
destinos turísticos onde estão inseridos os beneficiados. Pelas análises da equipe executora, 
as seguintes linhas de atuação poderiam melhorar a qualidade e o retorno financeiro da 
produção artesanal: 

• Melhoria do acabamento dos produtos (envolvendo a seleção de matéria-prima, as 
ferramentas de trabalho e os processos produtivos); 

• Maior contextualização dos temas com a cultura, os hábitos e os costumes locais; 

• Diversificação da linha de produtos (tendo como referência utilidades para o 
consumidor); e 

• Fomento ao cooperativismo como forma de manutenção dos benefícios, 
principalmente pela possibilidade de capacitação contínua e inserção mais 
apropriada na economia de mercado. 

O processo de intervenção nas comunidades vêm se dando através de Oficinas de 
Criatividade e Design para o Artesanato, evoluindo para a criação de oficinas permanentes, 
espaços físicos com infra-estrutura instalada. 

Cooperativas de Produção Artesanal 

As cooperativas de produção artesanal são os principais beneficiários do Projeto de 
Revitalização do Artesanato. Na tabela a seguir são apresentadas as cooperativas que atuam 
no Pólo Salvador e Entorno, cadastradas junto ao Instituto Visconde de Mauá. Ao lado da 
localidade, é identificado o ramo de atuação, a matéria–prima utilizada e os produtos 
fabricados. As cooperativas se distribuem da seguinte forma: 
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Tabela 3.9.20 – Cooperativas Beneficiadas pelo Projeto de Revitalização do Artesanato no Pólo Salvador e Entorno 

Local Ramo Matéria-Prima Produtos
Artesãos 

Cadastrados
Madeira Madeira carbonizada Esculturas 1

Madeira
Jacarandá, jaqueira e pau 
d'arco

Esculturas, imagens e orixás 24

Camaçari
Reaproveitamento 
de coco

Sub-produto do coco, fibras e 
tala de dendê

Cortina, tigela, talheres, catiçal e 
móbiles

48

Entre Rios 
(Porto Sauípe)

Cestaria trançados Fibras naturais Tapetes, chapéu, galinha e bolsas 52

Renda de bilro Linha e tecido
Toalhas de mesa, mão e lavabo, pano 
de bandeja, passadeira, colete,pala, 
lenço e blusas

Cestaria trançados Fibras naturais e cipós Tapetes, chapéu e bolsas
Maragojipe Cerâmica Argila Panelas, potes, pratos e travessas 28

Madeia Madeira Banco e tábua de caranguejo
Tecelagem Linha Tapete e jogo americano

Renda de bilro Linha
Pano de bandeja, toalhas de lavabo e 
mesa, colete, centro de mesa, blusa e 
pano de chão

Cestaria trançados
Ouricuri e corante para 
palha

Cestos, pãozeiras, porta-copo, bolsa, 
chapéus, bandeja, cachipô e jarro

Total 339

122Saubara

26

Cachoeira

Ilha de Maré

38Salvador

 

Fonte: Instituto de Artesanato Visconde de Mauá 

Animação e Entretenimento 

Salvador é o grande centro de animação e entretenimento do Pólo Salvador e Entorno. A 
infra-estrutura de lazer da cidade está descrita a seguir: 

• Shopping Centers (8 empreendimentos). 

• Bares (dezenas de estabelecimentos, espalhados pela região do centro e orla da 
cidade). 

• Cinemas (destaque para o Multiplex, localizado no Shopping Center Iguatemi – 12 
salas, e Aeroclube – 10 salas). 

• Teatros (Salvador possui cerca de 18 teatros, com apresentações e espetáculos 
programados). 

• Boates (mais de 10 estabelecimentos). 

• Calendário de Eventos e Festas (existe uma série de eventos e festas programadas na 
cidade ao longo do ano – destaques para o Festival de Verão, Carnaval, São João, 
Farol Folia, entre outros). 

• Espaços para shows e apresentações (Praças do Pelourinho, Candyall Guetho 
Square, Rock In Rio Café, Espaço Quadrilátero, Tropicana Clube, Teatro SESI, 
Parque de Exposições, Bahia Marina, Píer Bahia, entre outros). 

Vale considerar que os municípios da Baía de Todos os Santos e Costa dos Coqueiros 
(Salvador excluído), embora sem bons equipamentos voltados para animação e 
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entretenimento, organizam festas que atraem turistas e moradores de cidades próximas ao 
longo do ano inteiro. As festas mais tradicionais dos municípios do Pólo Salvador e Entorno 
são o São João, as festas dos padroeiros das cidades, as festas em homenagem ao Senhor do 
Bonfim (fevereiro) e as lavagens (escadarias, igrejas e ruas). Cada município possui seu 
próprio calendário de eventos. 

Circuitos 

Atualmente, existem mini-circuitos (de curta duração) no Pólo Salvador e Entorno em que o 
pernoite é opcional. Os mini-circuitos são comercializados pelas agências de receptivo 
localizadas na cidade de Salvador, conforme análise já realizada neste capítulo. 

Abaixo são descritos com mais detalhes os principais circuitos atualmente existentes no Pólo 
Salvador e Entorno. Todos os passeios descritos são realizados a partir de Salvador, 
considerando que a oferta de circuitos a partir de outros municípios é praticamente 
inexistente: 

City Tour Panorâmico – Este circuito dá um panorama geral da cidade de Salvador ao 
turista, passando por diversos atrativos da cidade. Os roteiros mudam de acordo com a 
agência e também são oferecidos passeios com o trajeto montado pelo cliente. Alguns 
pontos podem ser destacados, como o Dique do Tororó, o Estádio da Fonte Nova, a zona 
portuária e a Igreja do Bonfim. A duração do circuito é de meio período (manhã ou tarde). 

City Tour Histórico – Este formato de city tour enfoca o patrimônio histórico da cidade de 
Salvador, com passagem pelos principais pontos, como o Farol da Barra, a Av. Sete de 
Setembro, a Ladeira da Barra, o Corredor Vitória, o Campo Grande (Teatro Castro Alves), o 
Largo Dois de Julho, o Elevador Lacerda e todo o acervo concentrado no Centro Histórico. 
A duração do circuito é de meio período (manhã ou tarde). 

Circuito Noturno – Este circuito de curta duração (aproximadamente três horas) inclui a 
apresentação de tradições baianas, especialmente as de origem afro-brasileira, como a 
puxada de rede, o samba de roda, o maculelê, a capoeira e os ritos do candomblé. 
Geralmente inclui um jantar com culinária local. 

Litoral Norte e Praia do Forte – Os circuitos do litoral são geralmente passeios com duração 
de dois períodos (manhã e tarde), passando pelos principais pontos da orla de Salvador, 
Lagoa do Abaeté, Barra do Jacuípe, terminando na Praia do Forte, onde geralmente ocorrem 
compras de artesanato opcionais, a visita à sede do Projeto Tamar e banho de mar.  

Circuito das Praias de Salvador – De menor duração, este circuito restringe-se às praias da 
orla de Salvador, passando por Ondina, Rio Vermelho, Amaralina, Pituba, Jardim de Alá, 
Armação, Boca do Rio, Artistas, Corsário, Jaguaribe, Piatã e Itapuã. Geralmente termina com 
banho de mar em alguma das praias. 

Passeio de Escuna (Ilhas da Baía de Todos os Santos) – Os circuitos de escuna mostram os 
principais pontos da Baía de Todos os Santos, passando por pontos como a Ilha dos Frades e 
a Ilha de Itaparica. Durante todo o dia, o turista tem oportunidade de avistar as ilhas da 
maior baía do Brasil, além de poder tomar banho de mar.  

A tabela 3.9.12 mostra as principais localidades oferecidas em circuitos a partir de Salvador, 
conforme pesquisa realizada com as agências de receptivo da cidade. A tabela 3.9.13 



PRODETUR NE-II PDITS – Salvador e Entorno 3.9. Qualidade da Oferta Turística 410 

 

complementa a análise dos circuitos, com a análise dos pacotes e passeios de curta duração 
oferecidos para  as localidades que compõem o Pólo Salvador e Entorno. 

Conclusão 

A oferta turística do Pólo Salvador e Entorno é bem estruturada, apresentando uma ampla 
variedade de serviços. Sua distribuição física ainda é muito concentrada em Salvador, mas 
este fato condiz com a concentração do fluxo turístico na capital baiana até o presente 
momento. Nos principais hotéis e pousadas há folhetos com indicações de passeios, 
restaurantes e opções de entretenimento.  

Observa-se uma necessidade de qualificação empresarial e de mão de obra treinada em 
quase todos os tipos de empresas turísticas, como hotéis, restaurantes e agências. 

Considerando que cerca de metade da oferta turística diferencial encontra-se no estágio de 
recurso turístico, ou seja, de atrativo potencial, nota-se a possibilidade de grande expansão 
da oferta técnica, que tende a crescer à medida que o fluxo turístico a atrativos efetivos se 
consolida. Para que tal objetivo seja alcançado, são necessários investimentos para 
conversão dos recursos em atrativos dotados de infra-estrutura para recepção de turistas. 

Há uma necessidade de maior especialização nos pacotes e passeios, além de uma 
identificação mais clara dos principais roteiros e segmentos turísticos do Pólo. A integração 
entre os setores turísticos é a principal necessidade, permitindo que a complementação dos 
serviços gere ganhos para todos os envolvidos. 
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3.10.1. Educação da Comunidade para o 
Turismo 

Introdução 

O objetivo deste capítulo é analisar o nível de conscientização e preparo da sociedade 
anfitriã para receber o turista. A análise se inicia com dados sobre os índices educacionais da 
comunidade (vide capítulo 3.2.2 – Análise Social). Em seguida, utilizando como base a 
Pesquisa de Demanda Turística da Bahiatursa64 e as informações colhidas da comunidade no 
Workshop (WS), os seguintes itens são avaliados: 

• Disposição da comunidade para receber e acolher o turista; 

• Consciência do papel de cada cidadão no processo de desenvolvimento do turismo; 

• Consciência sobre diversos aspectos relacionados à “boa educação”: respeito às filas, 
jogar lixo na lixeira, higiene e apresentação pessoal, etc; e 

• Consciência de valores éticos que permitam o relacionamento justo e correto com os 
visitantes. 

Por fim, elencam-se os programas e projetos implementados voltados à conscientização e 
sensibilização da sociedade anfitriã, também de acordo com o que a comunidade 
manifestou no WS. 

Índices Educacionais 

O estudo sobre os índices educacionais está no capítulo 3.2.2 “Análise Social”, que contem 
uma análise aprofundada, mostrando a classificação da população por anos de estudo e 
mostrando também evoluções nos índices educacionais. 

A Tabela 3.10.1.1 apresenta a taxa de alfabetização da população dos municípios do Pólo 
Salvador e Entorno. Percebe-se que as taxas de alfabetização das Zonas Turísticas desse Pólo 
apresentam índices maiores que a média baiana. 

Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Madre de Deus apresentam altas taxas. Conde, 
Jandaíra e Jaguaripe, ao contrário, demonstram taxas muito baixas. 

A taxa média para o Brasil é de 87,2% de alfabetizados, contra 75,4% para o Nordeste. A 
Bahia demonstra indicadores melhores que os do Nordeste, mas perde para a média 
nacional. A taxa de alfabetização é calculada com base na população total de dez anos de 
idade ou mais. 

                                                 
64 Pesquisa de Demanda Turística Bahiatursa (2000/2001). Para o Pólo Salvador e Entorno foram analisadas as pesquisas dos 
principais destinos turísticos: Cachoeira (2000), Itaparica/Vera Cruz (2000), Salvador (2001), Praia do Forte (2001) e Sauípe 
(2001). 
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Tabela 3.10.1.1 – Taxa de Alfabetização – Municípios do Pólo Salvador e Entorno 

Município População Total
População 

Alfabetizada
Taxa 

Alfabetização
Jaguaripe - BA 10.172 6.566 64,5%
Itaparica - BA 14.989 12.846 85,7%
Vera Cruz - BA 23.417 19.895 85,0%
Nazaré - BA 21.253 16.536 77,8%
Salinas da Margarida - BA 8.196 6.941 84,7%
Maragojipe - BA 32.276 22.888 70,9%
São Félix - BA 11.048 8.620 78,0%
Cachoeira - BA 24.315 19.224 79,1%
Saubara - BA 8.367 6.840 81,7%
Santo Amaro - BA 47.317 39.370 83,2%
São Francisco do Conde - BA 20.617 17.336 84,1%
Madre de Deus - BA 9.745 8.944 91,8%
Salvador - BA 2.028.377 1.902.532 93,8%
Total Baía Todos os Santos 2.260.089 2.088.538 92,4%

Lauro de Freitas - BA 90.585 82.389 91,0%

Camaçari - BA 127.363 112.327 88,2%
Mata de São João - BA 26.104 21.450 82,2%
Entre Rios - BA 28.242 21.019 74,4%
Esplanada - BA 20.316 14.576 71,7%
Conde - BA 14.979 9.740 65,0%
Jandaíra - BA 7.301 4.535 62,1%
Total Costa dos Coqueiros 314.890 266.036 84,5%

Bahia 10.385.720 8.138.193 78,4%
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Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000 

Características da Sociedade Anfitriã 

A avaliação sobre a disposição da comunidade em receber o turista está evidente no item 
“Hospitalidade do povo” das pesquisas da Bahiatursa. No que concerne à conscientização 
da população sobre a “boa educação”, está disponível a informação sobre o lixo, no item 
“Limpeza pública”. 
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Tabela 3.10.1.2 – Pesquisa de Demanda Bahiatursa – Principais Destinos Turísticos do Pólo Salvador e Entorno 2000/2001 

Ótimo / Bom Ruim / 
Péssimo

Ótimo / Bom Ruim / 
Péssimo

Ótimo / Bom Ruim / 
Péssimo

Ótimo / Bom Ruim / 
Péssimo

Ótimo / Bom Ruim / 
Péssimo

Bares/restaurantes 70,5 5 64 4,4 79,9 0,9 84,9 2,3 72,1 7,2
Comércio/compras 56,5 3,5 35,6 6,1 67,4 0,7 64,9 4,2 48 7,7
Meios hospedagem 63 5 30,7 2,9 41,2 2,2 88,7 1,1 91,8 0,5
Guias turismo 29,5 14,5 5,1 4,9 8,8 0,6 40,4 0,4 44,2 1
Serviços táxi 34,5 3,5 25,4 2,2 42,8 2,9 9,1 2,2 7,7 1,9
Diversões noturnas 44 16 36,5 6,3 55,1 0,8 22,4 11 21,6 15
Equipamentos lazer 39,5 20,5 31,9 5,1 41 0,4 56,3 1,9 79,3 5,3
Passeios oferecidos 35 14 14,1 4,4 27,1 0,2 55,9 1,5 54,3 5,7
Receptivo 45 12 9,9 0,2 12,2 0,5 61,5 0,4 68,7 6,3
Sinalização turística 35,5 27,5 19,2 11,9 35,5 5,2 49,8 4,5 85,1 2,4
Informação turística 48,5 18 23,4 9,5 29,3 2,3 66,4 3,4 73,5 5,8
Hospitalidade do povo 82 1 91,3 0,2 88,1 1,1 95,5 0,4 91,8 1,4
Terminal marítimo 9,5 4,5 47,9 6,8 17,2 1,8 3,4 0,4 1 0,5
Terminal rodoviário 14,5 14 6,8 1,2 31,1 1,5 4,6 3,4 1 0
Ônibus urbano 23,5 7 16,3 4,3 30,8 4,7 7,9 2,6 7,2 2,4
Aeroporto 7,5 2,5 25,6 1,7 46,1 0,5 13,2 0 1,5 0
Comunicações 66,5 4 49,7 12,7 59 5,5 67,6 2,3 65,3 6,7
Sinalização urbana 46,5 19 37,7 16 62,8 7,4 37 6,8 66,4 1
Limpeza pública 42 22 45,3 16,8 59,2 6,8 52,1 10,1 80,9 1
Segurança pública 46 13,5 48,9 11,7 61,3 7,3 66,1 3,1 92,8 0
Manifestações populares 66,5 3 30,6 0,5 45,4 0,9 38,5 5,7 8,2 0,5

Atrativos naturais 79,5 3 91,8 1 79,8 0,9 97,7 0 91,8 0

Patrimônio histórico / cultural 78 6 51,6 3 75,9 0,7 50,6 5 6,7 0

Fonte: Bahiatursa 2000/2001
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A hospitalidade é o item com maiores índices de “ótimo” e “bom”. Para todos os destinos a 
média foi entre 82 e 96%. O segundo item melhor avaliado foi o de atrativos naturais, 
seguido dos bares e restaurantes.  

Deve ser ressaltado que a avaliação da hospitalidade do povo do Pólo Salvador e Entorno é 
tão positiva que este quesito se torna um diferencial em relação aos destinos concorrentes. 

Na mesma pesquisa é apresentada uma tabela com os itens que os turistas mais gostaram. A 
hospitalidade está sempre entre os 3 primeiros da lista, dividindo espaço com as praias e 
outros atrativos naturais. 
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Tabela 3.10.1.3 – O Que Mais Agradou aos Turistas dos Principais Destinos do Pólo Salvador e Entorno 

Cachoeira (2000) Itaparica / Vera Cruz (2000) Salvador (2001) Praia do Forte (2001) Sauípe (2001)
Praias - 22,3% 23,0% 16,0% 2,0%
Hospitalidade 14,5% 12,9% 21,6% 13,3% 14,9%
Atrativos naturais 4,7% 19,1% 8,2% 36,7% 24,9%
Arquitetura Urbana 6,0% - - - 4,5%
Pelourinho - - 6,6% - -
Pat. Hist. / Cultural 14,0% 5,1% 4,2% - -
Tudo - 5,9% 3,8% - 4,5%
Culinária 8,9% 2,3% 3,3% 12,9% -
Limpeza Pública - - 3,3% - -
Orla - - 3,0% - -
Cultura 3,0% - 2,4% - -
Shopping - - 2,2% - -
Infra-estrutura - - - - 10,0%
Segurança Pública - - - - 5,5%
Manifestações Pop. 8,1% 2,3% - - -
Povo 4,7% 3,1% - - -
Feira 3,8% - - - -
Ponte 3,4% - - - -
Tranquilidade 3,4% 9,6% - - -
Igrejas 2,6% - - - -
Clima 2,1% 2,7% - - -
Rio 2,1% - - - -
Diversões - - - - 2,0%
Outros 18,7% 14,7% 18,4% 21,1% 31,7%

Fonte: Bahiatursa 2000/2001  

A ótima impressão dos turistas faz da hospitalidade do povo do Pólo Salvador e Entorno 
não só um diferencial, mas um fator chave de sucesso, já que sua importância se equipara 
com os principais motivadores de viagens, como as praias e outros atrativos naturais. Em 
Salvador, por exemplo, o item hospitalidade foi o que mais agradou a 21,6% dos turistas. 

Somente nas pesquisas de Salvador e Itaparica / Vera Cruz, a hospitalidade apareceu como 
um dos itens que não agradou aos turistas, com índices de desagrado de 0,6% e 0,5%, 
respectivamente. 
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Tabela 3.10.1.4 – O que Menos Agradou aos Turistas dos Principais Destinos do Pólo Salvador e Entorno 

Cachoeira (2000) Itaparica / Vera Cruz (2000) Salvador (2001) Praia do Forte (2001) Sauípe (2001)
Limpeza Pública 17,2% 11,7% 9,8% 20,8% -
Atendimento - 3,6% 3,6% 8,4% 10,9%
Preços - 2,0% 6,0% 7,9% 15,0%
Estradas - 6,9% 2,3% 5,9% -
Assédio ao Turista - - 4,4% 5,0% -
Infra-estrutura - 3,1% - 4,0% -
Diversões Noturnas 2,5% - - 3,5% 10,2%
Hospedagem - - 2,1% 3,0% 4,8%
Infor. Turísticas - 2,8% - 3,0% -
Transporte Coletivo - 3,3% 4,3% 3,0% -
Serviços - 2,3% 2,5% 2,0% 8,8%
Clima - - - 2,0% 4,8%
Culinária - - - - 10,2%
Comercio / Compras - - - - 4,8%
Restaurantes - - - - 4,8%
Praias - - - - 4,8%
Nada 24,2% 21,9% 4,6% - 2,0%
Lazer / Diversão - - - - 2,0%
Ponte 11,0% - - - -
Prédios em Ruína 6,1% - - - -
Abandono do Pat. Hist. 5,5% - - - -
Tudo 2,5% - - - -
Táxi - - 2,7% - -
Violência - - 3,5% - -
Sinalização Urbana - 3,6% 4,4% - -
Pobreza - 2,5% 5,3% - -
Segurança Pública - 2,8% 8,2% - -
Transito - 2,0% 10,1% - -
Custo de Vida - 2,0% - - -
Poluição das Praias - 3,8% - - -
Ferry - 7,9% - - -
Meninos de Rua - - 3,2% - -
Poluição Sonora 3,7% - - - -
Hospitalidade  - 0,5% 0,6% - -
Outros 27,3% 17,8% 23,0% 31,5% 16,9%

Fonte: Bahiatursa 2000/2001  

Entre os itens que menos agradaram aos turistas, destacaram-se a limpeza pública e o 
assédio aos turistas. O assédio, de acordo com as informações levantadas nas pesquisas de 
campo, é mais concentrado em Salvador e Praia do Forte. 

A limpeza pública freqüentemente ficou entre os três primeiros itens que menos agradaram 
aos turistas, sustentando índices de desagrado entre 10 e 20%, apesar de os índices de bom / 
ótimo estarem acima dos 50%. 

A próxima tabela contempla a interação da comunidade realizada durante a primeira 
reunião (WS) do PRODETUR NE II nos municípios. Não existem informações sobre os 
municípios que não compareceram a essa reunião. 

As respostas da comunidade foram interpretadas como negativas (L), positivas (☺) ou 
neutras (K). Foram consideradas não disponíveis (N/D) as informações dos municípios 
ausentes e das questões não respondidas. 
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Tabela 3.10.1.5 – Problemática da Conscientização para o Turismo nos Municípios do 
Pólo Salvador e Entorno (segundo a Comunidade) 

Jaguaripe ☺ ☺ ☺ K K
Itaparica N/D N/D N/D N/D N/D

Vera Cruz L L L L L
Nazaré L ☺ L L ☺
Salinas da Margarida L L L L L
Maragojipe L L K L ☺
São Félix L ☺ K ☺ ☺
Cachoeira L ☺ K L ☺
Saubara N/D N/D N/D N/D N/D

Santo Amaro N/D N/D N/D N/D N/D

São Francisco do Conde N/D N/D N/D N/D N/D

Madre de Deus ☺ ☺ ☺ L L
Salvador L ☺ L K L
Lauro de Freitas ☺ ☺ L L L
Camaçari L L L L L
Mata de São João L L L L L
Entre Rios L L L L L
Esplanada N/D N/D N/D N/D N/D

Conde L N/D L L K
Jandaíra N/D N/D N/D N/D N/D

N/D - Municípios que não estavam presentes na reunião de WS
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Fonte: Interação das comunidades no WS - 2001 

De acordo com a percepção da comunidade, a maior carência em relação à conscientização 
para o turismo é a apresentação pessoal. Em segundo lugar está a problemática do lixo, 
evidenciando mais uma vez que a limpeza pública e a percepção da comunidade em relação 
ao problema são falhas. Convém ressaltar que conscientização para o turismo engloba 
diversos aspectos das atitudes e posições tomadas pela comunidade em relação à atividade e 
ao turista, de modo que as pesquisas com a comunidade podem eventualmente não captar 
certos aspectos importantes para a análise da realidade e determinação das estratégias de 
conscientização da comunidade. 

O assédio também foi diagnosticado negativamente pela comunidade, assim como pelos 
turistas. Isso mostra que a comunidade está esclarecida em relação à sua atual condição de 
recebimento do turista. Praia do Forte avaliou a conscientização sobre o assédio 
negativamente. 
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Programas e Projetos 

Os municípios que estiveram presentes nas reuniões de Workshop (WS), dos quais existe 
informação disponível sobre programas e projetos para a sensibilização e conscientização da 
comunidade estão, na próxima tabela, destacados em cinza. 

Existe uma incidência maior em programas de conscientização para Policiais, Fiscais e Garis. 
No entanto, como foi percebido nas visitas de campo e durante as discussões no próprio 
Workshop, os programas são ineficientes, não sendo referência para a análise da 
conscientização da comunidade. Segundo manifestações informais da comunidade no 
Workshop, pode-se notar que não existem de fato programas que aplicam meios eficientes 
para a conscientização da população para o turismo.  

Tabela 3.10.1.6 – Programas e Projetos de Sensibilização / Conscientização para o Turismo nos Municípios do Pólo 
Salvador e Entorno (segundo a Comunidade) 

Jaguaripe Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Itaparica
Vera Cruz Não Não Não Não Não Sim Não Não Não
Nazaré Não Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Salinas da Margarida
Maragogipe Não Não Sim Não Não Não Não Não Não
São Félix Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Cachoeira Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Saubara
Santo Amaro
São Francisco do Conde
Madre de Deus Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Não Não
Salvador
Lauro de Freitas
Camaçari Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Sim
Mata de São João Não Sim Não N/D Não Não Sim Não Sim
Entre Rios Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Esplanada
Conde
Jandaíra
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Fonte: Interação das comunidades no WS - 2001 

Além dos programas de conscientização oferecidos aos setores específicos do município 
(policiais, garis, etc), pode-se citar, em âmbito nacional, o Programa Nacional de 
Municipalização do Turismo (PNMT), que tem como objetivo, dentre outros, o despertar da 
consciência das potencialidades turísticas de cada localidade. O PNMT não está presente 
em todos os municípios do Pólo Salvador e Entorno, mas tem uma incidência significativa. 

Outro programa que vem contribuindo para despertar  nas comunidades a consciência 
sobre a importância da cidadania é a Agenda 2165, em alguns municípios. O programa não 
tem como objetivo direto a conscientização da comunidade. No entanto, o processo de 
desenvolvimento local sustentável depende de mudanças de atitude, tornando-se 
necessários os programas de educação da comunidade para a efetiva implantação dos 
preceitos da Agenda 21. 

A Tabela 3.10.1.7 lista os municípios do Pólo Salvador e Entorno que já estão implementando 
o PNMT e a Agenda 21. É importante lembrar que, em ambos os programas, existem 

                                                 
65 Processo de planejamento de ações para o desenvolvimento sustentável de localidades. Vide Glossário. 
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diversas fases de preparação e implementação. A Tabela 3.10.1.7 apenas nos mostra os 
municípios que já iniciaram o processo de implementação, independente do estágio em que 
se encontram. 

Tabela 3.10.1.7 – Municípios que já iniciaram a construção da Agenda 21 e do PNMT 

Município PNMT Agenda 21
Jaguaripe
Itaparica X

Vera Cruz X
Nazaré X
Salinas da Margarida
Maragojipe
São Félix
Cachoeira

Saubara
Santo Amaro
São Francisco do Conde X

Madre de Deus X
Salvador X X

Lauro de Freitas X

Camaçari X X
Mata de São João X
Entre Rios X
Esplanada X X

Conde X X
Jandaíra XC
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Fonte: Bahiatursa e CONDER 

Conclusão 

A análise deste capítulo permite a definição de duas conclusões claras: (a) a ótima 
hospitalidade do povo é uma das principais características relacionadas à sociedade anfitriã 
do Pólo Salvador e Entorno e (b) a conscientização sobre o lixo é o principal problema 
relacionado ao comportamento da comunidade. O assédio ao turista, por ser pontual, tem 
menor importância, mas pode prejudicar a consolidação da hospitalidade como vantagem 
competitiva do destino. 

A ótima hospitalidade não é divulgada com ênfase atualmente e o uso deste fator nas 
campanhas de marketing deve ser reforçado, consolidando sua associação com a imagem 
do Pólo Salvador e Entorno. Isto causará, provavelmente, um aumento na participação da 
Bahia como destino turístico, consolidando uma posição de liderança no mercado turístico. 

Sendo assim, devem ser planejadas ações para a divulgação da hospitalidade baiana, assim 
como se divulgam os atrativos naturais, praias e mesmo eventos, como o Carnaval. 
Considerando que o item que mais agradou aos turistas de maneira generalizada foi a 
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hospitalidade, percebe-se que muitos turistas devem considerar este fator como importante 
no momento da tomada de decisão do destino de sua viagem, comparável aos principais 
motivadores da viagem (praias, atrativos naturais, eventos, patrimônio histórico, etc). 

A imagem de hospitaleiro que os turistas têm em relação ao povo baiano, no entanto, pode 
estar sendo comprometida pelo alto nível de assédio em certos pontos. Tendo em mente a 
consolidação de uma vantagem competitiva de longo prazo, o problema do assédio deve ser 
visto como uma ameaça. Ações que desenvolvam alternativas econômicas para a população 
carente podem diminuir o problema. 

No que concerne às atitudes e posicionamento da comunidade em relação ao problema do 
lixo e à limpeza pública, a ação mais direta é a implantação de programas de sensibilização e 
conscientização da comunidade, deixando claro o valor que se agrega ao local se este é 
conservado limpo e sob a responsabilidade dos próprios moradores. Ao mesmo tempo, 
devem ser implementados programas de coleta e disposição final do lixo. Para isso, devem 
ser considerados conceitos de sustentabilidade e os Planos Diretores dos municípios. 

Os programas de conscientização da comunidade devem ser vistos não como a realização 
de ações pontuais e desconexas. É preciso que as comunidades sejam envolvidas de modo 
abrangente em processos de mudança de modelos mentais e atitudes, em todos os aspectos 
de sua vida. Cada membro da comunidade deve ter consciência de seu papel como cidadão, 
contribuindo também para o desenvolvimento sustentável do turismo. 
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3.10.2. Capacitação Profissional para o 
Turismo 

Introdução 

Este capítulo, em primeiro lugar, traça as condições atuais do emprego do setor turístico do 
Pólo Salvador e Entorno. A análise foi feita com base nas informações da Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS) e na pesquisa do Instituto de Hospitalidade (IH), “Perfil dos 
Profissionais no Mercado de Trabalho do Setor de Turismo no Brasil”. 

As áreas consideradas integrantes do setor turístico, segundo o termo de referência, são: 
Hotelaria e Alojamento; Restaurantes e Similares; Lazer e Entretenimento; Agências e 
Operadoras de Viagem e Turismo; e Transportes e Outros Serviços. 

Em um segundo momento, é feita uma análise das instituições que capacitam a mão de obra 
para o turismo. Para tanto, primeiramente se considerou necessário estudar o perfil, 
necessidades e carências das empresas empregadoras. Neste momento, foram consultadas 
instituições como SENAC, SEBRAE, SETRAS, através de estatísticas de cursos de 
capacitação e perfil dos instrutores. Ainda foram utilizadas mais duas pesquisas do IH 
(“Oferta de Capacitação Profissional no Setor de Turismo” e “Demanda por Capacitação 
Profissional no Setor de Turismo”). 

Por fim, foram observadas as instituições de certificação de mão de obra, e a postura das 
empresas em relação à certificação profissional. 

Abaixo, se faz uma pequena descrição de cada área do setor turístico. Tais áreas (segmentos) 
têm como base a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e são utilizadas 
da seguinte forma: 

Hotelaria e Alojamento: contempla o segmento de número 511 na CNAE: Hotéis, Pousadas, 
Motéis, Hospedarias, Albergues, Pensionatos, Estalagens, Dormitórios de Estrada e Pensões. 

Restaurantes e Similares: contempla o segmento de número 512: Adegas, Bares, Biroscas, 
Bombonières, Botequins, Cafés, Cantinas, Casas de Chá, Choperias, Churrascarias, 
Confeitarias, Lanchonetes, Pizzarias, Tabernas, Restaurantes, etc.  

Também estão contemplados os serviços de festas (locação de material, mão de obra e 
espaço). 

Lazer e Entretenimento: código 551 da CNAE: Cinemas, Teatros, Boates, Casas de Show, 
Discotecas, Salões de Jogos, Parques de Diversão, Circos, Sinucas, etc. 

Também estão contemplados serviços de locação de veículos para diversão, bandas, 
músicos, blocos folclóricos e carnavalescos, luz e som para festas, produção de filmes e 
espetáculos, etc. 
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Agências e Operadoras de Viagem e Turismo: Código 586; Agências de Viagem, Empresas 
de Turismo, Agências de Carga, Despachantes, Exploração de Aeroportos e Venda de 
Passagens. 

Transportes: Reúne os códigos 472, 474, 475, 476, 477 e 587. Transportes rodoviários, 
ferroviários, metroviários, marítimos, aéreos e outros. Todos os serviços relacionados a estes 
tipos de transportes, como: Táxis, Transporte Escolar e Turístico, Companhias de Navegação 
e Companhias Aéreas, Bonde, Elevador Lacerda, Planos Inclinados, Empresas de Ônibus, 
Concessão de Transporte marítimo, Locação de Veículos, etc. 

Situação Atual do Emprego 

A pesquisa do IH sobre o perfil dos profissionais disponibiliza informações para o Estado da 
Bahia e para a Região Metropolitana de Salvador (RMS), tendo como base a Pesquisa 
Nacional por Amostragem Domiciliar (PNAD), feita pelo IBGE em 1999. As informações da 
RAIS são disponibilizadas em nível municipal, anualmente. 

Enquanto a pesquisa do IH procura dar um panorama mais abrangente à situação do 
emprego no Brasil, as informações contidas na RAIS dizem respeito somente ao contexto de 
empregos formais. A RAIS apresenta um total de 40.192 empregados em atividades turísticas 
na Bahia. Já para o IH, este dado é de 303.393 empregados, mais de sete vezes maior do que 
o primeiro (ano base de ambos os dados: 1999). A RAIS, portanto, não é um bom parâmetro 
de análise, já que se percebe que o hiato entre empregos formais e informais é muito 
grande. 

As informações de emprego no pólo relacionadas às atividades econômicas ligadas ao 
turismo foram obtidas da pesquisa do IH, que tem informações mais específicas sobre o 
setor. No entanto, a pesquisa não traz dados em nível municipal, tornando necessário o uso 
de uma metodologia específica para estimar com maior precisão os dados referentes ao Pólo 
como um todo. Os municípios que compõem o Pólo Salvador e Entorno não são os mesmos 
que formam a RMS. Para efeito de análise, no entanto, as representatividades das duas áreas 
serão consideradas as mesmas. 

A estimativa sobre o número de empregados no setor turístico de cada pólo pode ser 
realizada levando em consideração o fluxo turístico e a permanência média dos turistas em 
cada Zona Turística, considerando que o número total de empregados no setor é função da 
quantidade de turistas que visitam a região e do número de dias de sua permanência. 
Certamente há outros fatores a serem considerados, como gastos médios, produtividade das 
empresas, tipo de turismo etc. No entanto, o número de pernoites compõe uma 
aproximação adequada para o presente estudo. De acordo com essa abordagem, o Pólo 
Salvador e Entorno representa 46% dos pernoites, conforme ilustra a Tabela 3.10.2.1: 
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Tabela 3.10.2.1 - Representatividade das ZTs no Turismo Baiano  

Zona Turística Portal
Turistas Dias 

(x1000) % sobre total
Baía de Todos os Santos Salvador 17.353,68 46%
C. Descobrimento Porto Seguro 7.884,62 21%
C. Cacau Ilhéus 2.664,19 7%
C. Baleias Caravelas 3.595,80 9%
C. Dendê Morro de SP 879,75 2%
C. Diamantina Lençóis 564,40 1%
Outras - 4.992,00 13%

37.934 100%  

Fonte: Bahiatursa 2000 

Desta maneira, calculou-se o número de empregos gerados no Pólo Salvador e Entorno de 
acordo com sua fatia dos pernoites, isto é, 46%: 

Tabela 3.10.2.2 – Empregos relacionados a atividades turísticas na Bahia e no Pólo 
Salvador e Entorno  

Ramos de Atividade Bahia
Pólo Salvador e 

Entorno
Hospedagem 26.818 12.336
Alimentação 157.882 72.626
Lazer e Entretenimento 21.055 9.685
Agências/Operadoras 7.673 3.530
Tranportes 89.965 41.384
Total Turismo 303.393 139.561  

Fonte: BT 2000 e IH 1999 

Merece destaque a importância da atividade turística como geradora de empregos na Bahia. 
Segundo a pesquisa do IH, em 1999, o turismo gerava 5,2% de todos os empregos do estado 
e 10,4% dos empregos da RMS. Esse índice é um indicador da grande vocação turística da 
Bahia e principalmente da RMS e do Pólo Salvador e Entorno. 

É interessante notar que, dividindo-se o número de empregos gerados pelo turismo na 
Bahia pelo número total de UHs do estado, teremos um resultado de 6 empregos diretos 
para cada UH implementada. Esse dado mostra, mais uma vez, os benefícios sociais que 
podem advir do desenvolvimento do turismo e a importância que a atividade tem para o 
Estado da Bahia na geração de empregos. 

Hotéis e Outras Empresas de Hospedagem 

As atividades relacionadas à hospedagem representam hoje 7,5% dos empregos gerados no 
setor turístico na RMS66, mostrando relativa defasagem em relação às atividades de 
alimentação e transporte, que apresentam índices de 48,3 e 32%, respectivamente. Ressalta-
                                                 
66 Fonte: Instituto de Hospitalidade, Perfil dos Profissionais no Mercado de Trabalho de Turismo no Brasil. 
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se que todo o pessoal de Alimentos & Bebidas dos hotéis são entendidos como funcionários 
de hotéis, não de restaurantes. 

A realidade brasileira mostra que, em média, os empregos gerados em empresas de 
alojamento representam 6% dos empregos em atividades turísticas.  

No que diz respeito ao número de pessoas ocupadas, os destaques da área de hospedagem, 
são os cargos de recepcionista, arrumadeira e camareira. É também bem representativa a 
fatia de empregos ocupada pelos donos dos empreendimentos67. Somando as duas 
categorias (de donos empregadores e donos que tomam conta de seus estabelecimentos), 
tem-se uma representatividade de 13%, equiparável aos cerca de 16% das ocupações mais 
representativas. 

Tabela 3.10.2.3 – Hospedagem – Principais Ocupações (1999)  

Arrumadeiras/Camareiros 16,6% 2.048
Recepcionistas 16,4% 2.019
Cozinheiros/Ajudantes de Cozinha 9,9% 1.218
Donos/Sócios (Empregadores) 8,4% 1.033
Diretores/Gerentes/Administradores 7,4% 913
Garçons/Ajudantes de Garçon 4,9% 600
Donos/Sócios (Conta Própria) 4,6% 567
Serventes/Faxineiros 4,2% 513
Vigias 2,7% 328
Porteiros/Empregados de Portaria 2,4% 291
Mensageiros/Office-Boys 2,4% 291
Copeiros/Balconistas/Atendentes 2,1% 254
Lavadeiras/Passadeiras 2,0% 247
Supervisores/Chefes/Encarregados 2,0% 247
Ajudantes/Auxiliares Diversos 1,7% 205
Jardineiros 1,5% 181
Motoristas/Manobristas 1,3% 160
Telefonistas 0,6% 74
Outras 9,3% 1.147
Total 100% 12.336
(*) estimativa

Total Empregos *Ocupações
% (média 
nacional)

 

Fonte: IH 1999 e FGV 2002 

Para os índices de representatividade das ocupações em hospedagem foram utilizadas as 
médias nacionais, conforme apresentados na pesquisa do IH. O número de empregos é uma 
estimativa do Pólo Salvador e Entorno de acordo com o total de empregados e os índices de 
representatividade de cada ocupação. 

                                                 
67 Segundo o IH, há duas categorias de Donos e Sócios: os empregadores (que não trabalham no estabelecimento, mas em-
pregam pessoal) e os donos sócios, que tomam conta e trabalham em seus estabelecimentos. 
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Os dados sobre anos de estudo dão um ótimo panorama acerca da capacitação de mão de 
obra. De acordo com a pesquisa do IH, grande parte dos empregados da RMS possui de 8 a 
11 anos de estudo. É baixa a incidência de empregados que têm mais de 12 anos, assim 
como de empregados que têm zero ou menos de um ano de estudo. 

Gráfico 3.10.2.1 – Hospedagem – Percentual dos Empregados por Anos de Estudo 
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Fonte: IH 1999 

Tais dados demonstram que, em termos de qualificação profissional por anos de estudo, a 
RMS não tem grandes vantagens sobre o Brasil como um todo. Enquanto a soma dos níveis 
de 4 a 7 e de 8 a 11 anos de estudo para o Brasil é 61%, para a RMS é de 65%. Isso mostra 
que a RMS representa bem a situação da capacitação profissional no Brasil como um todo, 
no setor de hospedagem, ainda que apresente um quadro ligeiramente mais desenvolvido. 

A remuneração dos empregados em atividades de hospedagem ainda está aquém das 
médias nacionais. Apesar de Salvador ser um dos destinos mais visitados do Brasil, a 
maioria (70%) dos empregados recebe de um a dois salários mínimos. Os baixos níveis de 
remuneração não estão presentes somente nas atividades ligadas ao turismo. O problema da 
falta de empregos na Bahia faz com que a oferta de mão de obra seja cada vez maior e mais 
barata. 
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Gráfico 3.10.2.2 – Hospedagem – Percentual dos Empregados por Nível de Remuneração 
(em Salários Mínimos) 
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Fonte: IH 1999 

É interessante ressaltar que, como exposto anteriormente, somente 1/7 dos empregados são 
contratados obedecendo às formalidades legais. Sendo assim, dos 70% de empregados que 
recebem de 0 a 2 salários mínimos, estima-se que somente 1/7 tem o suporte dos benefícios 
sociais e garantias da CLT.  

As médias brasileiras apresentam maior equilíbrio entre as duas faixas mais baixas de salário, 
além de mostrarem uma pequena porcentagem de empregados que recebem mais de 10 
salários mínimos. Assim, as médias nacionais obedecem a uma curva mais equilibrada nos 
níveis de remuneração. A RMS apresenta uma grande concentração de empregados na faixa 
mais baixa de remuneração, restando pouca representatividade para os níveis maiores. 

A comparação dos índices da RMS com as médias nacionais nos mostra que os empregados 
da RMS são mais bem capacitados, contando, porém com um nível menor de remuneração. 
Isto é, a RMS se constitui num mercado de empregos muito concorrido e competitivo. É o 
que podemos identificar como tendência no Gráfico 3.10.2.3. 

No período de 98-99, a hotelaria teve uma explosão na geração de empregos na RMS 
(aumento de 41%), apesar de a atividade turística como um todo não demonstrar tal 
crescimento. 
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Gráfico 3.10.2.3 – Evolução do Número de Empregados no Turismo e nas Atividades de 
Hospedagem na RMS – 92-99 
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Fonte: IH 1992-1999 

O número de empregos no turismo como um todo apresenta uma evolução muito 
equilibrada, sem grandes altos e baixos. Houve um sensível aumento na quantidade de 
empregos gerados no setor entre 93 e 95. As atividades de hospedagem acompanharam este 
crescimento, apresentando índices de evolução muito semelhantes.  

No período seguinte, quando se dava a estabilização depois desse grande desenvolvimento, 
o nível de emprego nas atividades turísticas se manteve equilibrado, apresentando inclusive 
pequeno decréscimo. A atividade de hospedagem, por sua vez, logo após o grande 
crescimento, teve uma queda acentuada, causando diminuição significativa no número de 
empregos por ela gerados. 

Desde então, enquanto o turismo se mantém no equilíbrio atingido em 95, a atividade 
hoteleira vem apresentando pequenas taxas de crescimento por período. Somente no 
período 98-99, a atividade teve um novo e significativo incremento no número de 
empregos, chegando a um patamar próximo ao atingido em 95. O último período analisado 
(98-99) indica uma tendência de desenvolvimento do setor.  

Comparando-se somente os anos-limite da pesquisa (92 e 99), o setor de turismo teve um 
crescimento global em número de empregos gerados de 31%, enquanto a atividade de 
hospedagem teve 43% de incremento. 

O pessoal empregado em hotéis e outras empresas de alojamento conta com mais anos de 
estudo do que a média nacional. O fato de 70% dos empregados receberem somente de 0 a 2 
salários mínimos, somado ao bom nível de capacitação encontrado na RMS, demonstra que 
existe uma boa oferta de mão de obra sem emprego, tornando o mercado de trabalho muito 
concorrido.  

Do ponto de vista do trabalhador, torna-se mais difícil encontrar empregos. Por outro lado, 
o empresário pode contar com uma mão de obra cada vez mais capacitada para concorrer 
aos cargos oferecidos. 
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Os baixos níveis de remuneração praticados indicam uma visão limitada do empresariado 
local. O desenvolvimento da atividade hoteleira foi maior do que as médias nacionais, o que 
permitiria a prática de remunerações mais coerentes. Apesar disso, o desenvolvimento do 
número de empregos da atividade hoteleira vem se dando em taxas de crescimento global 
maiores do que as do turismo como um todo. 

A situação atual do setor de hospedagem com relação à mão de obra, representada por 
baixos níveis de remuneração, exige intervenções no sentido conscientizar os empregadores 
sobre a importância dos empregados na prestação de serviços hoteleiros de qualidade. E 
empregados motivados só podem existir em um ambiente de crescimento profissional, com 
programas de capacitação e treinamento, e níveis razoáveis de remuneração. 

Bares e Restaurantes 

As atividades relacionadas à alimentação são as que mais geram empregos no setor turístico 
na RMS. Representam 48,3% de todos os empregos gerados no setor68. 

Tabela 3.10.2.4 – Bares e Restaurantes – Principais Ocupações (1999) 

Donos/Sócios (Conta Própria) 34,6% 25.128
Copeiros/Balconistas/Atendentes 25,3% 18.374
Cozinheiros/Ajudantes de Cozinha 14,3% 10.385
Garçons/Ajudantes de Garçon 10,2% 7.408
Donos/Sócios (Empregadores) 7,6% 5.520
Diretores/Gerentes/Administradores 1,7% 1.235
Caixas 1,5% 1.089
Serventes/Faxineiros 0,5% 363
Ajudantes/Auxiliares Diversos 0,3% 218
Recepcionistas 0,3% 218
Motoristas/Manobristas/Entregadores 0,3% 218
Trabalhador braçal/Carregador/Descarregador 0,2% 145
Doceiros/Confeiteiros 0,2% 145
Outras 2,9% 2.106
Total 100% 72.626
(*) estimativa

Total Empregos*
% (média 
nacional)Ocupações

 

Fonte: IH 1999 e FGV 2002 

Nas atividades de alimentação, grande parte dos proprietários (donos ou sócios) assume as 
ocupações existentes (34,6%). Isso demonstra a existência de uma grande quantidade de 
pequenos empreendimentos que contam muitas vezes apenas com o trabalho do próprio 
proprietário, com ou sem sócio. Em segundo lugar, aparecem os copeiros, balconistas e 
atendentes, que representam a grande maioria das ocupações, principalmente dos bares.  

Outras atividades de destaque são Cozinheiros/Ajudantes de Cozinha, os 
Garçons/Ajudantes de Garçom e os Donos Sócios (Empregadores). As demais ocupações 
contam com participação pequena na geração de empregos. 

                                                 
68 Fonte: Instituto de Hospitalidade, Perfil dos Profissionais no Mercado de Trabalho de Turismo no Brasil. 



PRODETUR NE-II PDITS – Salvador e Entorno 3.10.2. Capacitação Profissional para o Turismo 428 

 

Gráfico 3.10.2.4 – Bares e Restaurantes – Percentual dos Empregados por Anos de Estudo 
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Fonte: IH 1999 

Aproximadamente 37,6% das pessoas que trabalham no setor de bares e restaurantes 
possuem de 4 a 7 anos de estudo, estando 2 pontos percentuais abaixo do índice brasileiro, 
que é de 39,6%.   

Somente 4,1% dos trabalhadores estão na faixa de mais de 12 anos de estudo, sendo a menor 
porcentagem dentre as cinco áreas do setor turístico, conforme classificação estabelecida no 
início do capítulo. 

Gráfico 3.10.2.5 – Bares e Restaurantes – Percentual dos Empregados por Nível de 
Remuneração (em salários mínimos) 
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Fonte: IH 1999 

O Gráfico 3.10.2.5 mostra que existe, na RMS, uma grande concentração dos empregos com 
remuneração abaixo de 2 salários mínimos. Os trabalhadores nessa situação representam 
mais da metade (58,6%) do total de empregados do setor.  
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Assim como se dá com as atividades de hospedagem, as de alimentação apresentam 
remunerações muito aquém do que o tamanho do setor poderia oferecer.  

Gráfico 3.10.2.6 – Evolução do Número de Empregados no Turismo e nas Atividades de 
Bares e Restaurantes na RMS – 92-99 
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Fonte: IH 1999 

Como dito anteriormente, a geração de empregos do setor de turismo como um todo 
apresenta um ciclo bastante equilibrado, principalmente a partir do ano de 1995. O setor de 
alimentação na RMS acompanha o movimento do turismo. No entanto, apresenta tendência 
a uma pequena queda no final do período, contra uma estabilidade do turismo como um 
todo. 

Lazer e Entretenimento 

O setor de Lazer e Entretenimento representa um total de 8,2% da geração de empregos do 
setor turístico da RMS69, podendo ser comparado ao setor de Hospedagem, com 7,5% dos 
empregos totais. 

                                                 
69 Fonte: Instituto de Hospitalidade, Perfil dos Profissionais no Mercado de Trabalho de Turismo no Brasil. 
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Tabela 3.10.2.5 – Lazer e Entretenimento – Principais Ocupações (1999)  

Músicos/Artistas/Atores/Cantores 31,9% 3.090
Balconistas/Atendentes 13,1% 1.269
Donos/Sócios (Conta Própria) 9,5% 920
Donos/Sócios (Empregadores) 5,2% 504
Empresários/Produtores/Diretores Artísticos 3,8% 368
Recepcionistas 3,0% 291
Cameramen/Cinegrafistas 2,7% 262
Operadores de Equipamentos/Discotecários 2,4% 232
Caixas 1,8% 174
Garçons/Ajudantes de Garçon 1,7% 165
Diretores/Gerentes/Administradores 1,5% 145
Bilheteiros 1,4% 136
Vigias 1,3% 126
Motoristas/Manobristas 1,3% 126
Operador de Caixa 1,2% 116
Artistas de Circo 1,2% 116
Supervisores/Chefes/Encarregados 1,1% 107
Eletrotécnico/Reparador(TV e Som) 0,9% 87
Trabalhador braçal/Carregador/Descarregador 0,9% 87
Operador Cinematográfico 0,7% 68
Instalador/Eletricista 0,7% 68
Secretárias 0,6% 58
Serventes/Faxineiros 0,6% 58
Ajudantes/Auxiliares diversos 0,6% 58
Porteiros/Empregados de Portaria 0,6% 58
Tesoureiro/Agente recebedor e pagador 0,5% 48
Decoradores/Cenográficos 1% 48
Cozinheiros/Ajudantes de cozinha 0,4% 39
Ocupações diversas de lazer e entretenimento 7,5% 726
Outras 1,5% 145
Total 100% 9.685
(*) estimativa

Ocupações
% (média 
nacional) Total Empregos*

 

Fonte: IH e FGV 

Os cargos e funções do setor de Lazer e Entretenimento estão distribuídos em muitas 
categorias, sendo que as únicas categorias que representam mais de 10% são as ocupações 
de Músicos / Artistas / Atores / Cantores e Balconistas / Atendentes, que obtêm, 
respectivamente, 31,9 e 13,1 % do total de empregos destinados ao ramo de Lazer na RMS. 
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Gráfico 3.10.2.7 – Lazer e Entretenimento – Percentual dos Empregados por Anos de 
Estudo 
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Fonte: IH 1999 

O Gráfico 3.10.2.7 mostra o comportamento dos anos de estudo para os empregos no setor 
de Lazer na RMS, mas não apresenta as médias nacionais, pois esses dados não estão 
disponíveis. 

Os trabalhadores das atividades de Lazer e Entretenimento possuem uma média de cerca de 
8 anos de estudo, o que representa o 1°grau completo. Dentre as cinco categorias estudadas 
na pesquisa, essa apresenta a segunda melhor média, ficando abaixo apenas das agências de 
viagens e empresas de turismo, categoria na qual a média atinge cerca de 10 anos de estudo. 

Gráfico 3.10.2.8 – Lazer e Entretenimento – Percentual dos Empregados por Nível de 
Remuneração (em salários mínimos) 
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Fonte: IH 1999 

Com relação à remuneração, existe uma grande concentração de trabalhadores ganhando 
menos de 2 salários mínimos. Eles representam 65,3% do total da mão de obra do setor.  

Nota-se que a remuneração dos trabalhadores no setor de Lazer no Brasil é mais bem 
distribuída do que na RMS. 
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As atividades de lazer e entretenimento obedecem à tendência de remuneração que vem se 
mostrando na atividade turística no Pólo Salvador e Entorno: de maneira geral, os salários 
são muito baixos. 

Gráfico 3.10.2.9 – Evolução do Número de Empregados no Turismo e nas Atividades de 
Lazer e Entretenimento na RMS – 92-99 
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Turismo Lazer e Entretenimento Fonte: IH 92-99  

A geração de empregos no setor de Lazer e Entretenimento apresenta maiores oscilações do 
que no setor de turismo em geral. Entre o ano de 93 e 95 ocorreu um acréscimo de 143% na 
oferta de empregos, enquanto no setor de turismo como um todo, o acréscimo foi bem 
menor: 37%. 

Em seguida a esse grande aumento de empregos, houve em 95 uma acentuada queda, de 
41%. Em 96, o índice voltou a subir, alcançando patamares maiores do que no período de 93 
a 95. 

Em 99, a situação da oferta de empregos nas atividades de lazer e entretenimento revela 
tendência a um declínio, enquanto o turismo como um todo se mantém estável. Nota-se, 
então, que as atividades de lazer têm variações de empregos de maneira independente ao 
setor como um todo. A razão disso pode ser uma fragilidade em relação a variações do 
mercado, externas ao setor. Sob uma outra interpretação, pode-se dizer que o ramo de lazer 
ainda não tem maturidade, estando em desenvolvimento, e por isso apresenta tamanhas 
variações. 

Agências e Operadoras de Viagens e Turismo 

As Agências e Operadoras de Viagens e Turismo representam apenas 4% do total de 
empregos do setor turístico da RMS70. Dentre as atividades que foram levadas em conta 
para o estudo, esta é a que tem a menor representatividade.  

                                                 
70 Fonte: Instituto de Hospitalidade, Perfil dos Profissionais no Mercado de Trabalho de Turismo no Brasil. 
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Tabela 3.10.2.6 – Agências e Operadoras de Viagens e Turismo – Principais Ocupações (1999)  

Agentes de venda de passagens/Agentes de turismo 13,4% 473
Ajudantes/Auxiliares Diversos 7,6% 268
Agentes de passagens aéreas/Emissores de passagens aéreas 7,5% 265
Donos/Sócios (Empregadores) 7,4% 261
Motoristas 6,0% 212
Agentes/Controladores/Inspetores de transporte 4,7% 166
Diretores/Gerentes/Administradores 4,4% 155
Supervisores/Chefes/Encarregados 4,0% 141
Donos/Sócios (Conta própria) 3,6% 127
Trabalhador braçal/Carregador/Descarregador 2,8% 99
Operadores/Digitadores no processamento de dados 2,4% 85
Mensageiros/Office-boys 2,2% 78
Técnico de turismo 2,0% 71
Balconistas/Atendentes 1,9% 67
Secretárias 1,2% 42
Ocupações em agências de viagem e empresas de turismo 16,6% 586
Outras 12,4% 438
Total 100% 3.530
(*) estimativa

Total Empregos*Ocupações
% (média 
nacional)

 

Fonte: IH 1999 

As ocupações mais significativas nesse ramo são em primeiro lugar os Agentes de venda de 
passagens/Agente de Turismo, que possuem 13,4% dos empregos distribuídos no setor. Em 
seguida, aparecem os Ajudantes/Auxiliares Diversos, Agentes de Passagens Aéreas/Emissores 
de Passagens Aéreas, Donos e Sócios (empregadores) que representam em torno de 7,5% 
dos empregados, representatividade muito menor.  

Somando as duas categorias de Donos/Sócios (empregadores e conta própria), obtém-se um 
total de 11% de representatividade, o que seria a segunda categoria com maior participação. 

Gráfico 3.10.2.10 – Agências e Operadoras de Viagens e Turismo – Percentual dos 
Empregados por Anos de Estudo 
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Fonte: IH 1999 
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Conforme os dados da pesquisa, os trabalhadores que atuam no setor de Agências e 
Operadoras de Viagens e Turismo na região da RMS apresentam a média de anos de estudo 
mais elevada de todas as atividades. 

Não existem trabalhadores neste segmento com menos de 1 ano de estudo. Os que possuem 
entre 1 e 7 anos de estudo somam 8,4%, enquanto a mesma classe no Brasil representa 
22,5%dos empregados nas atividades de agências e operadoras de viagem. 

Metade dos trabalhadores possuem entre 8 e 11 anos e o restante, ou seja 41,7%, possui mais 
de 12 anos de estudo. 

Gráfico 3.10.2.11 – Agências e Operadoras de Viagens e Turismo – Percentual dos 
Empregados por Nível de Remuneração (em salários mínimos) 
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Fonte: IH 1999 

As remunerações dos empregados que atuam no setor de Agências e Operadoras de 
Turismo são as mais altas do setor turístico, tanto na RMS como no Brasil. 

As atividades de agências de viagem são as que praticam os melhores índices de 
remuneração, fugindo ao padrão instaurado nas outras atividades. Um dos fatores que 
justifica tal diferença é o nível de educação dos empregados. Profissionais com muitos anos 
de estudo tendem a ser mais escassos no mercado, por isso recebem melhor remuneração. 
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Gráfico 3.10.2.12 – Evolução do Número de Empregados no Turismo e nas Atividades de 
Agências e Operadoras de Viagens e Turismo na RMS – 92-99 
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O setor de Agências obteve, durante o período 92-99, um crescimento de empregos de 
114%, representando o segundo maior crescimento, ficando atrás apenas do setor de Lazer 
e Entretenimento, que cresceu 130%. 

O segmento apresenta crescimento na oferta de emprego até o ano de 1996, quando pela 
única vez durante o período experimenta uma grande queda, de 50%. No entanto, retoma 
seu crescimento no ano de 1997, seguindo neste movimento até o ano de 1999. 

Apesar de apresentar grande acréscimo no número de empregos durante todo o período, o 
segmento de agências e operadoras de viagem apresentou um resultado ano-a-ano muito 
variável. De maneira semelhante ao que ocorre com o segmento de lazer e entretenimento, 
o segmento de agências e operadoras apresentam certa fragilidade frente às variações do 
mercado. 

Transportes 

As atividades relacionadas a transportes representam hoje 32% dos profissionais que atuam 
na área de turismo na RMS71. Esta é a segunda maior participação no setor.  

                                                 
71 Fonte: Instituto de Hospitalidade, Perfil dos Profissionais no Mercado de Trabalho de Turismo no Brasil. 
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Tabela 3.10.2.7 – Transportes – Principais Ocupações (1999)  

Motoristas/Taxistas 55,2% 22.844
Cobradores/Trocadores 12,5% 5.173
Ajudantes/Auxiliares Diversos 2,9% 1.200
Ajudantes de motoristas/Carregadores/Lavadores de veículos,etc 2,7% 1.117
Despachantes/Fiscais/Inspetores/Agentes 2,6% 1.076
Mecânicos/Auxiliares 2,0% 828
Donos/Sócios(Empregadores) 1,9% 786
Guardadores de veículos 1,3% 538
Chefes/Encarregados/Supervisores/Assistentes 1,2% 497
Recpicionistas/Atendentes/Agentes/Emissores de passagens 0,9% 372
Diretores/Gerentes/Adminsitradores 0,9% 372
Guardas/Vigias/Vigilantes 0,8% 331
Serventes/Faxineiros 0,8% 331
Marinheiros/Tripulantes marítimos 0,6% 248
Piloto/Capitão/Motorista/Patrão de embarcação 0,5% 207
Telefonistas 0,5% 207
Balconistas/Atendentes 0,4% 166
Aeromoça/Comissário de bordo 0,4% 166
Donos/Sócios(Conta Própria) 0,4% 166
Piloto/Comandante/Mecânico de vôo 0,4% 166
Agentes de venda de passagens/Agentes de turismo 0,4% 166
Eletricistas 0,4% 166
Pintores 0,4% 166
Caixas 0,4% 166
Máquinas de trem/Condutores de Metrô 0,3% 124
Agentes/Bilheteiros/Inspetores e fiscais de estação de trem e metrô 0,3% 124
Secretárias 0,3% 124
Lanterneiros 0,3% 124
Ocupações diversas de transportes 2,2% 910
Outras 5,9% 2.442
Total 100% 41.384
(*) estimativa

Ocupações
% (média 
nacional) Total Empregos

 

Fonte: IH 1999 

As funções que possuem maior representatividade são as de motorista e taxista. Estes 
empregados representam mais da metade das ocupações, 55,2%. Com uma porcentagem 
muito menor aparecem os cobradores/trocadores, com 12,5%. 

As demais ocupações são bastante variadas e possuem uma pequena participação. Entre elas 
estão: auxiliares diversos, despachantes, mecânicos, donos/sócios empregadores, pilotos, 
serventes, telefonistas, entre outros. 
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Gráfico 3.10.2.13 – Transportes – Percentual dos Empregados por Anos de Estudo 
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Fonte: IH 1999 

A escolaridade dos trabalhadores que atuam no segmento de transporte na RMS é muito 
semelhante à do Brasil, tendo, porém, uma média de anos de estudo ligeiramente maior que 
a média nacional. 

Gráfico 3.10.2.14 – Transportes – Percentual dos Empregados por Nível de Remuneração 
(em salários mínimos) 
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Fonte: IH 1999 

A média salarial do segmento de transporte na RMS é inferior a do Brasil, apesar da 
escolaridade ser maior.  

A parcela de trabalhadores que recebem entre 2 e 5 salários mínimos é de 55,25%. Apenas 
3,6% recebem mais de 10 salários mínimos na RMS, quando no Brasil 8,10% dos 
trabalhadores do setor de transporte recebem mais que 10 salários mínimos. 
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Gráfico 3.10.2.15 – Evolução do Número de Empregados no Turismo e nas Atividades de 
Transportes na RMS – 92-99 
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O movimento da geração de empregos no segmento de transportes oscila de maneira 
semelhante ao movimento da geração de empregos do turismo. Entre 92 e 93, houve uma 
queda considerável, recuperando e crescendo até 96. Uma pequena queda marcou o 
período 96-98. O ano de 99 apresenta uma tendência a pequeno acréscimo no número de 
empregos para os próximos anos. 

Posição na Ocupação 

Outro dado relevante acerca das condições de trabalho em turismo na Bahia é a que trata 
das posições na ocupação. O mesmo estudo do Instituto de Hospitalidade analisa, setor a 
setor, a distribuição dos ocupados nas diversas posições que podem ter na empresa. A 
próxima tabela identifica a variação por setor, a média do setor de turismo e as médias 
nacional e regional. Para fins de comparação mais adequada, os dados referem-se à Região 
Metropolitana de Salvador (RMS), única desagregação existente para o Estado. 

Tabela 3.10.2.8 – Posição na Ocupação 

Setor Total
Empregados 
com carteira

Empregados 
sem carteira Conta-própria Empregador

Não 
remunerado Total Precário

Lazer e Entretenimento 10.060 22,4% 34,7% 34,7% 4,1% 4,1% 73,5%
Hotéis e Pousadas 9.230 82,2% 17,8% 0,0% 0,0% 0,0% 17,8%
Bares e Restaurantes 59.500 24,5% 23,8% 30,7% 6,9% 14,1% 68,6%
Agências e Operadoras 4.924 33,3% 29,2% 4,2% 33,3% 0,0% 33,4%
Transportes 39.399 58,6% 15,2% 24,1% 1,6% 0,5% 39,9%
Turismo e Correlatos (RMS) 123.113 39,8% 21,7% 25,5% 5,5% 7,3% 54,5%
Turismo e Correlatos (NE) 1.056.521 23,7% 20,9% 37,5% 5,0% 12,6% 71,0%
Turismo e Correlatos (Brasil) 4.402.158 35,0% 18,3% 31,1% 6,2% 9,0% 58,4%  

Fonte IH 99 

O total de ocupações precárias (sem carteira, conta-própria e não remunerado) é bastante 
alto no setor como um todo (54%). Este fato está relacionado com a grande sazonalidade da 
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atividade turística e com as dificuldades de adequação à legislação trabalhista brasileira. 
Apesar de essa ser uma característica comum ao mercado de trabalho brasileiro, na RMS a 
porcentagem de ocupações precárias é inferior à verificada no Nordeste e no Brasil como 
um todo. 

Hotéis e Pousadas é o setor onde a relação de ocupações precárias é menor. Em Agências e 
Operadoras, é alto o percentual de empregadores e baixo o nível de ocupações precárias. 
Em Transportes, por sua vez, também é alto o contingente de trabalhadores formais e 
autônomos (representados por taxistas, principalmente). Em Bares e Restaurantes é alto o 
índice de proprietários e sócios que trabalham por conta própria. Em Lazer e 
Entretenimento é alto o número de músicos e atores, que tipicamente não apresentam 
relação de vínculo formal com o local onde exercem a ocupação. 

Instituições de Capacitação e Treinamento 

Para a análise das instituições de capacitação e treinamento de mão de obra para o turismo 
foram utilizadas outras duas pesquisas do IH, “Oferta de Capacitação Profissional no Setor 
de Turismo” e “Demanda por Capacitação Profissional no Setor de Turismo”. Estas 
pesquisas, diferentes da primeira, não apresentam dados específicos para a RMS. A maioria 
dos dados considera o âmbito nacional. As médias nacionais, em diversos itens de 
caracterização da demanda e da oferta por capacitação profissional, foram utilizadas para o 
Pólo Salvador e Entorno no setor turístico. Obedecendo à lógica proposta pelas pesquisas 
do IH, esta parte está dividida em duas: a demanda e a oferta de capacitação profissional 
para o turismo. 

Demanda por Capacitação Profissional no Setor de Turismo 

Em primeiro lugar, serão apresentadas as necessidades das empresas empregadoras, de 
acordo com a pesquisa de demanda por qualificação profissional do turismo. Num segundo 
momento, apresentar-se-ão as informações sobre os cursos, analisando o quanto estes 
atendem às demandas das empresas. 

Segundo a pesquisa do IH, dois terços das empresas encontram dificuldades para a 
contratação de pessoal. Dentre as dificuldades, as empresas apontam com destaque a falta 
de treinamento e falta de experiência. 
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Gráfico 3.10.2.16 – Dificuldades de Contratação de Profissionais (%) 
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Fonte: IH 1999 

Constata-se grande demanda por treinamento e capacitação profissional (para 42% das 
empresas), demonstrando que os cursos disponíveis atualmente não são suficientes para a 
demanda atual. 

A metodologia de pesquisa do IH para as demandas de capacitação profissional procura 
analisar separadamente os profissionais de gerenciamento e supervisão e os ocupados em 
funções operacionais. 

Para ambos os níveis dos funcionários, destaca-se a falta de conhecimento de línguas 
estrangeiras. Para o nível gerencial destacou-se também a falta de competência para planejar 
e a falta de liderança. Já para os funcionários de nível operacional foram constatadas 
carências de criatividade e iniciativa. 
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Gráfico 3.10.2.17 – Principais Carências dos Profissionais de Gerência e Supervisão (%) 
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Fonte: IH 1999 

Gráfico 3.10.2.18 – Principais Carências dos Profissionais de Funções Operacionais (%) 
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Fonte: IH 1999 
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Somente em uma pequena porcentagem das empresas foi apontado que seus profissionais 
não possuem qualquer carência de competências. 

Com isso, mais uma vez se conclui que são necessários mais cursos de treinamento e 
capacitação. Na intenção de amenizar estas carências, as empresas oferecem aos seus 
funcionários algum tipo de treinamento. A maioria delas oferece o treinamento na execução 
diária das tarefas (72%). Em 38% das empresas, ocorre treinamento fora do estabelecimento, 
sendo maior a ocorrência nas agências de viagem. 

Gráfico 3.10.2.19 – Formas de Treinamento dos Profissionais (%) 
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Fonte: IH 1999 

Nas empresas pesquisadas, são dadas 21 horas anuais de treinamento por funcionário, a 
41% de todos os funcionários das empresas. De acordo com as informações obtidas durante 
a pesquisa, as empresas em geral têm disposição de aumentar a carga de treinamento, 
principalmente para os níveis gerencial e operacional, mas também para os funcionários de 
administração, técnicos e estagiários. 
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Gráfico 3.10.2.20 – Intenção de Aumento na Carga de Treinamento (%) 
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Fonte: IH 1999 

Além dos cursos específicos para o setor turístico, a maioria das empresas (mais de 35%) 
requer uma escolaridade mínima até o primeiro grau. Cerca de 25% das empresas exigem 
no mínimo segundo grau completo. 

Gráfico 3.10.2.21 – Escolaridade Mínima Exigida para Contratação (%) 
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Fonte: IH 1999 

Sendo assim, o problema da falta de mão de obra qualificada que enfrenta o setor turístico 
não é só uma deficiência nos cursos específicos do setor turístico. Os baixos índices 
educacionais enfrentados pelo Pólo Salvador e Entorno são agravantes deste problema. 
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Oferta de Capacitação Profissional no Setor de Turismo 

Nesta parte são analisados os cursos disponíveis atualmente no Pólo Salvador e Entorno 
para a área de turismo. No início, se faz uma pequena análise sobre o Sistema S e depois 
sobre o Fórum de Estudos Avançados para o Turismo (FEAT), que vem exercendo 
importante papel na capacitação para o turismo no estado. Por fim, são listadas as 
instituições de treinamento e capacitação para o turismo. 

“Sistema S”: 

O sistema S, como são chamados o SENAI, SENAC e SEBRAE, mais representado na 
capacitação para o turismo através do SENAC, é um dos maiores formadores de mão de 
obra para o turismo no Pólo Salvador e Entorno. De 1990 a 2001, o SENAC ofereceu 77.838 
matrículas em cursos técnicos de turismo, distribuídos entre cursos básicos e continuados. 

Nos Centros de Formação Profissional, que se encontram em Camaçari e Salvador, 
ministram-se cursos técnicos de garçom, cozinheiro, camareira, recepcionista, além de 
oficinas diversas. Os cursos de maior repercussão são os de cozinheiro e garçom. 
Anualmente, nas unidades de Salvador, esses cursos formam aproximadamente 450 alunos. 
Os cursos especiais de turismo ministrados nos últimos anos foram: 

• Guia de turismo regional (1999 – 1 turma); 

• Organizador de eventos (2000 – 1 turma); 

• Recepcionista de hotel (2001 – 1 turma); 

• Camareira (2002 – 2 turmas); 

• Recepcionista para cruzeiros marítimos (2002 – 1 turma); 

• Organizador de eventos para cruzeiros marítimos (2002 – 1 turma); 

• Técnico em guia de turismo (2002 – 1 turma). 

O SENAC Móvel e a Ação Móvel são programas de capacitação com tempo determinado em 
algumas regiões. As Ações Móveis são feitas em parcerias com empresas e órgão públicos 
para objetivos específicos. Além disso, o SENAC conta com as empresas pedagógicas – os 
restaurantes-escola – em Salvador, na Casa do Comércio e Pelourinho. 

Os instrutores que ministram os cursos no SENAC são constantemente treinados pela 
própria instituição, e há um programa para aproveitamento e treinamento de egressos para 
que se transformem em multiplicadores dos cursos.  

O SEBRAE se concentra mais na assessoria e formação de empreendedores não só para o 
turismo, mas também para outras atividades. Os cursos são disponibilizados conforme a 
demanda do mercado e a instituição procura trabalhar com a formação de parcerias para 
ministrá-los.  

Segundo representantes do SEBRAE, a quantidade de cursos hoje oferecida ainda está 
aquém das necessidades atuais. Porém, o SEBRAE procura garantir a qualidade dos cursos 
oferecidos principalmente por estar atento à visão retrógrada da maioria dos 
empreendedores e possíveis empreendedores que vão ingressar nos cursos. Os principais 
temas tratados não são específicos para o turismo, mas tratam de temas gerais de 
administração e empreendedorismo, como: 
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• Atendimento ao cliente; 

• Planejamento estratégico; 

• Desenvolvimento de habilidades gerenciais; 

• Controles financeiros. 

FEAT: 

Criado em setembro de 1999, o "Fórum de Estudos Avançados para o Turismo" (FEAT) tem o 
propósito de “fomentar e articular ações de educação para o turismo, visando ao 
incremento continuado da qualidade os serviços turísticos na Bahia”. 72 

Tendo em vista estes objetivos, o FEAT vem fazendo reuniões sistemáticas onde se discute a 
problemática do turismo no Estado e possíveis soluções. 

O FEAT busca a produção de conhecimento e metodologias em turismo que possam ser 
aplicadas de forma integrada entre os vários setores relacionados com a temática da 
pesquisa, formação e capacitação de recursos humanos para o turismo. Conta com a 
participação de diversas empresas públicas, ONGs, universidades e associações do setor 
privado, tais como: 

• Secretaria de Cultura e Turismo do Estado; 

• Secretaria de Educação do Estado; 

• Instituto de Hospitalidade; 

• Centros Federais de Tecnologia d Bahia; 

• Senac; 

• Universidade Federal da Bahia; 

• Universidade Estadual da Bahia; 

• Universidades particulares com cursos na área de hotelaria e turismo; 

• Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV-BA); 

• Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA). 

No que concerne à capacitação, o FEAT tem como objetivos “aproximar os currículos das 
Instituições de Ensino às necessidades do trade turístico” e “Desenvolver programas para o 
turismo relativos à mobilização/conscientização, educação fundamental e profissional e 
desenvolvimento de comunidades”. 73 

Além disso, a criação de um espaço de discussão virtual com acesso a bancos de dados sobre 
o turismo na Bahia garante uma grande disseminação de informações-chave para o 
desenvolvimento turístico. 

                                                 
72 FEAT, 2001 
73 FEAT, 2001 
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Instituições de Treinamento e Capacitação: 

A Tabela 3.10.2.9 resume as instituições que prestam cursos na área de turismo e hotelaria do 
Pólo Salvador e Entorno. 

Tabela 3.10.2.9 – Instituições de Treinamento e Capacitação no Pólo Salvador e Entorno 

Instituição Tipo de Curso
Universidade do Estado da Bahia - UNEB Superior
Universidade Católica de Salvador - UCSAL Superior
Faculdade e Escolas de Nível Superior - UNIBAHIA Superior
Faculdades Integradas da Bahia - FIB Superior
Colégio Maria Câncio de Souza Técnico
Avante - Qualidade, Educação e Vida - ONG Básico
Emtursa - Empresa de Turismo de Salvador Básico
Bahiatursa - Empresa de Turismo da Bahia Básico
Centro de Educação Superior Unyahna - CESUS Superior
Faculdade de Turismo da Bahia - FACTUR Superior
ACTO - Tecnologia Empresarial e Projetos Culturais Básico
Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia - CEFET BA Técnico
Colégio Francisco de Assis Técnico
Universidade Salvador - UNIFACS Superior
Faculdade de Eduação Monte Negro / Academia de Educação Monte Negro Superior
Faculdades Diplomata Superior
SENAI Básico
SENAC Básico
SEBRAE Básico

Fonte: IH
 

Fonte: IH 1999 

De acordo com o tipo de curso, as instituições se distribuem da seguinte maneira: 

Gráfico 3.10.2.22 – Faixas dos Níveis de Cursos Oferecidos pelas Instituições de 
Treinamento e Capacitação do Pólo Salvador e Entorno (%) 

Técnico
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Fonte: IH 1999
 

A maioria dos cursos disponíveis é de nível superior. A baixa quantidade de cursos de nível 
técnico é um dos grandes motivos pelo qual existe carência de mão de obra treinada. Muitos 
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dos cargos que apresentam carências de mão de obra treinada poderiam ser preenchidos 
por pessoas treinadas somente em cursos livres e técnicos. 

Cursos que poderiam ter uma base mais técnica, como o de Alimentos e Bebidas; Viagens e 
Eventos têm incidências de 10, 8 e 4, respectivamente. 

Gráfico 3.10.2.23 – Cursos Segundo Área de Concentração – Brasil (%) 
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Fonte: IH 1999 

As competências que os cursos de capacitação disponíveis vêm desenvolvendo em seus 
treinamentos estão classificadas no Gráfico 3.10.2.24. 
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Gráfico 3.10.2.24 – Competências que os Cursos Visam Desenvolver – Brasil (%) 
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Fonte: IH 1999 

As carências dos profissionais, segundo os empregadores, (Gráfico 3.10.2.17 e Gráfico 
3.10.2.18) aproximam-se pouco das competências que os cursos disponíveis visam 
desenvolver. Esses cursos são mais voltados aos níveis gerenciais e de controle. 

O nível operacional, onde a necessidade de aumento de cursos é maior (segundo o Gráfico 
3.10.2.20), não encontra apoio nos cursos disponíveis.  

Os cursos disponíveis, portanto, não atendem às necessidades e expectativas indicadas pelas 
empresas empregadoras. 

Certificadoras de Mão de Obra 

De acordo com informações fornecidas pelo IH, a única instituição capacitada para 
certificar mão de obra para o setor turístico em todo Brasil é o próprio IH. O instituto 
dispõe de uma metodologia para a certificação de profissionais em parceria com diversas 
empresas representativas do setor. O objetivo do programa é “instituir o Sistema Brasileiro 
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de Certificação da Qualidade Profissional para o Setor de Turismo, de forma representativa, 
voluntária e legitimada pelos atores-chave dos diversos segmentos interessados”. 74 

A metodologia parece rigorosa em excesso, já que, dos 9.855 profissionais avaliados, somente 
891 conseguiram a certificação75. O processo de avaliação demora cerca de 45 dias. 

As empresas que estão ajudando a implementar o sistema são as mais comprometidas com a 
exigência da certificação. Exemplos destas empresas são: ABRASEL, SuperClubs Breezes, 
Contratuh, e Buffet Charlô. 

Estando ainda em desenvolvimento, o Programa ainda não pode ser tecnicamente avaliado. 
O rigor e tempo de certificação exagerados são indicadores de que ainda precisam ser feitos 
ajustes. Como resultado, ainda não há uma amostra representativa de profissionais que 
foram certificados no mercado de trabalho. 

A existência de um Sistema Brasileiro de Certificação da Qualidade Profissional, no entanto, 
é um indicativo de uma tendência de melhora e maior rigor nos programas de qualificação 
profissional e nos próprios profissionais. 

“No que se refere ao turismo, o Brasil tem ainda uma performance aquém do potencial 
da oferta local e da demanda internacional. Além disso, este é o setor para o qual se 
prevê um dos maiores crescimentos de investimentos e demanda para os próximos 

anos.  

A qualidade dos serviços é fator crítico para o desenvolvimento do setor turístico no 
Brasil, sendo necessária a elevação dos padrões de serviços para a hospitalidade a níveis 
de excelência internacional para assegurar a atratividade do país como destino turístico 

e local de investimentos.” 76 

A certificação da mão de obra contempla uma necessidade atual de qualidade no setor de 
turismo, marcado pela carência de profissionais capacitados e por uma demanda cada vez 
maior por serviços de alto nível. 

Conclusão 

Ficou claro que um dos pontos mais fortes da Bahia, em geral, e do Pólo Salvador e 
Entorno, em particular, é a hospitalidade do povo. A Tabela 3.11.13 demonstra para os 
principais destinos do Pólo Salvador e Entorno índices de satisfação com a hospitalidade do 
povo que sempre superam 80%, chegando, em alguns casos, como Praia do Forte (95,5%), 
Itaparica / Vera Cruz (91,3%) e Sauípe (91,8%), a ultrapassar os 90%. 

A conseqüência disso é a existência de um grande potencial, que é a hospitalidade do povo 
baiano. Esse potencial poderia ser fortemente alavancado em um treinamento adequado 
que, acima de tudo, preservasse e valorizasse a cultura do povo baiano e fizesse com que ele 
se orgulhasse de sua origem. 

                                                 
74 IH, 2002 
75 IH 2002 
76 IH, 2002 
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Dessa maneira, parece inadequado que 47% dos cursos disponíveis sejam de nível superior. 
Também parece clara a necessidade de se dedicar com maior esforço aos cursos de idiomas 
(que não constam no levantamento do IH). 

Mas, sobretudo, é importante que as pessoas envolvidas na prestação de serviços no setor 
turístico tenham uma formação cultural mais genérica, que valorizasse a experiência 
cultural do turista do Pólo Salvador e Entorno, por um lado, e que aumentasse a motivação 
e a auto-estima dessas pessoas.  

Também é clara a necessidade de cursos técnicos em maior número e, principalmente, de 
sistemas de certificação de qualidade da mão de obra. 

Sendo assim, um projeto que encare a educação para o turismo como algo contínuo e 
multidisciplinar poderia melhorar de fato a performance dos empregados no setor turístico.  

A idéia de aproveitar o potencial natural da hospitalidade do povo baiano requer programas 
de educação sócio-profissional, onde a convivência e as relações pessoais contam tanto 
quanto um conteúdo técnico e específico. Para tanto, novos espaços de aprendizagem 
podem ser utilizados, como as empresas e a própria cidade. 

Desta maneira, o aprendizado para o turismo não estaria concentrado em cursos de tempo 
e conteúdo determinados, mas poderia ser feito em “processos educativos”, dentro e fora 
de salas de aula, onde cada experiência pessoal traz ao profissional mais elementos que ele 
poderia utilizar no trabalho e na relação com as pessoas. Além disso, o fato de grande parte 
dos ocupados em turismo possuírem vínculos precários (sem carteira, por conta própria e 
sem remuneração), indica um obstáculo adicional para a formatação e oferta de capacitação. 
O acesso através de associações e cooperativas parece ser uma solução adequada. 

Ficou evidente, ainda, a grande diversidade de entidades e instituições envolvidas com a 
questão da educação profissional para o turismo. Um dos grandes gargalos para enfrentar 
as deficiências relacionadas com a mão-de-obra e o aprimoramento dos serviços turísticos é 
justamente a dispersão de atribuições e esforços. Já existe muita experiência acumulada na 
prestação de serviços pelas entidades apresentadas ao longo do capítulo. A congregação dos 
diversos atores em torno de objetivos e diretrizes únicos, iniciada através do FEAT, deve ser 
mantida e impulsionada, necessitando apenas de maior coordenação e apoio. A presença de 
diversas entidades dedicadas à capacitação no Conselho do Pólo garante uma correta ênfase 
nesse aspecto essencial para o desenvolvimento do turismo. 
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3.11. Perfil do Turista 

Introdução 

Neste capítulo são apresentadas as caracterizações geográficas, psicográficas e de 
comportamento dos turistas atuais da área de planejamento. Sempre que for pertinente, 
também será apresentada a evolução dessas variáveis ao longo dos anos. Também é 
apresentada a evolução do fluxo, uma informação essencial para o dimensionamento e 
qualificação do serviço. Finalizam esta análise as avaliações dos turistas em relação à infra-
estrutura, equipamentos e serviços, preços, atrativos e fidelidade e freqüência de visita. 

O conhecimento do perfil é uma primeira etapa para um processo de segmentação. Este 
processo tem duas finalidades primárias: (a) o acompanhamento das tendências referentes 
aos diferentes segmentos atendidos pelos destinos e um eventual monitoramento de 
performance das ações e programas implantados; (b) conhecimento detalhado das 
características de cada segmento, permitindo definir ações, programas e planos mais 
adequados a cada segmento, focalizando segmento preferenciais e posicionando seu destino 
conforme sua capacidade competitiva e oportunidades do mercado. 

Para se atingir esses objetivos, utilizou-se as Pesquisas de Demanda Turística (PDTs) da 
Bahiatursa. Essas PDTs são aplicadas para destinos selecionados do Estado da Bahia. São os 
destinos mais representativos em termos de fluxo e atendem a todas as zonas da geografia 
turística baiana. As PDTs são realizadas a cada dois anos e seus dados, usualmente, são 
colhidos duas vezes por ano (baixa e alta temporada). Apenas as PDTs de Salvador e Praia 
do Forte são realizadas anualmente, sendo que a de Salvador tem seus dados colhidos 
durante quatro diferentes períodos do ano. Os destinos pesquisados atualmente no Pólo 
Salvador e Entorno são: Cachoeira; Itaparica/Vera Cruz; Salvador; Praia do Forte e o 
Complexo Costa do Sauípe. 

As indicações do ano a que se refere cada uma das pesquisas estão indicadas em cada tabela. 
A maior parte delas, no entanto, refere-se aos anos de 2000 e 2001, oferecendo uma 
perspectiva muito recente sobre o perfil dos turistas. 

Evolução do Fluxo Turístico 

Neste item é analisada a evolução do fluxo turístico dentro da área de planejamento, o Pólo 
de Salvador e Entorno. As pesquisas são realizadas para a região de amostra, composta por 
Salvador mais Club Mediterrané (Vera Cruz) e Ecoresort (Praia do Forte). 

Os números apresentados aqui são baseados em estimativas oficiais do Estado para o 
turismo, não sendo encontradas nenhuma outra fonte com suficiente confiabilidade e 
regularidade. A manutenção da metodologia ao longo dos anos também permitiu a 
elaboração de séries históricas, possibilitando a avaliação da dinâmica turística. 

Nesta avaliação da evolução do fluxo são apresentados dados sobre a variação do fluxo por 
principais emissores, a composição atual do fluxo e a distribuição do fluxo por meses. 
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Dada a diferença de dimensão entre o fluxo da área amostral e o restante dos destinos, 
considerou-se que ela é adequadamente representativa para a compreensão do fluxo no 
Pólo Salvador e Entorno. 

Principais Mercados Emissores 

O fluxo turístico em Salvador vem crescendo ao longo dos últimos anos. Exceto em 1998, 
quando houve uma queda no fluxo de turistas e interrompeu-se o processo de crescimento, 
a retomada ocorreu já em 1999. Atualmente o número de turistas na área da amostra está em 
1,804 milhões ao ano. 

A Tabela 3.11.1 apresenta os principais emissores do ano 2000 e sua evolução desde 1996. 
Foram apresentados todos os emissores com fluxo anual acima de 20.000 turistas. No 
mercado nacional, os turistas intra-estaduais são os mais importantes, seguidos dos 
paulistas. Os Estados do Nordeste, mais próximos, apresentaram crescimento discreto ao 
longo dos anos. Já os turistas de Estados mais afastados (sul, sudeste e centro-oeste) foram 
os que registraram o maior crescimento. O destaque fica por conta de Distrito Federal (com 
taxa de crescimento de 55,98% no período), Rio de Janeiro (35,3%), Rio Grande do Sul 
(76,7%) e Paraná (73,4%), frente a 10,5% de crescimento médio no mercado doméstico. 

No mercado emissor internacional, o crescimento foi mais expressivo (13,0%). Neste 
mercado, americanos, franceses e italianos tiveram crescimento considerável. O grande 
destaque, contudo, fica por conta de Portugal, com crescimento de 227%. O destaque 
negativo fica por conta da Alemanha, com queda de 57,3%. 

Os turistas nacionais compõem 90,1% da demanda total. Os estrangeiros são 9,9%. Entre 
2000 e 2001, o fluxo estrangeiro apresentou uma queda significativa (9,7%), em grande parte 
como decorrência dos ataques terroristas de setembro. 

Tabela 3.11.1 - Evolução do Fluxo Global Visitantes / Principais Mercados Emissores - Salvador 

Região Emissora 1996 1997 1998 1999 2000 2001 % 2001
Bahia 635.228 616.188 558.031 532.576 547.276 544.444 30,2% -14,3% -3,8%
São Paulo 288.867 330.569 357.025 379.604 378.872 370.188 20,5% 28,2% 6,4%
Rio de Janeiro 138.694 150.224 163.731 190.184 208.733 187.707 10,4% 35,3% 7,9%
Sergipe 75.526 90.507 72.796 75.500 74.995 88.573 4,9% 17,3% 4,1%
Minas Gerais 61.774 63.899 62.584 73.334 71.756 71.750 4,0% 16,1% 3,8%
Pernambuco 61.110 67.526 65.926 69.947 80.730 67.553 3,7% 10,5% 2,5%
Distrito Federal 38.909 39.890 51.216 54.022 65.665 60.644 3,4% 55,9% 11,7%
R.Grande Sul 20.352 22.254 19.656 32.177 34.670 35.952 2,0% 76,7% 15,3%
Paraná 16.531 21.766 20.959 27.150 28.557 28.669 1,6% 73,4% 14,8%
Alagoas 21.939 28.970 22.525 28.223 30.123 24.067 1,3% 9,7% 2,3%
Ceará 23.051 24.710 25.162 23.741 33.237 23.854 1,3% 3,5% 0,9%
Argentina 28.011 26.346 31.275 39.999 41.717 37.393 2,1% 33,5% 7,5%
Estados Unidos 12.576 13.066 16.144 18.647 21.721 26.417 1,5% 110,1% 20,4%
Portugal 5.384 7.130 10.310 15.273 21.843 17.601 1,0% 226,9% 34,5%
Itália 13.271 13.823 19.678 23.744 21.947 17.002 0,9% 28,1% 6,4%
França 11.318 15.200 17.352 20.482 20.673 15.973 0,9% 41,1% 9,0%
Alemanha 36.338 19.820 18.045 18.582 20.217 15.519 0,9% -57,3% -19,2%
Total Geral 1.632.608 1.723.784 1.688.865 1.816.611 1.886.272 1.804.739 100% 10,5% 2,5%
Turistas Estrangeiros 158.448 144.542 155.303 193.543 198.247 179.099 9,9% 13,0% 3,1%
Turistas Nacionais 1.474.160 1.579.242 1.533.562 1.623.068 1.688.025 1.625.640 90,1% 10,3% 2,5%

Crescimento 
médio

Crescimento 
total

Fonte: Desempenho Turismo Baiano 1991-2001 (fluxo ampliado)
 

Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991-2001 (fluxo ampliado) 
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O Gráfico 3.11.1 ilustra o comportamento dos principais segmentos emissores: 

Gráfico 3.11.1- Evolução do Fluxo Global de Visitantes / Principais Mercados Emissores - 
Salvador 
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Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991-2001 (fluxo ampliado) 

Os gráficos abaixo são derivados da Tabela 3.11.1, e ilustram uma grande concentração do 
fluxo em alguns poucos emissores. Bahia e São Paulo detêm mais de 57% do mercado 
nacional. A distribuição internacional já se mostra bem mais equilibrada, apesar da grande 
quantidade de turistas argentinos. 

Gráfico 3.11.2 - Principais Mercados Emissores Nacionais – Salvador (2000) 
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Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991-2001 (fluxo ampliado) 
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Gráfico 3.11.3 - Principais Mercados Emissores Internacionais – Salvador (2000) 
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Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991-2001 (fluxo ampliado) 

Distribuição do Fluxo ao Longo dos Meses 

As características dos mercados emissores em nosso país são propícias a picos de demanda. 
As principais razões para esse fato são as férias escolares e a seqüência de importantes 
feriados durante o período de verão (natal, reveillon e carnaval). Outros eventos relevantes 
refletem picos de demanda. 

Como resultado, tem-se uma grande concentração da demanda por pacotes, hospedagem e 
vôos durante esses períodos, ficando o dimensionamento dos serviços prejudicado e 
trazendo problemas de qualidade e atendimento. 

Tabela 3.11.2 - Evolução do Fluxo Global de Visitantes / Distribuição Mensal - Salvador 

Mês 1996 1997 1998 1999 2000 2001 % em 2001
Jan 171.609 179.189 183.391 182.365 204.849 178.241 9,88%
Fev 163.356 183.683 160.973 163.495 172.971 148.798 8,24%
Mar 158.731 166.194 163.498 154.081 209.942 169.057 9,37%
Abr 149.520 148.007 160.556 149.268 199.945 176.553 9,78%
Mai 99.085 91.695 104.178 104.143 99.218 103.529 5,74%
Jun 97.083 102.509 98.782 119.350 120.344 118.940 6,59%
Jul 151.911 152.418 129.006 158.540 142.036 140.581 7,79%
Ago 124.527 145.705 142.919 164.596 148.072 167.965 9,31%
Set 122.464 148.614 141.886 153.998 150.525 157.586 8,73%
Out 129.707 166.067 153.086 187.423 162.785 182.241 10,10%
Nov 142.362 125.587 113.934 132.759 126.003 124.602 6,90%
Dez 122.253 114.115 136.658 146.593 149.581 136.646 7,57%
TOTAL 1.632.608 1.723.783 1.688.867 1.816.611 1.886.271 1.804.739

Fonte: Desempenho Turismo Baiano 1991-2001 (fluxo ampliado)
 

Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991-2001 (fluxo ampliado) 
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Como se observa pelos dados acima, o ano de 2001 manteve o perfil de fluxo mais intenso 
durante os meses de verão, como nos anos anteriores. Apesar da tendência semelhante, 
chegou-se quase ao dobro do fluxo observado no mês de maio, tipicamente um dos mais 
fracos. Apesar das condições climáticas favoráveis durante todo o ano e esforços no sentido 
de promover o destino na baixa temporada com tarifas e pacotes especiais, ainda se observa 
uma dinâmica mensal inadequada, prejudicando o desempenho econômico dos envolvidos 
com o turismo. 

Se o serviço fosse dimensionado levando em conta a média mensal, ter-se-ia a necessidade 
de capacidade de atendimento de 150 mil turistas/mês. O pico do fluxo traz 182 mil turistas, 
um incremento de 21% sobre a capacidade nominal. O mês que apresenta menor fluxo atrai 
103 mil visitantes, 31% menos que a capacidade prevista. Um dos impactos mais relevantes 
dessa questão é a dificuldade em se manter padrões de atendimento adequado nos meses de 
maior fluxo, o que causa insatisfação nos visitantes e congestionamento nos serviços 
públicos (afetando também os habitantes). 

Os dados apresentados em vermelho indicam os piores meses para o fluxo turístico em 
Salvador (maio, junho e novembro). A situação é semelhante em Praia do Forte, como se 
constatou em entrevistas com empresários e funcionários dos meios de hospedagem locais. 
Em junho, período de férias escolares e de festas juninas na Bahia, ameniza-se a baixa 
temporada do fluxo entre os municípios do Estado. 

Gráfico 3.11.4 - Evolução do Fluxo Global de Visitantes /Distribuição Mensal - Salvador 
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Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991-2001 (fluxo ampliado) 

Características do Turista e da Visitação 

Este item inicia a etapa de segmentação da demanda para cada um dos principais destinos 
regularmente monitorados pela Bahiatursa. São analisadas as procedências dos turistas em 
cada um dos cinco destinos principais, os meios de hospedagem e transporte utilizados, a 
freqüência e a forma como viajam, o marco motivacional, a ocupação e renda dos 
indivíduos, além da permanência média de cada segmento. 
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Esta análise vai permitir conhecer com profundidade a composição dos segmentos e seu 
comportamento durante a viagem. Permite planejar o desenvolvimento do turismo no Pólo 
Salvador e Entorno, dados os segmentos mais adequados para concentrar esforços e as 
ações mais importantes para posicionar cada um dos destinos de forma a torná-los mais 
competitivos. 

Procedência dos Turistas 

Cada destino tem características peculiares que os torna mais atrativos para segmentos 
diferentes de mercado. Os dados a seguir mostram a preponderância dos visitantes 
nacionais sobre os emissores internacionais. Alterações nesta composição (um destino com 
maior participação de estrangeiros, por exemplo) implica em uma série de cuidados no 
planejamento da atividade turística: maior necessidade de atendimento em outras línguas; 
casas de câmbio; acesso a informações de outros países (internet, jornais, etc.), entre outros 
cuidados. Os dados abaixo mostram que a Praia do Forte é o destino com maior incidência 
de estrangeiros com 17,7%, enquanto a média do Pólo Salvador e Entorno é de 10,5%. No 
lado oposto, Cachoeira recebe a menor quantidade, 5,5%. 
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Tabela 3.11.3 - Principais Mercados Emissores por Destino 

 

Destino Procedência Destaques Porcentagem Total 
Bahia 77,0% 
Rio de Janeiro 4,5% 
São Paulo 3,5% 
Minas Gerais 3,0% 

Internacional Bélgica 1,0% 
Espanha 1,0% 
Estados Unidos 1,0% 5,5% 
Bahia 70,3% 
São Paulo 4,9% 
Rio de Janeiro  2,9% 
Minas Gerais 2,1% 
Argentina 3,4% 
Suíça 1,2% 
França 1,0% 
São Paulo 44,7% 
Bahia 10,6% 
Rio de Janeiro 9,6% 
Minas Gerais 9,6% 
Distrito Federal 5,3% 
Inglaterra 2,9% 
Argentina 1,9% 
França 1,0% 
São Paulo 35,5% 
Bahia 17,7% 
Rio de Janeiro 9,4% 
Minas Gerais 6,0% 
Argentina 5,7% 
Alemanha 2,3% 
Inglaterra 2,3% 
Estados Unidos 1,5% 
Bahia 19,0% 
São Paulo 16,7% 
Rio de Janeiro 10,9% 
Sergipe 8,7% 
Pernambuco 6,4% 
Argentina 2,6% 
Estados Unidos 1,5% 
Alemanha 0,8% 

94,5% 

82,3% 

7,2% 

92,8% 

8,3% 

Internacional 10,4% 

89,6% 

17,7% 

Complexo Sauípe  
(2001) 

Nacional 

Nacional 

Internacional 

Nacional 

Internacional 

Nacional 

Internacional 

91,7% 

Nacional 

Itaparica / Vera  
Cruz (2000) 

Salvador (2001) 

Cachoeira (2000) 

Praia do Forte  
(2001) 

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística - Bahiatursa 

Cachoeira tem uma alta taxa de visitantes regionais, sendo que 77% dos seus visitantes são 
baianos. O mesmo ocorre com Itaparica/Vera Cruz, um destino que atrai uma grande 
quantidade de veranistas de Salvador. Destinos mais sofisticados como Sauípe e Praia do 
Forte, por sua vez, atraem uma grande quantidade de paulistas (o maior emissor desses 
destinos). Já Salvador recebe uma grande quantidade de visitantes do próprio Estado (o 
maior emissor da capital). Em linhas gerais, cariocas e mineiros são dois outros grandes 
freqüentadores do Pólo Salvador e Entorno. Entre os emissores internacionais, a Argentina 
é o grande destaque de quase todos os destinos. 

Meios de Transporte Utilizados 

A análise dos meios de transporte utilizados reflete como os turistas chegam aos destinos. 
Sabendo como o turista chega, pode-se saber onde se dá o primeiro contato dele com o 
destino, situando serviços de recepção e divulgação, por exemplo. No capítulo 3.3 (Infra-
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estrutura), há mais informações sobre os terminais e meios de transporte no Pólo Salvador e 
Entorno, avaliando a disponibilidade de equipamentos e estimativas de fluxo. 

A Tabela 3.11.4 apresenta os dados dos principais destinos do Pólo Salvador e Entorno: 

Tabela 3.11.4 – Meios de Transporte Utilizados - Principais Destinos do Pólo Salvador e 
Entorno 

 

Destino Ano Ônibus Automóvel Avião Navio Outros 
Cachoeira 2000 34,0 65,5 0,5 - 0,0 
Itaparica / Vera Cruz (*) 2000 4,9 21,2 32,6 - 41,4 
Complexo Sauípe (**) 2001 81,7 13,9 0,0 0,0 4,3 

2000 9,2 40,2 0,0 - 50,6 
2001 24,2 36,2 0,0 0,0 39,6 
1999 27,7 29,7 42,1 - 0,5 
2000 35,2 24,5 39,9 - 0,4 
2001 26,8 26,4 44,3 0,3 2,1 

(**) Acredita-se que houve um equívoco na elaboração da pergunta ou interpretação da resposta, dadas as características 
das regiões emissoras. Assim, as respostas obtidas como ônibus fretado devem corresponder, em grande parte, ao traslado 
do aeroporto para Sauípe 

Meio Transporte Utilizado 

Salvador 

Praia do Forte 

(*) Devido a localização, acredita-se ser o ferry-boat. 

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística - Bahiatursa 

Cachoeira recebe a maioria de seus visitantes pela estrada, vindos de carro ou ônibus. A 
cidade fica às margens do Rio Paraguassú, navegável pela Baía de Todos os Santos. 
Contudo, percebe-se que não há fluxo turístico por navio ou barco. Itaparica e Vera Cruz, 
por sua vez, estão situadas na Ilha de Itaparica. Seu acesso se faz através de ferry-boat 
(terminal hidroviário de São Joaquim em Salvador), da ponte do Funil (que interliga a Ilha 
ao continente) ou via aérea (pelo aeródromo do Aeroclube da Bahia). O fluxo aéreo 
observado, para o destino Itaparica / Vera Cruz deve se referir, principalmente, aos 
hóspedes do Club Med.  

Os números de Sauípe sinalizam que os ônibus utilizados podem ser veículos fretados 
utilizados para fazer o traslado do aeroporto de Salvador para o Complexo, situado a cerca 
de 70 km de distância. Esta hipótese, apresentada em nota técnica da PDT, fortalece-se ao se 
observar a tabela sobre mercados emissores (Tabela 3.11.3), verificando que a maior parte de 
seus turistas vêm de locais distantes. Também foi comprovado, em visita ao Complexo, que 
a grande maioria dos visitantes chega em ônibus fretados para o transfer desde o Aeroporto. 

Salvador apresenta um grande equilíbrio entre as vias aérea e rodoviária. Individualmente, 
o avião é utilizado por 44,3% dos visitantes. Por automóvel chegam 26,4% e de ônibus 
outros 26,8%. 

Meios de Hospedagem Utilizados 

O conhecimento dos meios de hospedagem utilizados permite que se possa identificar qual 
oferta hoteleira predomina, obtendo subsídios para preparar serviços mais adequados, 
identificar padrões de gastos dos turistas e apontar oportunidades para aumentar a receita 
turística e o impacto no PIB. 
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Em Salvador, entre 30% e 35% dos turistas das regiões sul, sudeste e centro-oeste 
permanecem em casas de parentes. Quando são analisadas informações sobre turistas do 
nordeste e da própria Bahia, percebe-se que a quantidade aumenta para quase 51%. Outro 
meio de hospedagem importante para o fluxo turístico na capital são os hotéis, utilizados 
por 36% dos turistas. 

Praia do Forte e o Complexo Sauípe são semelhantes neste quesito. 86,5% dos turistas de 
Praia do Forte utilizam hotéis e pousadas. Em Sauípe, cujos hóspedes, na sua maioria, são 
oriundos de destinos fora do Estado, o percentual chega a 97,1%. 

A maior parte dos visitantes de Itaparica utiliza casas de parentes, próprias ou de aluguel. 
Em torno de 60,8% das pessoas que vão para a Ilha permanecem nesses tipos de 
hospedagem. Diferentemente de Praia do Forte e Complexo Sauípe, os visitantes de 
Itaparica são, em sua maioria, veranistas oriundos da própria Bahia. O outro tipo de 
hospedagem com alto percentual de utilização são os hotéis (21,2%). 

Cachoeira possui um perfil semelhante ao de Itaparica e Vera Cruz, sendo que 59% de seus 
visitantes também ficam em casas de aluguel, de amigos ou próprias. Em pousadas ficam 
28,5% de seus visitantes, devido a escassez de meios de hospedagem. 

A Tabela 3.11.5 apresenta os dados detalhados para cada um dos destinos: 

Tabela 3.11.5 - Meios de Hospedagem Utilizados - Principais Destinos do Pólo Salvador e Entorno 

Destino Período Hotel Apart Pousada Aluguel Própria Hospedaria Parentes Camping Albergue Outros
Cachoeira 2000 9,5 0,0 28,5 2,5 8,5 2,5 48,0 0,5 0,0 0,0
Itaparica / Vera Cruz 2000 21,2 2,7 11,4 6,3 12,4 1,2 42,1 0,2 1,5 1,0
Complexo Sauípe 2001 83,2 0,0 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9

2000 53,6 0,0 26,8 0,0 0,4 11,9 0,4 0,0 5,4 1,5
2001 42,3 0,4 44,2 0,0 0,0 0,0 1,1 0,8 9,4 1,9
1999 35,8 3,5 5,9 2,1 5,0 4,1 39,6 0,3 1,4 2,4
2000 34,7 3,2 3,7 2,1 6,3 0,7 45,6 0,2 1,2 2,4
2001 36,0 3,9 6,2 2,9 6,2 1,2 39,0 0,3 1,1 3,3

Tipo de Hospedagem

Praia do Forte

Salvador
 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística – Bahiatursa 

Como se vê pelos dados, a diversidade de destinos onde são realizadas pesquisas de 
demanda turística é significativa, atendendo desde destinos sofisticados (Sauípe, onde mais 
de 80% dos turistas utilizam hotéis) até destinos mais populares (onde meios como casas de 
aluguel, hospedarias, camping e albergues somam montantes expressivos). Fica evidente 
que  os destinos pesquisados são aqueles onde há uma maior estrutura turística, sempre um 
excelente indicador de fluxo. 

Freqüência e Forma de Visita 

A Tabela 3.11.6 apresenta a forma como viajam os turistas dos principais destinos do Pólo 
Salvador e Entorno, assim como a taxa de retorno ao local: 

A satisfação em relação ao ciclo de serviços influencia na freqüência dos turistas ao destino. 
Mesmo que ele perceba que há mais atrações ou novidades, se não ficou satisfeito durante a 
primeira estadia terá pouca possibilidade de retornar. Outra razão para o visitante retornar é 
a vinculação com o destino, seja por laços familiares, seja por possuir imóvel na região. 
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Tabela 3.11.6 – Freqüência e Forma de Viagem - Principais Destinos do Pólo Salvador e Entorno 

Destino Período Já conhecia
Primeira 

vez Com família
Com 

amigos Só Excursão
Cachoeira 2000 69,5% 30,5% 51,3% 28,2% 19,2% 1,4%
Itaparica / Vera Cruz 2000 74,5% 25,5% 61,9% 16,8% 10,5% 3,6%
Complexo Sauípe 2001 4,8% 95,2% 79,3% 12,6% 3,0% 5,2%
Praia do Forte 2001 33,2% 66,8% 66,3% 23,0% 6,3% 4,3%
Salvador 2001 72,1% 27,9% 51,6% 18,4% 25,0% 5,1%

Freqüência Forma de Viagem

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística - Bahiatursa 

Cachoeira possui uma alta taxa de retorno, quase 70% dos seus visitantes já conheciam o 
destino. Sauípe, por ser um destino desenvolvido recentemente, ainda apresenta uma 
pequena taxa de turistas que retornaram. Em torno de 73% dos visitantes de Itaparica e 
Salvador já conheciam os destinos. Para Itaparica esta alta taxa de retorno pode indicar a 
incidência de segundas residências. No caso de Salvador, trata-se de um destino tradicional 
já consolidado que tem proporcionado alto grau de satisfação aos visitantes. 

Entre 50% e 80% dos turistas do Pólo Salvador e Entorno vão aos destinos com a família. 
Praia do Forte e Sauípe, projetados para o lazer, apresentam baixos índices de pessoas que 
viajam sozinhas. 

Ocupação Principal dos Turistas 

A ocupação profissional dos visitantes ajuda a identificar a condição socioeconômica dos 
turistas. Como as outras variáveis oferecem subsídios para desenvolver atividades e 
promover ações em cada destino. A Tabela 3.11.7 apresenta os grupos de ocupação mais 
numerosos para cada destino: 
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Tabela 3.11.7 – Ocupação Principal – Principais Destinos do Pólo Salvador e Entorno 

Destino Ocupação Porcentagem
Professores 14,0%
Comerciários 11,5%
Engenheiros 8,0%
Estudantes 6,5%
Médicos 6,0%
Aposent./Pensionistas 6,0%
Comerciários 14,4%
Estudantes 13,1%
Professores 8,3%
Func.Públicos 7,3%
Engenheiros 6,3%
Médicos 5,8%
Profissionais liberais 29,0%
Outras ocupações 17,6%
Comerciantes 17,1%
Func.Públicos 7,8%
Comerciários 5,7%
Estudantes 5,2%
Industriais 34,4%
Comerciários 18,3%
Industriários 18,3%
Comerciantes 13,3%
Func.Públicos 11,0%
Outras ocupações 21,0%
Func.Públicos 19,5%
Indústriário 11,7%
Comerciários 11,0%
Profissionais liberais 8,9%
Comerciantes 8,0%
Estudantes 5,7%
Aposent./Pensionistas 5,7%

Salvador (2001)

Cachoeira (2000)

Itaparica/Vera Cruz (2000)

Complexo Sauípe (2001)

Praia do Forte (2001)

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística - Bahiatursa 

Renda dos Turistas 

A tabela abaixo apresenta a distribuição dos visitantes por faixas de renda. Cachoeira atrai 
visitantes com a menor renda média (US$ 1.093,00). Itaparica, Vera Cruz e Salvador 
apresentam rendas médias semelhantes. 

A análise da evolução de Salvador demonstra uma forte queda de 1999 para 2000, seguida de 
uma pequena recuperação em 2001. Este fato deve ter forte relação com a desvalorização do 
Real frente ao Dólar (janeiro de 1999), diminuindo a renda em moeda americana. Como a 
coleta de dados da PDT em Salvador ocorreu em janeiro, maio, julho e novembro, uma 
parcela significativa de dados pode ter sido registrada com o dólar de janeiro (R$1,50 em 
média). Como o dólar teve cotação média de R$1,83 em 2000 e R$2,35 em 2001, a renda em 
dólar para 1999 foi mais alta. 
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A Praia do Forte, que possui um resort de alto padrão e pousadas mais simples, atrai turistas 
com renda média mais alta que os demais destinos. Só fica atrás de Sauípe, aonde os 
visitantes têm uma renda média de US$ 4.293,00. 

Cachoeira, Itaparica, Vera Cruz e Salvador apresentam distribuição homogênea nas faixas 
de renda. Em Sauípe e na Praia do Forte, há uma clara predominância da faixa de renda 
superior (acima de US$ 2.000,00). 

Tabela 3.11.8 – Faixas de Renda dos Turistas – Principais Destinos do Pólo Salvador e Entorno (US$) 

 

Destino Período Até 150 150-300 300-600 600-1000 1000-1500 1500-2000 > 2000 Renda Média 
Cachoeira 2000 6,5 16,0 18,5 16,5 16,5 9,0 14,0 1.093,00 
Itaparica / Vera Cruz 2000 3,4 6,3 14,8 10,9 11,2 10,9 22,4 1.637,00 
Complexo Sauípe 2001 0,0 0,0 2,0 5,9 8,9 5,9 68,5 4.293,00 

2000 0,0 1,1 8,4 6,5 10,7 11,9 41,0 2.879,00 
2001 1,1 3,1 7,6 10,3 14,1 8,4 43,5 2.609,00 
1999 2,8 7,0 13,7 13,1 15,9 11,3 22,7 1.929,00 
2000 5,0 8,0 14,8 12,4 12,8 9,1 19,7 1.413,00 
2001 3,7 9,1 15,0 17,8 15,1 6,6 18,2 1.468,00 

Praia do Forte 

Salvador 

Faixas de Renda 

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística - Bahiatursa 

Motivo de Viagem 

A tabela abaixo apresenta a distribuição de turistas segundo o motivo de viagem. 

Através da analise da Tabela 3.11.9 pode-se notar uma clara predominância do segmento de 
passeio sobre os demais em todos os destinos pesquisados.  

Cachoeira é o destino que apresenta maior número de turistas que estão em visita a amigos 
e familiares. Mais de um terço de seus visitantes apresentam esse motivo.  

Para Itaparica e Vera Cruz verifica-se mais uma vez passeio como o principal motivo de 
viagem, seguido de visita a amigos e familiares e negócios. 

Tabela 3.11.9 – Motivo de Viagem - Principais Destinos do Pólo Salvador e Entorno (%) 

Destino Período Passeio Negócios
Parente - 

Amigo
Congresso - 
Convenção Saúde Religião Outro

Cachoeira 2000 36,5 23,5 35,0 1,5 - 3,5 -
Itaparica / Vera 2000 64,2 10,9 21,4 0,5 0,7 2,2 -
Complexo Sauípe 2001 85,2 5,0 0,0 6,4 - 3,4 -

2000 95,4 1,9 2,3 0,4 - - -
2001 88,7 1,5 7,2 - 0,4 - 2,3
1999 40,6 28,6 17,8 6,1 4,4 0,6 1,9
2000 36,0 29,1 20,9 4,7 7,0 1,5 0,9
2001 35,5 30,2 19,3 4,9 5,1 0,6 4,4

Praia do Forte

Salvador

Motivo da Viagem

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística – Bahiatursa
 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística - Bahiatursa 
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Sauípe e Praia do Forte, desenvolvidos em grande parte para o lazer, apresentam evidente 
predominância de turistas de passeio, com números em torno de 90% do total. 

Para Salvador o segmento de turismo com maior representação é o de passeio, que apesar 
de ser o mais relevante, vem apresentando queda desde o ano de 1999. 

Outro importante segmento de turismo para Salvador é o de negócios e congressos. A 
participação desses segmentos no total vem se mantendo em torno de 30% da visitação 
total. Em Sauípe há uma boa parte de turistas que vão a congressos, consistindo em um 
segmento importante, principalmente na baixa temporada. 

Motivação da Viagem 

A avaliação da motivação da viagem mostra que os atrativos naturais são o grande chamariz 
dos destinos do Pólo Salvador e Entorno. Apenas em Cachoeira há uma divisão mais 
equilibrada entre os interesses de viagem. As festas religiosas, manifestações populares e o 
casario histórico atraem mais turistas que seus atrativos naturais. 

Salvador também apresenta um bom índice de turistas com principal interesse em 
patrimônio histórico (10%), mas a preferência por atrativos naturais corresponde a algo 
como 90% dos turistas do Pólo Salvador e Entorno. 

Deve-se ressaltar que a lista de motivação de viagens pode fazer com que o entrevistado 
incorra a erros ou forneça respostas contraditórias. Talvez a melhor resposta para motivação 
para um destino como Sauípe fossem outras, como serviços ou lazer.  

A Tabela 3.11.10 apresenta uma síntese dos números de cada destino: 

Tabela 3.11.10 – Motivação da Viagem - Principais Destinos do Pólo Salvador e Entorno 

Destino Período
Atrativos 
Naturais

Patrimônio 
Histórico

Manifestações 
Populares Outros

Cachoeira 2000 34,2% 31,5% 13,7% 20,6%
Itaparica / Vera Cruz 2000 82,2% 6,4% 4,9% 6,5%
Complexo Sauípe 2001 97,2% - - 2,8%
Praia do Forte 2001 98,5% - 0,9% 0,4%
Salvador 2001 83,9% 10,0% 4,1% 20,0%  

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística - Bahiatursa 

Permanência Média nos Destinos 

A Tabela 3.11.11 oferece os dados sobre a permanência média dos turistas nos principais 
destinos do Pólo Salvador e Entorno. Salvador e Itaparica / Vera Cruz apresentam 
permanências médias maiores. Os demais destinos apresentam permanências médias em 
torno de cinco dias. A análise da evolução dos números faz mais sentido em séries mais 
longas, e a oscilação apresentada nos números de Salvador pode apenas demonstrar 
variações previsíveis na metodologia da pesquisa. 

A permanência média maior observada em Itaparica/Vera Cruz e Salvador, 7 e 7,8 dias 
respectivamente. Em Salvador, este alto índice de permanência média está relacionado ao 
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grande número e variedade de atrativos turísticos, além da grande oferta de hospedagem 
encontrada no município. Já em Itaparica/Vera Cruz, conforme a Tabela 3.11.1 apresentada 
anteriormente, a porcentagem de turistas que utilizam casa própria, casa de parentes ou 
casa alugada como tipo de hospedagem somam mais de 60% do total. Este fato pode ser a 
razão para a elevada permanência média observada neste destino. 

Tabela 3.11.11 – Permanência Média – Pólo Salvador e Entorno (dias) 

Destino Cachoeira
Itaparica / 
Vera Cruz

Complexo 
Sauípe

Ano 2000 2000 2001 2000 2001 1999 2000 2001
Permanência Média 5,8 7 5,3 5,5 4,8 8,9 9,2 7,8

Praia do Forte Salvador

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística – Bahiatursa  

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística – Bahiatursa 

Segunda Residência 

Uma outra característica importante do fluxo turístico do Pólo Salvador e Entorno diz 
respeito ao turismo de veraneio, em que residências particulares são utilizadas como forma 
de hospedagem preferencial. Esse fluxo tem por característica, além da ausência dos gastos 
com meios de hospedagem comerciais, um padrão de comportamento e de consumo 
turístico diferenciado (prefere praias, retorna freqüentemente ao destino, usa 
supermercados, não utiliza serviços de guias ou passeios turísticos etc.). Esse público requer 
atividades diferenciadas, gera pressões de ocupação distintas e prioriza o verão e os finais 
de semana, gerando alta sazonalidade de fluxo. Assim, a compreensão do porte e dos locais 
onde esse tipo de fluxo ocorre é importante para o planejamento da atividade turística. 

Os dados da Tabela 3.11.5 demonstram que a proporção de turistas que ficam em casa 
própria é alta em Cachoeira (8,5%) e em Itaparica / Vera Cruz (12,4%). Além desses destinos, 
a própria visita de campo realizada pela equipe técnica identificou uma grande quantidade 
de residências sem ocupação permanente em várias localidades. A Tabela 3.11.12 apresenta a 
quantidade de segundas residências e a participação em relação ao total de domicílios em 
cada município, ajudando a dimensionar essa situação: 
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Tabela 3.11.12 – Proporção de Segundas Residências no Pólo Salvador e Entorno 

Município
Total 

Domicílios
Segunda 

Residência % Sobre Total

Cachoeira 9.270 739 8,0%
Camaçari 59.612 9.684 16,2%
Conde 6.214 992 16,0%
Entre Rios 11.609 1.074 9,3%
Esplanada 8.024 748 9,3%
Itaparica 8.838 2.827 32,0%
Jaguaripe 4.468 967 21,6%
Jandaíra 2.956 340 11,5%
Lauro de Freitas 37.386 2.617 7,0%
Madre de Deus 4.060 322 7,9%
Maragogipe 11.590 665 5,7%
Mata de São João 10.902 1.130 10,4%
Nazaré 7.679 234 3,0%
Salinas da Margarida 3.889 1.076 27,7%
Salvador 768.010 15.685 2,0%
Santo Amaro 17.082 870 5,1%
São Félix 3.420 74 2,2%
São Francisco do Conde 7.879 423 5,4%
Saubara 5.805 2.536 43,7%
Vera Cruz 20.719 10.521 50,8%
Pólo Salvador e Entorno 1.009.412 53.524 5,3%  

Fonte: IBGE – Censo 2000 

Como se percebe, em Vera Cruz e Itaparica há, efetivamente, uma grande quantidade de 
residências de uso ocasional. Além desses municípios, identifica-se uma alta proporção em 
Saubara, Salinas da Margarida e Jaguaripe (Baía de Todos os Santos). Na Costa dos 
Coqueiros os valores são bem representativos e pode-se acreditar que o número de 
segundas residências deve aumentar significativamente ao longo dos próximos anos, dada a 
facilidade de acesso e a instalação de infra-estrutura básica em vários locais. 

Dada a proximidade com Salvador, é interessante notar que em Camaçari o número de 
segundas residência é o mais alto da zona turística. Mata de São João, cuja acessibilidade a 
partir de Salvador melhorou sensivelmente, deve perceber um considerável aumento nessa 
proporção nos próximos anos. Nos demais municípios que apresentam alto índice de 
segundas residências, o fato está mais relacionado com a proximidade a centros urbanos do 
interior, já que a distância em relação à Salvador (para esse tipo de fluxo) os torna menos 
atrativos. 

Além do fluxo relacionado às segundas residências, em alguns pontos específicos do Pólo há 
um fluxo de excursionistas (visitantes de um dia) representativo. Esse público é composto 
por moradores dos municípios vizinhos aos locais que oferecem atrativos de lazer (praias, 
ilhas, rios ou balneários). Buscam recreação popular e os municípios que os recebem estão 
competindo com outras atividades recreativas do município de origem do visitante. 
Usualmente esse público possui baixa propensão ao gasto, sendo que viagens em grandes 
grupos são comuns. Pode vir a ser uma interessante fonte de receita para os destinos, desde 
que o processo seja ordenado. A oferta de estruturas dimensionadas para esse fluxo massivo 
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é essencial. Também é importante a criação e a aplicação de códigos de postura, regulando o 
tipo de uso que pode ser feito em cada uma das áreas e permitindo o ordenamento do 
fluxo. 

Os locais onde esse tipo de atividade é mais representativo são os seguintes: 

• Salinas da Margarida; 

• Madre de Deus (Paramana e Bom Jesus dos Passos); 

• Conde (Praia do Sítio); 

• Ilha de Maré; 

• Esplanada (Baixio); 

• Entre Rios (Porto Sauípe); 

• Lauro de Freitas (Ipitanga e Buraquinho) 

• São Francisco do Conde; 

• Camaçari (Itacimirim, Arembepe, Jauá) 

• Santo Amaro; 

• Itaparica; 

• Cachoeira, 

• Maragojipe (Iguape e Ponta do Souza); 

• Praia do Forte. 

Satisfação dos Visitantes 

Após compreender a evolução do fluxo turístico ao longo dos anos e meses, fez-se uma 
análise sobre quem é o turista que freqüenta os principais destinos do Pólo Salvador e 
Entorno e as razões de viagem. Nesta etapa é analisado o grau de satisfação desses turistas 
durante sua estadia. Aqui também são utilizadas as PDTs da Bahiatursa. Essas PDTs medem 
a avaliação dos turistas sobre a infra-estrutura urbana, os equipamentos e serviços turísticos, 
os atrativos e os preços. 

Intenção de Retornar 

A análise das avaliações dos turistas sobre uma série de componentes do ciclo de serviços 
começa com a apresentação da intenção de retornar dos visitantes. Esta questão é 
hipotética, sugerindo que o turista, se tivesse outra oportunidade, gostaria de retornar ao 
destino. A tabela abaixo demonstra a alta taxa de visitantes com intenção de retornar aos 
destinos do Pólo Salvador e Entorno: 
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Tabela 3.11.13 – Intenção de Retornar / Turistas que já Visitaram o Destino - Principais 
Destinos do Pólo Salvador e Entorno (%) 

Procedência Cachoeira
Itaparica / 
Vera Cruz Salvador

Praia do 
Forte Sauípe

Nacional 99,5% 98,7% 96,8% 92,2% 86,0%
Internacional 100,0% 97,1% 84,0% 76,6% 86,7%
Total 99,5% 98,5% 95,5% 89,4% 86,1%
Visitaram destino + de uma vez 69,5% 74,5% 72,1% 33,2% 4,8%

Intenção de retornar

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística – Bahiatursa 

Há uma maior propensão em retornar para um destino quando há proximidade geográfica. 
A proporção de turistas que não são regionais (da própria Bahia e do restante do Nordeste) 
é muito maior em Sauípe e na Praia do Forte (83%em média, contra algo como 40% dos 
demais). Assim, parece evidente que as taxas de intenção de retornar sejam menores. 

Além disso, a questão é usualmente criticada por estudiosos de turismo, dado que é feita em 
plena viagem, quando os turistas tendem a afirmar que retornariam. Não indica, de forma 
alguma, que haverá um retorno. A satisfação das expectativas parece ser uma questão muito 
mais apropriada. Nos questionários onde essa segunda questão já foi incorporada (Praia do 
Forte e Sauípe), os índices de plena satisfação da expectativa são excelentes (87,5% e 81,7%, 
respectivamente). 

Equipamentos e Serviços Turísticos 

A avaliação dos equipamentos e serviços turísticos procura identificar como os turistas 
avaliam cada um dos componentes. Vários turistas não utilizam todos os serviços, razão 
pela qual a soma das avaliações não totaliza 100%. As tabelas apresentam os destaques 
positivos com números em azul e os negativos grafados em vermelho. 

A hospitalidade do povo é um grande diferencial do Pólo Salvador e Entorno. Em todos os 
destinos este foi o componente que mais se destacou, chegando a receber 95,5% de 
avaliação ótima/boa em Praia do Forte. Outros grandes destaques do Pólo Salvador e 
Entorno foram os meios de hospedagem e os bares e restaurantes. 

Em Cachoeira, apesar de seus restaurantes e bares terem sido muito bem avaliados, vários 
componentes apresentaram grandes porcentagens de regular, ruim e péssimo. Também foi o 
destino com maior quantidade de componentes com avaliações inadequadas. 

Em Itaparica e Vera Cruz a sinalização turística, bares/restaurante e comércio/compras 
foram os componentes com maiores índices de regular/ruim/péssimo. 

Salvador teve suas piores avaliações em sinalização turística, mas considerando o tamanho 
da cidade e o fato de que mais que o dobro dos entrevistados avaliaram como ótimo/bom, 
não parece ser um problema significativo. 

Praia do Forte recebeu ótimas avaliações em bares/restaurantes e meios de hospedagem. Em 
atrações noturnas, entretanto, obteve seu pior desempenho. 
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O Complexo de Sauípe recebeu mais que 70% de ótimo/bom em seis dos doze quesitos, com 
destaque para meios de hospedagem e sinalização turística. Em compensação, seu comércio 
e suas diversões noturnas foram considerados pontos negativos. 

Tabela 3.11.14 – Avaliação de Equipamentos e Serviços Turísticos – Principais Destinos do Pólo Salvador e Entorno (%) 

Equipamento / Serviço Ótimo / Bom
Regular / Ruim / 

Péssimo Ótimo / Bom
Regular / Ruim / 

Péssimo Ótimo / Bom 
Regular / Ruim / 

Péssimo Ótimo / Bom
Regular / Ruim / 

Péssimo Ótimo / Bom
Regular / Ruim / 

Péssimo

Bares/restaurantes 70,5 27,0 64,0 22,6 79,9 9,6 84,9 13,2 72,1 22,1
Comércio/compras 56,5 32,0 35,6 20,7 67,4 9,9 64,9 26,8 48,0 40,4
Meios hospedagem 63,0 29,0 30,7 9,5 41,2 9,3 88,7 9,4 91,8 2,4
Guias turismo 29,5 39,0 5,1 5,6 8,8 1,9 40,4 5,3 44,2 3,4
Serviços táxi 34,5 19,5 25,4 5,4 42,8 9,8 9,1 6,0 7,7 4,8
Diversões noturnas 44,0 39,0 36,5 15,1 55,1 5,1 22,4 28,7 21,6 37,1
Equipamentos lazer 39,5 51,0 31,9 13,1 41,0 4,8 56,3 14,4 79,3 12,0
Passeios oferecidos 35,0 38,5 14,1 5,6 27,1 1,8 55,9 8,7 54,3 14,8
Receptivo 45,0 43,0 9,9 1,9 12,2 1,8 61,5 5,3 68,7 12,1
Sinalização turística 35,5 58,5 19,2 19,4 35,5 15,9 49,8 22,2 85,1 6,2
Informação turística 48,5 47,0 23,4 14,1 29,3 7,2 66,4 13,2 73,5 14,5
Hospitalidade povo 82,0 17,0 90,3 8,0 88,1 7,1 95,5 4,2 91,8 4,5

SauípeCachoeira Itaparica / Vera Cruz Salvador Praia do Forte

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística - Bahiatursa
 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística - Bahiatursa 

O Gráfico 3.11.5 ilustra as avaliações positivas e negativas de cada um dos componentes: 

Gráfico 3.11.5 - Avaliação de Equipamentos e Serviços Turísticos – Principais Destinos do Pólo Salvador e Entorno (%) 
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Fonte: Pesquisa de Demanda Turística - Bahiatursa 
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Infra-estrutura Urbana 

A Bahiatursa também investiga a satisfação dos turistas em relação aos componentes da 
infra-estrutura urbana. É alto o número de pessoas que não souberam avaliar os serviços. A 
comparação deve ser feita, portanto, pela relação entre ótimo / bom e regular/ruim/péssimo. 

As avaliações positivas de Sauípe foram destaque, o que é compreensível por se tratar de 
uma área planejada para este fim. Praia do Forte também possui boas avaliações, apesar de 
estar mais sujeita a intervenções da população que Sauípe. 

Nos outros destinos as estruturas urbanas não foram desenvolvidas com finalidade turística 
e apresentam desempenho pior. Salvador, entretanto, mostra-se muito bem avaliada, apesar 
de um em cada três entrevistados não considerá-la segura e limpa. Itaparica teve avaliações 
negativas em sinalização urbana, limpeza e segurança pública. Praia do Forte também 
apresentou problemas com sinalização e limpeza. 

Tabela 3.11.15 – Avaliação da Infra-Estrutura Urbana – Principais Destinos do Pólo Salvador e Entorno (%) 

Infra-estrutura Ótimo / Bom
Regular / Ruim / 

Péssimo Ótimo / Bom
Regular / Ruim / 

Péssimo Ótimo / Bom 
Regular / Ruim / 

Péssimo Ótimo / Bom
Regular / Ruim / 

Péssimo Ótimo / Bom
Regular / Ruim / 

Péssimo

Terminal marítimo 9,5 11,0 47,9 19,2 17,2 5,2 3,4 0,8 1,0 0,5
Terminal rodoviário 14,5 33,5 6,8 4,1 31,1 5,9 4,6 3,8 1,0 0,0
Ônibus urbano 23,5 25,0 16,3 9,4 30,8 14,2 7,9 7,1 7,2 2,4
Aeroporto 7,5 9,5 25,6 12,4 46,1 2,1 13,2 0,4 1,5 0,0
Comunicações 66,5 27,5 49,7 25,6 59,0 12,7 67,6 17,4 65,3 17,8
Sinalização urbana 46,5 51,5 37,7 30,6 62,8 23,9 37,0 30,6 66,4 4,4
Limpeza pública 42,0 54,5 45,3 50,4 59,2 32,9 52,1 35,8 80,9 1,5
Segurança pública 46,0 46,0 48,9 37,5 61,3 29,7 66,1 19,7 92,8 0,5

Cachoeira Itaparica / Vera Cruz Salvador Praia do Forte Sauípe

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística - Bahiatursa 

Em comparação com os demais destinos, Cachoeira e Itaparica / Vera Cruz apresentam as 
maiores taxas de avaliação regular, ruim e péssimo. O Gráfico 3.11.6 ilustra as avaliações 
para cada um dos destinos: 
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Gráfico 3.11.6 - Avaliação da Infra-Estrutura Urbana – Principais Destinos do Pólo Salvador e Entorno (%) 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Ótimo /
Bom

Regular /
Ruim /

Péssimo

Ótimo /
Bom

Regular /
Ruim /

Péssimo

Ótimo /
Bom 

Regular /
Ruim /

Péssimo

Ótimo /
Bom

Regular /
Ruim /

Péssimo

Ótimo /
Bom

Regular /
Ruim /

Péssimo

Cachoeira Itaparica / Vera Cruz Salvador Praia do Forte Sauípe

Terminal marítimo Terminal rodoviário Ônibus urbano Aeroporto

Comunicações Sinalização urbana Limpeza pública Segurança pública  

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística - Bahiatursa 

Atrativos 

Os atrativos naturais são o principal motivo de visitação nos principais destinos. Aparecem 
muito bem avaliados nas PDTs ( Pesquisas de Demanda Turística) da Bahiatursa, sendo que 
em todos os destinos eles obtiveram excelentes taxas de avaliação positiva. O patrimônio 
histórico também agradou à maior parte dos visitantes, apesar de uma taxa menor de 
pessoas que o avaliou. O item manifestações populares (exceto Praia do Forte) é outro 
importante motivo de visitação. 

A quantidade de pessoas que avaliaram o patrimônio histórico e as manifestações populares 
em Sauípe é especialmente pequena, comprovando que estas não são as razões pelas quais 
os turistas vão para este destino. A Tabela 3.11.16 apresenta as avaliações sobre os atrativos, 
seguida do gráfico ilustrativo: 

Tabela 3.11.16 – Avaliação dos Atrativos – Principais Destinos do Pólo Salvador e Entorno (%) 

 
Atrativos Ótimo / Bom 

Regular / Ruim /  
Péssimo Ótimo / Bom 

Regular / Ruim /  
Péssimo Ótimo / Bom  

Regular / Ruim /  
Péssimo Ótimo / Bom 

Regular / Ruim /  
Péssimo Ótimo / Bom  

Regular / Ruim / 
Péssimo 

Manifestações populares 66,5 18,5 30,6 5,6 45,4 4,4 38,5 17,8 8,2 3,9 
Atrativos naturais 79,5 18,5 91,8 5,4 79,8 6,7 97,7 1,5 91,8 2,9 
Patrimônio histórico /  
cultural 78,0 20,5 51,6 14,4 75,9 4,3 50,6 18,6 6,7 1,9 

Sauípe Cachoeira Itaparica / Vera Cruz Salvador  Praia do Forte 

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística - Bahiatursa 
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Gráfico 3.11.7 – Avaliação dos Atrativos – Principais Destinos do Pólo Salvador e Entorno 
(%) 
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Fonte: Pesquisa de Demanda Turística - Bahiatursa 

Percepção sobre Preços 

Nas PDTs de 2000, a avaliação específica sobre preços não era realizada. Mas, observando a 
relação entre a posição no ranking e a quantidade de turistas que avaliaram preços como 
altos (nos destinos cujas PDTs eram de 2001), pode-se considerar que este indicador seja 
suficiente. 

Preço não parece ser um item que desagrada aos turistas em Cachoeira e Itaparica / Vera 
Cruz, como demonstra sua posição no ranking sobre itens que menos agradaram. 

A posição no ranking e a quantidade de pessoas que consideraram os preços altos em 
Salvador, Praia do Forte e, principalmente, Sauípe, demonstram que os turistas acreditam 
que estejam realmente elevados para o benefício oferecido. A parcela de visitantes que 
considerou os preços baixos também corrobora esta afirmação. 

A tabela com as avaliações está apresentada a seguir: 

Tabela 3.11.17 – Percepção sobre Preços - Principais Destinos do Pólo Salvador e 
Entorno 

Destino Rank % Baixo Normal Elevado
Cachoeira (2000) - - N/d N/d N/d
Itaparica / Vera Cruz (2000) 15o 2,0 N/d N/d N/d
Salvador (2001) 5o 6,0 5,9% 61,9% 32,3%
Praia do Forte (2001) 4o 7,9 3,4% 64,5% 32,1%
Sauípe (2001) 1o 15,0 0,5% 50,5% 49,0%

Preços – item que 
menos agradou Percepção sobre preços

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística - Bahiatursa
 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística - Bahiatursa 
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Conclusão 

O fluxo de turistas em Salvador vem crescendo a uma taxa anual de 2,5% desde 1996. O 
segmento internacional obteve uma taxa maior que o nacional (3,1% para o primeiro, contra 
2,5% para o segundo). 

A distribuição entre os principais emissores é bem equilibrada, apesar do grande peso da 
Bahia (30,2%, com um grande fluxo motivado por visita a familiares e amigos) e São Paulo 
(20,5%). O crescimento alto apresentado por estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste 
demonstra que os esforços de marketing nessas regiões vêm alcançando resultados 
expressivos. 

No segmento internacional, o crescimento apresentado foi mais expressivo. Os maiores 
emissores apresentaram taxas anuais entre 20,4% e 34,5%. Tradicionais emissores 
internacionais de grande distância, como Inglaterra, Canadá e Espanha, não apresentaram 
fluxo significativo (maior que 20.000 turistas ao ano). A Alemanha também enviou menos 
turistas ao longo do período, a uma queda anual de 19,2%. 

A sazonalidade também é presente e alta, sendo o fluxo baixo, principalmente nos meses de 
maio, junho e novembro. Apesar do crescimento no fluxo total, os meses de maio e 
novembro vêm apresentando taxas menores de crescimento. Assim, a sazonalidade vem 
aumentando ao longo dos últimos anos. 

A avaliação de renda média permite identificar qual o perfil de renda dos visitantes dos 
destinos. A captação de turistas de maior renda contribui para aumentar o gasto médio. 
Assim, Cachoeira pode evoluir bastante neste critério. 

Há uma grande concentração de visitantes com motivos de passeio, negócios e visita a 
parentes e amigos. Os demais motivos ainda são nichos inexplorados, podendo apresentar 
bom potencial. 

Os veranistas e os visitantes de um dia configuram importantes mercados para destinações 
menos estruturadas. Em alguns desses locais, as residências de uso ocasional é parte 
significativa do total. Esse público possui uma relação distinta com o destino, tem 
necessidades distintas e trazem impactos peculiares. O ordenamento do fluxo e o controle 
da apropriação do espaço por esses tipos de turistas deve ser trabalhado. 

Para o atual perfil de visitantes, a experiência turística está satisfatória em quase todos os 
destinos, como identificam os índices de satisfação dos visitantes. Cachoeira, entretanto, 
necessita de intervenções urgentes em equipamentos e serviços turísticos e infra-estrutura 
urbana. Os visitantes de Itaparica e Vera Cruz também demonstraram grande insatisfação 
na área de infra-estrutura urbana, para onde devem ser direcionados os esforços. 

De acordo com o perfil atual e com os produtos e atrativos turísticos ofertados atualmente é 
possível indicar quais são os grupos de turistas que serão prioritariamente esperados e 
atraídos para o Pólo Salvador e Entorno. O turismo náutico, que apresenta visitantes com 
maior poder aquisitivo, é uma atividade a ser desenvolvida na região, principalmente na 
Baía de Todos os Santos. Os turistas interessados em aspectos histórico-culturais, também, 
deverão ser atraídos para essa Zona Turística, dada a grande quantidade de oferta com 
qualidade superior. Outro fator de diferenciação da área de planejamento é a potencialidade 
para o turismo ecológico, principalmente na Costa dos Coqueiros. A exploração desses 
nichos específicos poderá aumentar a receita turística gerada na Região. Assim, os turistas 
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com esses interesses específicos deverão ser de captação prioritária para o Pólo Salvador e 
Entorno. 
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3.12. Gastos Turísticos 

Introdução 

O objetivo deste capítulo é avaliar a padrão e o volume dos gastos dos turistas do Pólo 
Salvador e Entorno, estimar suas conseqüências na geração de renda, além do seu impacto 
no PIB baiano e do Pólo Salvador e Entorno. 

A compreensão dos valores envolvidos na atividade turística é uma das questões mais 
polêmicas em relação aos estudos relativos ao turismo. Há a necessidade de estimar os 
gastos, o impacto econômico e o alcance dos investimentos realizados para seu 
desenvolvimento. É, sobretudo, uma necessidade de se monitorar a eficácia das políticas e 
ações públicas. Entretanto, é um trabalho que se baseia na coleta e processamento de dados 
e informações através de modelagens matemáticas que sempre podem gerar polêmicas. 

Na tentativa de não incorrer em erros, utilizaram-se fontes recomendadas pelo BID e pelo 
Estado, baseadas em conceitos de econometria. 

A primeira parte deste capítulo trata da estrutura dos gastos dos turistas nos diferentes 
destinos. Em seguida são apresentados dados sobre a evolução da receita e do fluxo, 
indicando a receita para os principais mercados emissores. Essa análise é complementada 
com a informação sobre a permanência média (PM) e o gasto médio diário individual 
(GMDI) dos principais destinos do Pólo Salvador e Entorno, além de comparações com 
outros mercados (no Brasil e no exterior). 

A análise dos gastos turísticos se encerra com estimativas de impacto no PIB, geração de 
renda e emprego para os últimos anos em Salvador e na Bahia. 

Para levantamentos que serão apresentados aqui, a Bahiatursa utiliza o conceito 
denominado de fluxo ampliado, uma estimativa que inclui uma parcela maior de turistas, 
considerando que alguns hotéis e pousadas não registram a totalidade de seus hóspedes. 
Esta metodologia segue conceitos recomendados pela Organização Mundial do Turismo 
(OMT). 

Estrutura dos Gastos Turísticos 

A partir de 2001, a Bahiatursa começou a realizar pesquisas com a estrutura de gastos dos 
turistas nos principais destinos do Pólo Salvador e Entorno. As PDTs mais recentes de 
Cachoeira e Itaparica / Vera Cruz são referentes ao ano de 2000. Para este dado, portanto, 
tem-se maiores detalhes apenas para os demais destinos. Nos destinos com PDTs de 2000, as 
categorias são: gastos totais e gastos apenas com hospedagem. Para os demais destinos, as 
categorias de gastos pesquisadas são: alimentação, hospedagem, transporte, diversão, 
compras e outros. 

A Tabela 3.12.1 apresenta as diferenças entre a estrutura de gastos dos turistas nacionais e 
estrangeiros. Não há um padrão para o comportamento desses segmentos nos três destinos, 
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apenas a constatação que os gastos com hospedagem são, em geral, os mais representativos. 
A característica de empreendimentos desenvolvidos apenas para a finalidade turística faz 
com que a estrutura dos gastos de Costa do Sauípe e Praia do Forte seja semelhante. 
Salvador, por sua vez, apresenta maiores gastos em transporte e diversão, se comparado 
com os destinos anteriores, principalmente por oferecer maior diversidade de opções. 

Tabela 3.12.1 – Estrutura de Gastos – Destinos Selecionados do Pólo Salvador e Entorno (%) 

Categoria Nacional Estrangeiro Média Nacional Estrangeiro Média Nacional Estrangeiro Média
Alimentação 30,0 39,4 30,6 25,0 28,3 25,6 25,6 22,8 25,3 28,9
Hospedagem 46,8 26,5 45,4 49,0 51,6 49,5 18,9 34,7 20,5 12,4
Transporte 4,6 8,0 4,8 3,3 1,5 3,0 13,6 13,8 13,6 43,9
Diversão 3,4 3,0 3,4 4,8 4,4 4,7 16,8 13,8 16,5 -
Compras 13,4 23,1 14,1 15,7 13,3 15,2 19,0 13,7 18,5 8,2
Outros 1,8 0,0 1,7 2,2 0,9 2,0 6,1 1,2 5,6 6,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991/2000 - Bahiatursa; Estudo do Mercado Interno 2001 - FIPE/EMBRATUR

FIPE *

(*) Inclui o gasto com transporte até o destino turístico

Sauípe Praia do Forte Salvador

 

A última coluna apresenta os dados da EMBRATUR/FIPE sobre o mercado doméstico de 
turismo no ano de 2001. Nesta pesquisa, realizada após entrevistas com 15.000 pessoas, 
chegou-se a uma estrutura de gasto onde o transporte representa a maior fatia (inclui o 
gasto até o destino, o que não é considerado nas PDTs), seguido por alimentação e 
hospedagem. Apesar das diferenças nos percentuais, o ranking de gastos (excluído o 
transporte) é condizente com o observado nos destinos do Pólo Salvador e Entorno. 

Fluxo e Receita Turística 

Apesar do crescimento praticamente constante no fluxo de turistas desde 1993 (exceto um 
pequeno decréscimo em 1998), a receita gerada em dólares vem caindo desde 1996. 
Enquanto a taxa de crescimento do fluxo é de 2,0% aa, a receita caiu a uma taxa de 5,1% aa. 
Há também uma queda na receita por turista, menos acentuada no segmento nacional (5,0% 
aa) que no estrangeiro (5,7% aa). 

A tabela a seguir mostra o número de turistas e a receita gerada desde 1993. O Gráfico 3.12.1 
demonstra o comportamento da receita total e por turista. 
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Tabela 3.12.2 – Evolução dos Gastos e Receitas Turísticas – Salvador (US$) 

Ano
N° Turistas 
Nacionais

N° Turistas 
Estrangeiros

N° Turistas 
Total

Receita 
por Turista 
Nacional

Receita por 
Turista 

Estrangeiro

Receita Gerada 
(Turistas 

Nacionais)

Receita Gerada 
(Turistas 

Estrangeiros)

Receita 
Turística Total 

(US$)
Taxa Média 

Dólar
1993 1.071.655 159.337 1.230.992 176,47 590,03 189.114.410 94.013.790 283.128.200 -
1994 1.185.478 164.299 1.349.777 232,87 537,94 276.057.660 88.382.270 364.439.930 0,87
1995 1.178.365 167.887 1.346.252 343,96 713,16 405.307.220 119.730.990 525.038.210 0,92
1996 1.474.160 158.448 1.632.608 330,52 737,27 487.245.890 116.819.230 604.065.120 1,00
1997 1.579.242 144.542 1.723.784 304,74 725,25 481.257.600 104.829.040 586.086.640 1,08
1998 1.533.562 155.303 1.688.865 292,02 596,28 447.833.290 92.603.780 540.437.070 1,16
1999 1.623.068 193.543 1.816.611 216,02 628,84 350.610.540 121.708.330 472.318.870 1,81
2000 1.688.025 198.247 1.886.272 210,66 561,17 355.601.450 111.250.920 466.852.370 1,83
2001 1.625.640 179.099 1.804.739 217,64 442,92 353.811.350 79.325.940 433.137.290 2,35  

Fonte: Bahiatursa – Fluxo Ampliado 

Gráfico 3.12.1 – Evolução da Receita por Turista e Total – Salvador (US$) 
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Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991/2001 - Bahiatursa 

Uma das razões pode ser a desvalorização do real frente ao dólar. Com o real mais fraco, o 
gasto em moeda nacional gera um valor menor em moeda americana. O valor do dólar 
aumentou 18,6% aa em relação ao real77 desde 1996, taxa bem maior que a apresentada pelo 
fluxo (3,7% aa). Para compreender o que realmente vem ocorrendo com o fluxo e a receita 
turística na Bahia é necessário converter a receita em dólares de cada ano, além de atualizar 
o valor em reais para o presente. Para tanto, utilizou-se a média das cotações mensais do 
dólar em cada ano e o IGPM/FGV78 de dezembro de cada ano até dezembro de 2001. Os 
resultados estão na tabela e no gráfico a seguir: 

                                                 
77 Desvalorização referente ao valor anual médio do real frente ao dólar. 
78 O IGPM é o índice de inflação que mais capta as variações do câmbio. Como as receitas estavam em moeda americana, este 
índice foi selecionado. 
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Tabela 3.12.3 – Evolução do Receita Turística – Salvador 

Ano

Receita 
Turística Total 

(US$)
Taxa Média 

Dólar

Receita 
Turística Total 

(R$)

IGPM/FGV - 
dez ano a 
dez/2001

Valor 
atualizado 
(R$ - 2001)

Receita / 
Turista        

(R$ - 2001)
1994 364.439.930 0,87 317.062.739 101,2% 637.835.112 472,55
1995 525.038.210 0,92 483.035.153 74,6% 843.186.163 626,32
1996 604.065.120 1,00 604.065.120 59,9% 965.598.094 591,45
1997 586.086.640 1,08 632.973.571 48,4% 939.142.888 544,81
1998 540.437.070 1,16 626.907.001 45,8% 913.842.336 541,10
1999 472.318.870 1,81 854.897.155 21,4% 1.037.588.677 571,17
2000 466.852.370 1,83 854.339.837 10,4% 943.020.312 499,94
2001 433.137.290 2,35 1.017.872.632 - 1.017.872.632 564,00  

Fonte: Bahiatursa – Fluxo Ampliado 
Elaboração: FGV 

Como forma de ilustrar essa evolução, o gráfico demonstra que, na verdade, a receita vem 
oscilando em torno de R$ 1 bilhão ao ano, acompanhando a evolução do fluxo de turistas. A 
receita por turista comprova essa afirmação, dado que tem se situado entre R$ 500,00 e R$ 
600,00 ao longo dos últimos anos, sem tendência expressiva de crescimento ou queda. Essa 
constatação indica que o caminho para aumentar a receita turística do Pólo passa por uma 
estratégia de desenvolvimento que procure agregar mais valor aos produtos turísticos do 
Pólo. 

Gráfico 3.12.1 – Evolução da Receita por Turista e Total – Salvador (R$-2001) 
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Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991/2001 – Bahiatursa 
Elaboração: FGV 

Além da receita por segmento nacional e internacional, os principais emissores 
apresentaram diferenças em relação à receita por turista. A Tabela 3.12.4 mostra a receita por 
turista para os principais emissores. 
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Tabela 3.12.4 – Receita Total por Emissor – Salvador (US$) 

Emissor 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
São Paulo 103.326,11 98.502,50 81.578,38 379.604 378.872 370.188 272,19 259,99 220,37
Bahia 73.815,79 79.022,87 97.124,68 532.576 547.276 544.444 138,60 144,39 178,39
Rio de Janeiro 47.202,55 51.112,95 42.597,65 190.184 208.733 187.707 248,19 244,87 226,94
Minas Gerais 19.890,86 17.883,33 15.721,32 73.334 71.756 71.750 271,24 249,22 219,11
Distrito Federal 15.210,43 16.934,65 25.848,34 54.022 65.665 60.644 281,56 257,89 426,23
Rio Grande Sul 11.893,08 16.926,38 14.264,95 32.177 34.670 35.952 369,61 488,21 396,78
Pernambuco 13.575,39 15.282,18 13.905,53 69.947 80.730 67.553 194,08 189,30 205,85
Paraná 8.987,64 8.938,19 6.954,87 27.150 28.557 28.669 331,04 312,99 242,59
Sergipe 7.468,93 7.855,16 12.368,52 75.500 74.995 88.753 98,93 104,74 139,36
Ceará 5.000,13 6.409,86 6.253,03 23.741 33.237 23.854 210,61 192,85 262,14
Rio Grande Norte 4.442,10 4.639,58 3.506,10 14.228 14.740 15.376 312,21 314,76 228,02
Goiás 3.568,17 4.345,10 4.797,48 15.551 17.555 16.075 229,45 247,51 298,44
Santa Catarina 8.334,10 4.179,56 3.876,30 15.984 13.023 12.195 521,40 320,94 317,86
Estados Unidos 10.395,81 23.163,91 12.615,19 18.647 21.721 26.417 557,51 1.066,43 477,54
Argentina 27.609,70 17.814,23 13.502,85 39.999 41.717 37.293 690,26 427,03 362,07
Itália 21.480,58 15.808,48 8.221,81 23.744 21.947 17.002 904,67 720,30 483,58
França 4.961,93 14.894,94 7.123,52 20.482 20.673 15.519 242,26 720,50 459,02
Alemanha 10.527,80 8.232,53 6.806,29 18.582 20.217 15.973 566,56 407,21 426,11
Portugal 12.693,50 7.802,42 9.857,27 15.273 21.843 17.601 831,11 357,20 560,04
Chile 4.117,62 4.809,74 1.800,18 6.234 5.908 6.085 660,51 814,11 295,84
Espanha 5.600,26 3.179,18 3.424,82 8.784 7.028 7.306 637,55 452,36 468,77
Suiça 1.470,14 2.115,20 3.128,87 4.883 4.654 4.384 301,07 454,49 713,70
Uruguai 6.024,95 1.934,23 2.503,56 7.923 6.060 3.475 760,44 319,18 720,45
Inglaterra 3.299,22 1.587,37 2.401,46 5.352 5.793 8.811 616,45 274,02 272,55
Total geral 472.318,87 466.852,37 428.733,84 1.816.611 1.886.272 1.804.739 260,00 247,50 237,56

Receita (US$ mil) Número Turistas Receita / turista (US$)

 

Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991/2001 (fluxo ampliado) - Bahiatursa 

Os turistas das Regiões Sul e Centro Oeste do Brasil são os que apresentam maior receita 
média. Apesar de grandes emissores, os Estados do Nordeste (exceto o Rio Grande do 
Norte, com um dos maiores valores entre os principais emissores) apresentam uma receita 
por turista baixa. 

No segmento internacional, por sua vez, percebe-se uma grande variação nos valores, o que 
dificulta a análise. Ao longo dos anos, residentes de todos os países descritos apresentaram 
receitas médias interessantes, indicando bom potencial de gasto. Em 2000, americanos, 
chilenos, italianos e franceses apresentaram os maiores valores médios. Já em 2001, suíços, 
portugueses e uruguaios foram os turistas com maior gasto médio. 

As tabelas a seguir apresentam a receita por destino, tanto nos principais Estados brasileiros 
quanto nos maiores destinos internacionais. A Tabela 3.12.5 apresenta os dados sobre os 
destinos nacionais, elaborados segundo a pesquisa FIPE/EMBRATUR de 2001. A seguinte 
(Tabela 3.12.6), por sua vez, disponibiliza dados da OMT para os principais destinos 
internacionais em 1998. Nota-se a diferença entre os dados da Bahiatursa e os dados da 
FIPE/EMBRATUR no que diz respeito à receita total na Bahia. Para valores de 2000 
(US$=R$1,83) a receita do turismo baiano, segundo a Bahiatursa foi de aproximadamente 
R$ 1.568 milhões. Pela pesquisa FIPE/EMBRATUR a receita foi de R$ 4.477 milhões (2001). As 
diferenças de metodologia podem ter gerado tais distorções e, com isso, perde-se a 
comparação entre a receita por turista em Salvador e os demais destinos brasileiros. 

Entretanto, a comparação interna permite avaliar a posição da Bahia em relação aos demais 
destinos do Brasil. Percebe-se que a receita por turista na Bahia só fica atrás da receita por 
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turista no Ceará. Em comparação com os outros países, a receita por turista na Bahia é 
maior que as apresentadas no México, França e Canadá. 

Tabela 3.12.5 - Receita Média por Turista – Estados com Maior Receita Turística (2001) 

Estado
Receita turística 

(R$ milhões) Turistas (mil) *
Receita / turista 

(R$)
Receita / turista 

(US$) **
São Paulo 7.811 10.501 743,84 316,53
Rio de Janeiro 3.581 4.364 820,70 349,23
Bahia 4.477 3.888 1.151,57 490,03
Minas Gerais 1.868 3.875 482,09 205,14
Paraná 1.523 2.954 515,36 219,30
Ceará 3.861 2.679 1.441,21 613,28
Rio Grande Sul 1.731 2.675 647,11 275,37
Santa Catarina 2.009 2.407 834,70 355,19
Rio Grande Norte 1.426 1.634 872,66 371,35
Pernambuco 1.800 1.599 1.126,10 479,19
Paraíba 643 850 757,20 322,21
Maranhão 396 594 667,00 283,83
Sergipe 505 540 936,66 398,58
Alagoas 398 519 767,21 326,47

(**) Dólar médio - R$ 2,35 (2001)

(*) Turistas domésticos

 

Fonte: Estudo do Mercado Interno de Turismo 2001 – FIPE/EMBRATUR 
 Elaboração FGV 

Tabela 3.12.6 – Receita Média por Turista – Países com Maior Receita Turística (1998) 

País
Receita turística 
(US$ milhões)

Chegadas 
internacionais 

(mil)
Receita / turista 

(US$)
Estados Unidos 74.240 47.127 1.575,32
Itália 30.247 34.829 868,44
França 29.700 70.000 424,29
Espanha 29.585 47.743 619,67
Reino Unido 21.295 25.475 835,92
Alemanha 16.840 16.504 1.020,36
China 12.500 24.000 520,83
Áustria 12.164 17.282 703,85
Canadá 9.133 18.659 489,47
Polônia 8.400 18.820 446,33
Turquia 8.300 9.200 902,17
Suiça 8.208 11.025 744,49
México 7.850 19.300 406,74  

Fonte: OMT;  
Elaboração: FGV 
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Permanência Média (PM) e Gasto Médio Diário Individual (GMDI) 

As PDTs apresentam informações sobre os gastos e a permanência dos turistas nos 
principais destinos. O produto da permanência média pelo gasto médio diário individual 
resulta em uma outra estimativa de receita por turista. A Tabela 3.12.7 apresenta os dados, 
sendo que os números em azul foram considerados como destaques positivos. As 
informações foram disponibilizadas por origem, dado que o comportamento de emissores 
nacionais e estrangeiros é heterogêneo. 

Tabela 3.12.7 – Permanência Média e Gasto Médio Diário Individual por Segmento – 
Principais Destinos do Pólo Salvador e Entorno 

Indicador Origem Cachoeira (1) 
Itaparica /  

Vera Cruz (1) 
Complexo  
Sauípe (2) 

Praia do Forte  
(2) Salvador (2) 

Nacional 10,80 21,50 70,40 28,30 24,40 
Internacional 9,50 27,60 76,80 48,20 42,30 
Total 10,70 21,90 70,20 31,30 26,40 
Nacional 5,8 7,2 5,2 4,8 7,7 
Internacional 4,9 4,8 7,1 4,8 8,5 
Total 5,8 7,0 5,3 4,8 7,8 
Nacional 62,6 154,8 366,1 135,8 187,9 
Internacional 46,6 132,5 545,3 231,4 359,6 
Média 62,1 153,3 372,1 150,2 205,9 

GMDI * (US$) 

PM ** (dias) 

Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991/2000 - Bahiatursa 
(*) Gasto Médio Diário Individual; (**) Permanência Média; (1) 2000; (2) 2001 

Receita / turista  
(US$) 

 

Os turistas internacionais apontam como o segmento com maiores gastos individuais 
médios. O GMDI dos visitantes do Complexo Sauípe são os mais altos do grupo de 
destinos. Praia do Forte e Salvador também apresentam valores mais altos no segmento 
internacional, mas abaixo dos encontrados em Sauípe. Os valores de Cachoeira são os 
menores do grupo, em ambos os segmentos. 

A permanência média em Salvador é a mais elevada, seguida da permanência em Itaparica / 
Vera Cruz. Entretanto, Praia do Forte consegue praticamente a mesma receita por turista 
em função do maior GMDI. Este fato pode ser resultado do alto índice de turistas que se 
hospedam em residências de familiares, amigos e próprias nesses destinos. Esta hipótese é 
reforçada quando se considera que a categoria hospedagem é a mais representativa na 
estrutura de gastos. 

Em relação à receita por turista, vê-se que os valores do Complexo Sauípe são os mais altos. 
Salvador apresenta bons valores, gerados principalmente pela alta receita por turista 
internacional. Na média, Itaparica/Vera Cruz e Praia do Forte conseguem a mesma receita 
por turista. Cachoeira consegue uma receita por turista que representa 1/6 do valor de 
Sauípe, sinalizando que o aproveitamento do seu potencial turístico ainda é incipiente. 

Conclusão 

Impacto no PIB 

O impacto no PIB é a participação que o efeito total dos gastos turísticos (efeito direto mais 
efeitos secundários) tem no PIB regional. Para melhor estimar o impacto, é necessário que o 
gasto de cada segmento conhecido seja multiplicado pelo seu respectivo multiplicador. O 
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efeito total, pelos cálculos da Bahiatursa, é o produto dos gastos turísticos pelo 
multiplicador de gastos. O método de cálculo do impacto é apresentado a seguir.  

Multiplicador de gastos (MTG) 

Gastos diretos geram gastos indiretos (gastos relacionados com a cadeia produtiva do 
bem/serviço oferecido) e gastos induzidos (gastos na economia local gerados pelo aumento 
da renda dos beneficiados). 

 

 

 

 

A Bahiatursa utiliza em seus cálculos as seguintes estimativas de multiplicadores: 

Multiplicador Valor Responsável pelo Estudo 

MTG Internacional 2,85 FIPE 

MTG Nacional 1,75 OMT / EMBRATUR 

Assim, analisando o segmento nacional e o internacional chega-se aos seguintes números: 

Tabela 3.12.8 – Participação da Renda Turística no PIB da Bahia (US$ bi) 

Ano 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
PIB Bahia 17,85 17,04 18,48 23,35 28,92 32,57 34,74 33,09 22,84 26,15 22,17
Renda Turística 0,680 0,860 1,030 1,270 1,830 2,070 2,000 1,830 1,660 1,660 1,510
Participação (%) 3,8% 5,0% 5,6% 5,4% 6,3% 6,4% 5,8% 5,5% 7,3% 6,3% 6,8%

Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991/2001 - Bahiatursa  

 

MTG = GT / GD 
GT = GD + Gidr + Gidz, onde  
GT = Gastos Totais  
GD = Gastos Diretos 
Gidr = Gastos Indiretos 
Gidz = Gastos Induzidos 
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Gráfico 3.12.2 – Evolução da Participação do Turismo no PIB Baiano 
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Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991/2001 - Bahiatursa  

Impacto nos PIBs Municipais 

Nossas estimativas para o PIB do Pólo Salvador e Entorno foram baseadas em números 
oficiais da SEI. Pelos cálculos, a soma de todos os municípios foi de R$ 15,8 bilhões em 1998. 
Para o mesmo ano, o PIB baiano foi de R$ 38,4 bilhões. A proporção entre os dois foi de 
41,1%. Mantendo essa proporção para o PIB de 2001, temos um PIB estimado em R$ 21,4 
bilhões para o Pólo Salvador e Entorno. 

Pela Tabela 3.12.2 – Evolução dos Gastos e Receitas Turísticas – Salvador (US$), a receita 
gerada em Salvador com gastos turísticos nacionais e internacionais foi de US$ 433,1 
milhões (2001), incrementando o PIB do Pólo Salvador e Entorno (também pelo método dos 
multiplicadores) em US$ 845,2 milhões. 

Assim, para o ano de 2001, tivemos um PIB de R$21,4 bilhões, sendo que a contribuição do 
turismo de Salvador representou aproximadamente R$ 1,99 bilhões (US$ 1 = R$ 2,35). O 
impacto do turismo em Salvador (incluindo Praia do Forte Ecoresort e Club Mediterranee) 
no PIB do Pólo Salvador e Entorno, portanto, foi de 9,3%. Se fossem disponíveis mais dados 
sobre fluxo e receita turística no restante do Pólo, seriam detectadas outras fontes de renda 
turística, gerando um valor ainda maior. Mesmo assim, trata-se de um valor extremamente 
representativo para a economia local. 

Renda 

A renda gerada pelas vendas inclui os salários e demais benefícios repassados aos 
trabalhadores do setor turístico. Segundo dados da Bahiatursa, o impacto no PIB para o ano 
de 2001 foi de US$ 1.508 milhões, sendo que a parte distribuída para salários foi estimada em 
US$ 544,6 milhões (36,1% do total). Mantendo-se a proporção para Salvador, chega-se aos 
seguintes números: 
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Tabela 3.12.9 - Estimativa de Impacto dos Gastos Turísticos no PIB – Salvador (US$ mil) 

Turistas Receita Multiplicador Impacto PIB % total Renda
Nacionais 353.811,35 1,75 619.169,86 73,3% 223.520,32
Estrangeiros 79.325,94 2,85 226.078,93 26,7% 81.614,49
Total 433.137,29 - 845.248,79 - 305.134,81

Obs.:Inclui Praia do Forte Ecoresort  e Club Mediterrané

Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991/2001 - Bahiatursa

Elaboração: FGV

 

Os gastos turísticos são responsáveis por uma parcela considerável do PIB baiano e do Pólo 
Salvador e Entorno. Comparados com outros países e Estados, os valores da Bahia estão 
bem posicionados, mas demonstram que há espaço para crescimento tanto no GMDI como 
na permanência média. O aumento pode ser atingido pela diversificação e diferenciação de 
produtos, seja através do fomento de novos complexos turísticos como Sauípe, seja através 
da revitalização de destinos como Cachoeira. Com mais opções de atividades, ou seriam 
captados novos mercados (aumento do fluxo) ou os turistas ficariam mais dias no Pólo 
Salvador e Entorno (aumento da PM). Com a melhoria na formatação de produtos 
turísticos, haveria maior aproveitamento do fluxo (aumento do GMDI). 

Evidentemente, o aumento da receita, em si, não necessariamente gera maior impacto na 
economia. É importante que a cadeia do turismo seja melhor estruturada. Assim, poderia 
internalizar uma maior parte da produção de bens e serviços que serão demandados pelos 
empreendimentos e pelos próprios turistas. Sob essa perspectiva, jogando entre dois 
extremos, micro-empreendimentos turísticos podem gerar maiores multiplicadores de 
gastos turísticos, mas representam uma limitada possibilidade de arrecadação de tributos. 
Na outra ponta, empreendimentos de escala “industrial” (como o Complexo Sauípe, o Praia 
do Forte Ecoresort e o Club Méd Itaparica) podem até oferecer um multiplicador de gastos 
menor (dada a maior importação de bens, serviços e salários), mas, dado o porte e a 
expectativa de receita, podem ser excelentes fontes de arrecadação de impostos. Um 
processo de desenvolvimento que ofereça oportunidades a ambos os modelos, além de 
permitir uma diversificação da carteira de produtos, poderá gerar benefícios para as 
diversas partes (comunidades, prefeituras, Estado e empresários). 
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3.13. Investimentos Futuros do Setor Privado 

Introdução 

Uma parte importante do planejamento turístico é o acompanhamento dos investimentos 
que o setor privado realiza. Esses investimentos são um termômetro do potencial turístico 
da região, além de permitirem avaliar a resposta de empreendedores aos estímulos de de-
senvolvimento oferecidos pelas políticas públicas. 

A análise inicial que pode ser feita é de natureza quantitativa, ou seja, do quanto os agentes 
do mercado estão trazendo ou pretendem trazer à região. Essa análise permite a estimativa 
do impacto dos investimentos na economia local, traduzidos na geração de empregos e efei-
tos multiplicadores.  

Um outro tipo de análise, de natureza qualitativa, está relacionada ao acompanhamento da 
resposta do setor privado às ações indutoras de desenvolvimento promovidas pelo setor 
público, indicando o direcionamento que o mercado está dando ao destino turístico e como 
os agentes econômicos interpretam as ações e investimentos públicos. Em última instância, 
analisa-se o retorno dos investimentos realizados pelo governo. 

Cria-se então uma base de informações de grande relevância para o planejamento e gestão 
de destinos. São estimados os benefícios sociais gerados pelas ações e verifica-se a eficiência 
econômica do modelo de gestão adotado, permitindo o acompanhamento de seu desempe-
nho e controle dos resultados. 

Como ferramenta de gestão do desenvolvimento turístico da Bahia, a SUINVEST criou um 
sistema de acompanhamento dos investimentos privados em turismo. Os empreendimentos 
são classificados em três situações: investimentos em projeto; investimentos em execução e 
investimentos concluídos. Com base nessas informações e no contato direto com os empre-
endedores, realizou-se a análise aqui apresentada. 

Ao final dessa análise são apresentadas as linhas gerais do Programa de Apoio Financeiro 
para o Turismo, criado para apoiar a viabilização de investimentos privados nos Pólos de 
desenvolvimento. 

Investimentos Realizados no Pólo Salvador e Entorno 1991 - 2000 

Vários fatores influem na decisão de investir em determinado projeto, o que torna a análise 
de investimentos um processo complexo. No processo de decisão, o investidor tem em 
mente suas alternativas, e avalia os níveis de rentabilidade e risco que cada uma apresenta, 
assim como o nível de sinergia entre elas, caso haja. 

Em uma avaliação de investimentos, devem ser considerados, basicamente, os aspectos 
econômicos do projeto. Portanto, é preciso atentar não apenas a fatores quantificáveis, mas 
também a fatores de ordem subjetiva, não-quantificáveis, como as metas do investidor, as 
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restrições relativas a financiamento e investimento, as políticas operacionais e 
administrativas adotadas para o negócio, etc. 

Primeiramente, a decisão de investir ou não depende em grande parte do cenário macroe-
conômico. Perspectivas favoráveis de conjuntura permitem um horizonte de planejamento 
mais longo e previsível. 

Em segundo lugar, a credibilidade do poder público perante o empresariado também é um 
fator decisivo. Empreendimentos de natureza turística, por serem muito sensíveis ao entor-
no onde estão instalados, exigem comprometimento das esferas públicas regionais com seu 
desenvolvimento. 

Por fim, as facilidades de infra-estrutura, a disponibilidade de financiamento e os atrativos 
do destino completam um cenário encorajador.  

A tabela abaixo fornece dados sobre investimentos privados em hotelaria realizados no Pólo 
Salvador e Entorno entre 1991 e 2001. A análise dos números permite constatar o crescimen-
to relativo dos investimentos na Costa dos Coqueiros dentro do Pólo Salvador e Entorno, 
com o valor total dos investimentos permanecendo bem abaixo daqueles da Baía de Todos 
os Santos até 1999, quando a situação é revertida, especialmente em função dos investimen-
tos no Complexo Costa de Sauípe, e o volume total de investimentos passa a ser muito su-
perior na Costa dos Coqueiros. 

Tabela 3.13.1 – Investimentos Privados Concluídos no Pólo Salvador e Entorno – 1991-200179 

US$ UH US$ UH US$ UH US$ UH
Costa dos Coqueiros 31.975.000 1406 28.108.050 1231 206.586.640 2099 266.669.690 4736
Baía de Todos os Santos 89.086.000 1993 63.693.000 1262 52.621.667   1182 205.400.667 4437
Total Global 121.061.000 3399 91.801.050 2493 259.208.307 3281 472.070.357 9173

Zonas Turísticas 1991-1994 1995-1998 1999-2001 Total do Período

 

Fonte: SUINVEST 2002 

Com exceção do período de 1995-1998, percebe-se um grande crescimento no valor total dos 
investimentos ao longo do período analisado. Somente o último período, de 1999 a 2001, 
concentra cerca de 55% do total dos investimentos privados concluídos no Pólo. 

Para efeito das análises do capítulo, foram desconsiderados os investimentos privados não 
destinados a novos meios de hospedagem, como reformas de hotéis, novos restaurantes e 
projetos como o da Bahia Marina, cuja implantação iniciou-se em 1996. O total de 
investimentos neste projeto, somando os já realizados e os previstos, é da ordem de R$ 28 
milhões. 

Investimentos Previstos 

Além dos investimentos em empreendimentos já implantados, existem mais projetos elabo-
rados para implantação no Pólo Salvador e Entorno. São projetos cuja localização e conceito 
já estão definidos, aguardando financiamento, licenciamento ou desenlace de algum outro 
entrave. 
                                                 
79 A Tabela 3.13.1 desconsidera os investimentos privados não destinados a meios de hospedagem. 
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A listagem e o acompanhamento dos projetos são regularmente atualizados pela SUINVEST. 
A Tabela 3.13.2 apresenta os principais investimentos em fase de projeto: 

Tabela 3.13.2 – Investimentos em Projeto - Pólo Salvador e Entorno 

Cachoeira Até 2005 7.400.000 220 620
Jaguaripe Até 2005 19.300.000 200 400
Salinas da Margarida Até 2005 74.900.000 320 640
Salvador Até 2005 26.000.000 250 750
Total Baía de Todos os Santos 127.600.000 990 2.410

Camaçari Até 2005 9.200.000 215 430
Entre Rios Até 2005 7.000.000 380 1.140
Jandaíra Até 2005 10.919.000 152 304
Mata de São João Até 2005 100.000.000 800 1.600
Mata de São João Até 2005 1.200.000 100 200
Mata de São João Até 2012 1.800.000.000 4.350 8.700
Total Costa dos Coqueiros 1.928.319.000 5.997 12.374

Total PSE 2.055.919.000 6.987 14.784

LeitosMunicípio
Previsão 
Operação UHs

Valor do 
Investimento (US$)

 

Fonte: SUINVEST 2002 

Desconsiderando o projeto previsto para 2012 em Mata de São João, que possui um prazo 
de implantação extremamente longo, ainda assim percebe-se uma grande propensão a in-
vestimentos na Costa dos Coqueiros. A região começou o seu desenvolvimento muito 
recentemente. A implantação da rodovia BA-099 (Estrada do Coco – Linha Verde), 
concluída em 1993, é o principal responsável, causando grande impacto sócio-econômico. A 
região adjacente à BA-099 ainda apresenta um grande potencial de desenvolvimento para o 
setor turístico. 

Os investimentos previstos para a Baía de Todos os Santos não atingem sequer 10% dos in-
vestimentos planejados para a Costa dos Coqueiros. Isso mostra que há menor interesse dos 
investidores por projetos futuros nessa região, apesar do grande potencial turístico da Baía 
de Todos os Santos. A análise que segue, dos empreendimentos que estão em fase de execu-
ção, revela um grande número de empreendimentos em fase de implementação na Baía de 
Todos os Santos. Isso não contradiz a análise acima, considerando-se a grande concentração 
dos investimentos na cidade de Salvador, em detrimento dos outros municípios do entorno 
da Baía. 

Na Tabela 3.13.3 apresenta-se a listagem das localidades que possuem projetos em execução 
e as previsões de operação: 
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Tabela 3.13.3 – Investimentos Previstos em Execução - Pólo Salvador e Entorno 

Itaparica 1 Até 2005 500.000 10 20
Salvador 6 Até 2005 37.000.259 806 1.644
Vera Cruz 1 Até 2005 19.100.000 282 564
Total Baía de Todos os Santos 8 56.600.259 1.098 2.228

Entre Rios 3 Até 2005 4.660.000 118 244
Camaçari 2 Até 2005 3.926.000 121 242
Total Costa dos Coqueiros 5 8.586.000 239 486

Total PSE 13 65.186.259 1.098 2.714

Leitos
Número de 

ProjetosMunicípio
Previsão 
Operação

Valor do 
Investimento (US$) UHs

 

Fonte: SUINVEST 2002 

O grande volume de investimentos em execução na cidade de Salvador pode ser justificado, 
dentre outros fatores, pelo Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador, ini-
ciado em 1991. A cidade recebeu cerca de 90% dos investimentos da Baía de Todos os San-
tos. Na Costa dos Coqueiros, nenhum empreendimento de grande escala se encontra em 
fase de implementação. 

Qualidade dos Investimentos 

A sofisticação e qualidade dos meios de hospedagem estão diretamente relacionadas ao va-
lor investido por UH. Neste aspecto, pode-se perceber que a Costa dos Coqueiros encontra-
se em melhor situação que a Baía de Todos os Santos. 

Os valores dos investimentos hoteleiros por UH para as duas zonas turísticas, para os em-
preendimentos  concluídos, em execução e em projeto estão relacionados na Tabela 3.13.4: 

Tabela 3.13.4 – Porte e Valor Médio dos Investimentos Hoteleiros - Pólo Salvador e 
Entorno 

Concluído 4.437 205.400.667 46.293
Em Execução 1.098 56.600.259 51.549
Em Projeto 990 127.600.000 128.889
Total 6.525 389.600.926 59.709

Concluído 4.736 266.669.690 56.307
Em Execução 239 8.586.000 35.925
Em Projeto 5.997 1.928.319.000 321.547
Total 10.972 2.203.574.690 200.836

Total PSE 17.497 2.593.175.616 148.207

 Valor/UH (US$) 

Baía de Todos os Santos

Costa dos Coqueiros

Zona Turística Situação UHs Valor (US$)

 

Fonte: SUINVEST 2002 

A Costa dos Coqueiros, que desponta como o destaque do Pólo, vem atraindo uma grande 
quantidade de empreendimentos de maior porte. Além de atrair os maiores projetos, os va-
lores por UH também demonstram uma maior sofisticação dos seus meios de hospedagem, 
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situação que tende a consolidar-se com a implementação dos empreendimentos projetados 
para os próximos anos. 

Os valores previstos para os investimentos em meios de hospedagem na Costa dos Coquei-
ros são consideravelmente altos. Um empreendimento específico, de grande porte, foi 
cadastrado com valores previstos de mais de US$ 400 mil por unidade habitacional, 
trazendo a média do Pólo para cima. Esse empreendimento em particular merece uma 
análise mais profunda. Seus dados foram cadastrados em dólares de 1998, ano em que se 
inicia o controle de investimentos privados no atual formato. Esse procedimento é 
normalmente aceito, visto que permite manter uma informação em bases de menor 
oscilação. 
Com a maxidesvalorização do real ocorrida em janeiro de 1999, este procedimento perde 
seu poder de comparabilidade. No caso específico, os valores em reais seriam da ordem de 
R$ 480 mil por UH (em 1998). Esse valor, por sua vez, atualizado para 2001 e re-convertido 
em dólares seria da ordem de US$ 250 mil por UH. Estima-se que o Complexo Sauípe, um 
dos maiores empreendimentos turístico-hoteleiros já realizados no país, consumiu, até o fim 
de suas obras, aproximadamente US$ 165 mil por UH. Estudos realizados pela consultoria 
em outros empreendimentos de alto padrão sugerem que esse tipo de resort pode consumir 
entre US$ 150 mil e US$ 350 mil por UH, dependendo do grau de sofisticação do empreen-
dimento, de sua localização e das obras de infra-estrutura necessárias. 

Os investimentos previstos para a Costa dos Coqueiros, em sua maioria, prevêem vastas á-
reas livres, baixa densidade de ocupação hoteleira, localização privilegiada, além de equi-
pamentos esportivos e de lazer sofisticados (campos de golfe, marinas, centros eqüestres 
etc.). Comparando esses valores com os já investidos na região e com médias de outros 
empreendimentos que competem pelo mesmo segmento de mercado, acredita-se que são 
realistas. 

De forma geral, os dados apresentados permitem a formulação da hipótese de que os inves-
timentos do Governo do Estado e do PRODETUR I, iniciados em 1991 e amplamente im-
plementados no período de 1995 a 1998, além de ações que perduraram até 2000, foram de-
terminantes para o início do desenvolvimento turístico da região, antes isolada economica-
mente e de difícil acesso. Com a consolidação da infra-estrutura necessária ao desenvolvi-
mento do turismo, a região vem  atraindo os empreendimentos de maior valor agregado ao 
produto hoteleiro de todo o Pólo Salvador e Entorno. 

Na Baía de Todos os Santos, o PRODETUR I teve o seu foco na cidade de Salvador, que con-
centrou também a maioria dos investimentos privados. O grande potencial turístico da 
Zona é um importante aliado para reversão da situação de estagnação econômica em que se 
encontra a maioria dos municípios da Baía de Todos os Santos. 

Impactos Socioeconômicos e Ambientais 

Um estudo do final da década de 1990 sobre as oportunidades de investimento em turismo 
nos pólos turísticos da Bahia identificava regiões prioritárias para inserção de grandes 
complexos turísticos. No Pólo Salvador e Entorno, essa regiões eram as seguintes: 

• Centro Turístico Forte-Sauípe (Costa dos Coqueiros) – contava com três complexos, 
Praia do Forte, Velho Nambu e Sauípe. Nesse centro foi proposto um macro-
zoneamento para toda a costa de Mata de São João e uma pequena parcela de Entre 
Rios. Esse instrumento partiu do zoneamento da APA Litoral Norte e ajudou a 
compor a ocupação futura da região, servindo de base para os planos diretores 
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municipais que serão elaborados. Denominava áreas para resorts, pequenas 
pousadas, conjuntos residenciais, expansão urbana e áreas de preservação; 

• Ponta do Meringote e Ponta Nossa Senhora do Guadalupe (Baía de Todos os Santos) 
– Definia as premissas de ocupação turístico-hoteleira na Ilha dos Frades. Identificou 
as restrições em termos de ocupação do solo e o potencial turístico da região, 
definindo áreas para instalação de grande empreendimentos e pequenas pousadas. 

Esses exercícios de planejamento anteriores aos planos diretores municipais visavam regular 
o consumo do espaço por grande empreendimentos, tendo como principal diretriz 
resguardar as paisagens e garantir a qualidade ambiental do entorno. De fato, apenas na 
Costa dos Coqueiros houve a implantação de um grande equipamento hoteleiro, como 
previsto pelo macro-zoneamento. 

Dentro da perspectiva da área de proteção ambiental, a fiscalização é facilitada em grande 
empreendimentos, principalmente pela visibilidade que adquirem. A maior dificuldade 
consiste em controlar a aplicação das diretrizes nos aglomerados urbanos, onde os 
pequenos empreendimentos muitas vezes desrespeitam as legislações existentes (por falta 
de apoio jurídico e de clareza das regras municipais ou por dificuldade de fiscalização). 
Relacionando essa situação com as dificuldades das administrações municipais (capítulo 
3.6), percebe-se que há, de fato, uma ponto de extrema importância para a garantia do 
patrimônio ambiental do Pólo. A criação, a plena divulgação junto aos interessados e a 
aplicação dos planos diretores nos municípios é imprescindível. 

Ao mesmo tempo, há um considerável impacto econômico quando da instalação de um 
grande empreendimento turístico-hoteleiro em uma região. Os benefícios em termos 
absolutos são evidentes, tais como grande capacidade de geração de fluxo, alto consumo 
por turista, alta arrecadação de impostos e criação intensa de vagas de trabalho (fixo e 
temporário). Contudo, essa não pode ser a única diretriz de desenvolvimento turístico de 
um destino. Se por um lado há um ingresso impressionante de recursos (em números 
absolutos), uma pequena parcela é absorvida localmente (em termos relativos). Há algumas 
limitações para a inserção da comunidade nesse processo, tais como a baixa capacidade de 
empregabilidade em cargos de nível gerencial e diretivo, pequena integração com a cadeia 
de turismo local (gerando baixos multiplicadores de gastos) e poucas perspectivas de 
apropriação do fluxo pelos agentes turísticos da comunidade (restaurantes, agentes de 
receptivo e produtores de artesanato). 

Essa característica de grande empreendimento turístico-hoteleiro não é um padrão 
imutável. Pelo contrário, o próprio Praia do Forte Ecoresort é um exemplo de 
empreendimento mais permeável. Esse pode ser um caminho interessante, por permitir que 
o desenvolvimento se distribua de maneira mais efetiva pela comunidade. A conjugação de 
modelos distintos, entretanto, parece ser complementar e não mutuamente excludente. 
Assim, há uma clara recomendação para manter a busca por grande empreendimentos 
turísticos e outra para apoiar o surgimento de pequenas e médias empresas, principalmente 
de origem local. 

Programa de Apoio Financeiro para o Turismo 

Dentro da estrutura organizacional da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado, há uma 
equipe, vinculada à SUINVEST, responsável pelo atendimento aos empresários interessados 
em investir em empreendimentos turístico-hoteleiros nos pólos de desenvolvimento. Essa 
equipe tem por responsabilidade apoiar a viabilização dos projetos, colaborando durante a 
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etapa de seleção das áreas, conceituação do negócio, tramitação junto aos organismos 
estaduais e municipais (licenças ambientais, comerciais, alvarás etc.) e captação de fundos. 

Em relação às opções de financiamento, as linhas de crédito nacionais atualmente 
disponíveis para investidores em turismo no Nordeste e recomendadas pela SUINVEST são 
as seguintes: 

Tabela 3.13.5 – Linhas de Crédito Nacionais 

Produtos Fonte/Agente Público-Alvo Finalidade
PRÓ-TURISMO    Programa 
de Apoio ao Turismo na 
Bahia

FUNDESE /     
Desenbahia

Empresa de 
qualquer porte Investimentos fixos

PROATUR               
Programa de Apoio ao 
Turismo Regional

FNE /                  
Banco do Nordeste

Empresa de 
qualquer porte

Investimentos fixos de micro e pequenos 
empreendimento turísticos. Capital de giro 
associado de até 15%.

BNDES Automático BNDES / Todos
Médias e grandes 
empresas

Investimentos fixos. Capital de giro 
associado de até 35%.

PEMPE                     
Programa de Apoio à 
Pequena e Média Empresa

BNDES / Todos
Micro e pequenas 
empresas

Investimentos fixos. Capital de giro 
associado de até 100%.

FINEM                     
Financiamento à empresa

BNDES / Todos
Médias e grandes 
empresas

Investimentos fixos. Capital de giro 
associado de até 35%.

PROFAT                      
Programa de Amparo ao 
Trabalhador

FAT / Banco do 
Nordeste, Banco do 
Brasil e Desenbahia

Micro e pequenas 
empresas

Investimentos fixos. Capital de giro 
associado de até 50%.

PRO-TRABALHO
FAT / Banco do 
Nordeste, Banco do 
Brasil e Desenbahia

Empresa de 
qualquer porte

Investimentos fixos. Capital de giro 
associado de até 50% (micro/pequenas) e até 
35% (médias/grandes).

FUNGETUR                 Fundo 
Geral de Turismo

FUNGETUR / 
Desenbahia e Banco 
do Nordeste

Empresa de 
qualquer porte

Investimentos fixos

FINOR                           
Fundo de Investimento do 
Nordeste

FINOR / Banco do 
Nordeste

Sociedades 
Anônimas

Investimentos fixos

 

Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo 

A principal diferença entre as linhas, além das identificadas na tabela, são relacionadas às 
condições de garantia, ao local onde será aplicado o recurso e aos limites de valor e prazo 
do financiamento.  

Ao lado dessas linhas nacionais, são disponibilizadas as seguintes linhas internacionais: 
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Tabela 3.13.6 – Linhas de Crédito Internacionais 

Produtos Fonte/Agente Público-Alvo Finalidade

IFC                        
International Financial 
Corporation

FUNDO IFC / Banco 
Mundial

Empresas com 
faturamento entre 
US$ 40-400 milhões 
anuais

Investimentos fixos, capital de giro, carência 
e custos operacionais.

IIC                                      
Inter-American Investment 
Corporation

FUNDO IIC
Empresas de grande 
porte

Empréstimos ou investimentos de capital 
acionário

 

Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo 

Além das linhas de crédito específicas listadas nas tabelas acima, há dois programas de 
incentivos fiscais estaduais: 

• PROBAHIA (Programa de Promoção do Desenvolvimento da Bahia) – Financia até 
75% do ICMS recolhido com a aquisição de máquinas, equipamentos, móveis e 
utensílios de empreendimentos novos ou em ampliação, com juros baixos e até 3 
anos de carência; 

• ENERGIA – Redução de alíquota de ICMS sobre o consumo de energia elétrica para 
o setor hoteleiro de 25% para 12%. 

Como em todo o país, as garantias mínimas são altas, as taxas pouco competitivas e os 
prazos de carência e de pagamento são curtos. Na prática o resultado dos empreendimentos 
raramente é suficiente para honrar o financiamento, ficando os investimentos limitados a 
quem já possuam recursos. A comunidade local dificilmente consegue um linha de crédito 
viável. Os moradores das regiões turísticas, sem capacidade de investimento próprio e com 
baixa qualificação, não conseguem inserir-se na atividade turística como empreendedores. 
Um mecanismo que permitira maior inserção das comunidades locais na atividade seria o 
apoio ao associativismo e ao cooperativismo. Através desses organismos, a aproximação 
junto às fontes e aos agentes seria facilitada. Poderia ser exigida, ao mesmo tempo,a 
participação em programas de qualificação, aumentando a possibilidade de sucesso dos 
novos empresários. Uma parceria entre os agentes financiadores, os formuladores dos 
programas de qualificação e os executores seria indispensável. 

Conclusão 

Os dados sobre investimentos privados demonstram que há uma enorme disposição para a 
viabilização de projetos turístico-hoteleiros no Pólo Salvador e Entorno. Os empreendimen-
tos de maior porte ainda estão em fase de projeto, aguardando financiamento ou melhores 
perspectivas macroeconômicas. Tal disposição é efeito direto do grande potencial que as 
duas zonas apresentam para o turismo. 

Além de receber crescentes montantes de investimento, o Pólo Salvador e Entorno vem pas-
sando por um processo de sofisticação e valorização de seus meios de hospedagem. Compa-
rando os valores médios por UH dos empreendimentos concluídos, em execução e em pro-
jeto, percebe-se uma clara tendência de aumento no valor investido por UH em ambas as 
Zonas. Na Baía de Todos os Santos, os empreendimentos em projeto apresentam valores por 
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UH quase três vezes maiores que os empreendimentos concluídos. No caso da Costa dos 
Coqueiros, os valores chegam a ser mais que cinco vezes maiores. 

Percebe-se que, após a implementação do PRODETUR I e investimentos do Governo do 
Estado, o volume de recursos e o valor agregado dos investimentos vêm crescendo substan-
cialmente. Percebe-se também que a concentração dos investimentos na Costa dos Coquei-
ros. Nota-se a necessidade do desenvolvimento de opções mais claras e atrativas de investi-
mento na Baía de Todos os Santos, para que o fluxo de recursos se mantenha constante e 
para que a região tenha alternativas e possa reverter a sua estagnação econômica. 

As características específicas da atividade turística requerem o desenvolvimento de peque-
nas empresas de prestação de serviços, que, em conjunto com alguns grandes empreendi-
mentos, compõem a oferta turística das localidades. A falta de financiamentos impede que 
investidores de menor porte, como membros da comunidade, desenvolvam empreendi-
mentos e também se envolvam na atividade turística como empresários. Torna-se necessária 
a facilitação do acesso de pequenos e médios investidores ao crédito. Assim, a população 
local (geralmente sem recursos próprios disponíveis para investimento) teria oportunidade 
de empreender e beneficiar-se do desenvolvimento da atividade turística. Esse ação permiti-
ria, ainda, o aumento do volume total de investimentos. Como ferramentas essenciais para 
atingir tais objetivos recomenda-se a articulação em torno de cooperativas e a estruturação 
de parcerias entre os diversos órgãos de fomento e de turismo. 
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3.14. Demanda Atual e Potencial 

Introdução 

Nos capítulos anteriores identificou-se o turista que freqüenta o Pólo Salvador e Entorno, 
apresentou-se suas características socioeconômicas, seu comportamento e percepção do 
destino. Também se avaliou o impacto dos gastos na economia local, gerando emprego e 
renda. 

Neste capítulo é analisado o comportamento total dos turistas na atualidade e no passado 
recente. Para tanto, em um primeiro momento, recupera-se dados apresentados 
anteriormente de forma sucinta, tentando apresentar um panorama da demanda atual.  

Em uma segunda etapa são apresentadas as projeções de crescimento de fluxo, receita e 
impacto no PIB. As projeções apresentadas são estimativas elaboradas pela Bahiatursa. As 
projeções sobre a evolução do fluxo e da receita nos oferece subsídios para estimativas de 
geração de empregos e renda e avaliação do potencial econômico do turismo na região. 

As projeções aqui apresentadas são elaboradas anualmente pela Bahiatursa, compiladas 
junto com o resultado da atividade turística no relatório “Desempenho do Turismo Baiano” 
(DTB). A metodologia vem sendo utilizada desde 1991, o que permite a comparação entre 
diferentes períodos e possibilita a avaliação da evolução de cada variável. A utilização dessa 
fonte também tem o intuito de garantir que as informações agregadas possam ser 
monitoradas ao longo dos anos. 

Demanda Atual 

Meios de Hospedagem 

Para o horizonte de cinco anos de análise (1996-2000), a taxa de ocupação nos meios de 
hospedagem (MHs) classificados e assemelhados de Salvador vem crescendo, passando de 
49,7% para 65,8%. Essa taxa de ocupação reflete parte da realidade da hotelaria baiana. O 
número de dias de permanência oscilou durante o período, não gerando impacto no 
resultado de forma significativa. Este dado, ao lado do aumento na oferta de leitos, implica 
que o número de pernoites cresceu a valores ainda maiores. No período, passou de 1.154 
mil para 1.757 mil anuais, um crescimento da ordem de 11,1% ao ano. 

Evolução da Receita e do Fluxo Turístico 

A receita turística vinha num excelente ritmo de crescimento em dólares até o ano de 1996. 
Em 1997 ela decaiu, acentuando a queda em 1998. A retomada do crescimento da receita 
turística se dá de maneira discreta entre 1999 e 2000, e apenas para a Bahia (decaiu em 
Salvador). Como constatado no capítulo sobre gastos turísticos, no entanto, a análise em 
reais atualizados demonstra que a receita total vem oscilando em torno de R$ 1,75 bilhões ao 
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ano, enquanto a receita por turista, entre R$ 400,00 e R$ 500,00 anuais. O Gráfico 3.14.1 
apresenta os dados ano a ano, ilustrando a tendência descrita acima. 

Gráfico 3.14.1 – Evolução da Receita (Gerada e por Turista) – Bahia 
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Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991/2001 
Elaboração: FGV 

Percebe-se que o maior gasto por turista coincide com o período de paridade do real em 
relação ao dólar. Enquanto o real perdia valor frente ao dólar, a receita por turista diminuía 
suavemente (1995 - 1998), principalmente pela diminuição dos gastos dos turistas 
estrangeiros, pois eram necessários menos dólares para comprar os produtos e serviços. 

Gráfico 3.14.1 – Crescimento Anual do Fluxo e da Receita Turística – Bahia 
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Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991/2001 
Elaboração: FGV 
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O fluxo turístico, assim como a taxa de ocupação descrita anteriormente, vem aumentando 
em Salvador e na Bahia. A média dos crescimentos anuais do fluxo baiano no período de 
análise (1994-2001) foi de 5,2% ao ano. A receita atualizada em reais, por sua vez, apresentou 
média de crescimento ainda maior, 7,9%. 

O segmento internacional apresentou uma taxa ainda mais significativa. Como foi 
apresentado no capítulo 3.11 (Perfil do Turista), ainda há grande possibilidade de 
crescimento neste nicho de mercado, já que importantes emissores internacionais 
(Inglaterra, Espanha e Canadá) ainda não apresentam fluxos significativos. Além disso, a 
participação total de turistas estrangeiros é de apenas 10%. 

Este fluxo internacional potencial tem reflexos também na receita turística, pois a receita por 
turista é sensivelmente maior que dos turistas nacionais (em torno de US$ 358/turista 
estrangeiro contra US$ 200/turista nacional, pelo método da receita pelo fluxo). 

Outras possibilidades de incremento da receita são a permanência média e o GMDI dos 
demais destinos do Pólo Salvador e Entorno. O melhor aproveitamento das potencialidades 
da região como um todo permitiria o aumento no gasto diário em cada localidade. 
Permitiria também uma maior permanência no Pólo Salvador e Entorno como um todo, 
possibilitando ao turista estender a viagem a outros destinos que compõem o Pólo. Assim, 
tanto o GMDI quanto a permanência média seriam incrementados, causando maior 
impacto na receita total. 

O aumento nesses componentes também se dá através da captação prioritária de turistas 
com propensão maior a gastos (como indicado no capítulo 3.12 – Gastos Turísticos), ou com 
propensão a maior permanência média. 

Perfil Demográfico do Turista 

Uma análise importante para projetar a oferta turística, em sua capacidade e formato, é o 
conhecimento do perfil demográfico do turista da área de planejamento. Com base nas 
PDTs realizadas nos principais destinos do Pólo Salvador e Entorno, pode-se melhor avaliar 
as preferências dos turistas. 

Esta análise se diferencia da realizada no capítulo 3.11 (Perfil do Turista) por apresentar uma 
caracterização demográfica do visitante. As principais características apresentadas a seguir 
são classificadas por gênero, por faixa etária, por forma de viagem, por número de pessoas 
no grupo e por escolaridade. Estas informações complementam a anterior nesse intuito de 
oferecer subsídios para formatação dos produtos e serviços turísticos. 

Tabela 3.14.1 – Gênero dos Turistas – Principais Destinos do Pólo Salvador e Entorno (%) 

Destino Homens Mulheres
Cachoeira 70,0 30,0
Itaparica / Vera Cruz 56,2 43,8
Praia do Forte 48,3 51,7
Sauípe 51,4 48,6
Salvador 61,2 38,8  

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística - Bahiatursa 
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Há uma ligeira predominância dos homens entre os turistas no Pólo Salvador e Entorno. 
Essa característica é mais evidente em Salvador e Cachoeira. Em relação à faixa etária dos 
visitantes, vemos uma idade média com pequenas diferenças entre os destinos. A grande 
concentração de turistas se dá nas faixas entre 26 a 50 anos. Desconsiderando Itaparica / 
Vera Cruz, que recebem a maior quantidade de turistas entre 18 e 25 anos, os demais 
destinos têm entre 71,5% e 79,3% de seus turistas classificados nessas faixas. 

Tabela 3.14.2 – Distribuição do Fluxo por Faixa Etária – Principais Destinos do Pólo Salvador e Entorno (%) 

Destino 14 a 17 18 a 25 26 a 35 36 a 50 51 a 65 Acima 65 Média
Cachoeira 0,0 16,0 29,5 40,5 11,0 3,0 38 anos
Itaparica / Vera Cruz 0,0 22,4 29,0 36,5 10,7 1,5 36 anos
Praia do Forte 1,1 13,2 31,3 44,5 8,7 1,1 37 anos
Sauípe 2,4 3,4 22,6 56,7 12,5 2,4 41 anos
Salvador 1,5 16,1 27,7 41,0 11,8 1,9 38 anos

Faixa Etária

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística - Bahiatursa 

Em relação à forma de viagem, percebe-se que os destinos desenvolvidos para o turismo de 
lazer – Sauípe e Praia do Forte – recebem poucos visitantes que viajam sozinhos. A grande 
maioria das pessoas viaja em família (os casais sem filhos pertencem a este grupo, colocando 
a média do grupo para baixo). O turismo nesses destinos tem forte predominância de 
grupos familiares. 

Tabela 3.14.3 - Forma de Viajar e Pessoas por Grupo – Principais Destinos do Pólo Salvador e Entorno 

Forma de Viajar %
pessoas por 

grupo %
pessoas por 

grupo %
pessoas por 

grupo %
pessoas por 

grupo %
pessoas por 

grupo
Só 19,2 1,0 10,5 1,0 6,3 1,0 3,0 1,0 25,0 1,0
Com família 51,3 2,9 69,1 3,2 66,3 3,2 79,3 3,5 51,6 2,9
Com amigos 28,2 3,1 16,8 3,3 23,0 5,4 12,6 10,8 18,4 2,9
Excursão 1,4 3,0 3,6 20,0 4,3 37,0 5,2 40,0 5,1 40,5

SalvadorCachoeira Itaparica / Vera Cruz Praia do Forte Sauípe

 

Fonte: Pesquisa de Demanda Turística – Bahiatursa 
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Gráfico 3.14.2 – Forma de Viajar e Pessoas por Grupo – Principais Destinos do Pólo 
Salvador e Entorno 
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Fonte: Pesquisa de Demanda Turística – Bahiatursa 

A pesquisa com avaliação da escolaridade dos turistas nos destinos também foi iniciada 
apenas em 2001. As avaliações sobre Cachoeira e Itaparica / Vera Cruz não foram levantadas 
ainda. Nos demais destinos, percebe-se que a predominância é das faixas de escolaridade 
maiores. Turistas com curso superior e pós-graduação são mais de 80% em Sauípe e Praia do 
Forte. Salvador também possui a maior parte de turistas com curso superior, mas a parcela 
de turistas com escolaridade de 2o grau é mais representativa que a parcela com pós-
graduação. A próxima tabela mostra os dados para os três destinos. 

Tabela 3.14.4 - Nível de Escolaridade – Principais Destinos do Pólo Salvador e Entorno (%) 

Destino
Sem educação 

formal 1° grau 2° grau
Pos ensino 

médio Superior Pós graduação
Cachoeira nd nd nd nd nd nd
Itaparica / Vera Cruz nd nd nd nd nd nd
Praia do Forte 0,0 0,4 12,1 4,9 68,3 14,3
Sauípe 0,0 1,0 13,9 1,4 68,8 13,5
Salvador 0,5 8,8 33,0 3,2 48,1 6,1  

n/d - não disponível 
Fonte: Pesquisa de Demanda Turística - Bahiatursa 

Movimento Aeroportuário 

A análise do movimento nos aeroportos permite avaliar o desenvolvimento do fluxo no 
segmento de turistas de longa distância. É curioso notar que houve uma sensível redução 
no número de vôos domésticos entre 1991 e 1994. A retomada se iniciou neste ano, mas a 
quantidade de vôos só retornou ao patamar anterior em 1999. Apesar disso, o número de 
vôos internacionais vem crescendo com excelente regularidade desde 1996 (12,3% ao ano, 
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no período de análise), apresentando um grande salto entre 1999 e 2001. O Gráfico 3.14.3 
mostra a evolução por segmento emissor: 

Gráfico 3.14.3 - Vôos - Aeroporto Luís Eduardo Magalhães 

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Vôos Internacionais Vôos Domésticos
 

Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991/2000 - Bahiatursa 

Se o número de vôos se apresentou irregular desde 1991, o número total passageiros cresceu 
a taxas regulares durante o mesmo período, apesar de uma queda em 1992. No período de 
análise (1992-2001), apontou uma taxa anual de 7,9%. A análise dos números para cada 
mercado emissor, entretanto, mostra realidades diferentes. Se o número de passageiros 
internacionais cresceu 181% desde 1991, esse crescimento se credita ao grande salto 
ocorrido entre os anos de 1991 e 1993. A partir de então, a quantidade de passageiros 
internacionais vem mostrando variações positivas e negativas. Os passageiros domésticos, 
por sua vez, cresceram em ritmo constante desde 1992, apresentando uma taxa de 78% 
durante esse período. O Gráfico 3.14.4 ilustra o comportamento do número de passageiros 
para o Aeroporto Internacional de Salvador: 
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Gráfico 3.14.4 - Passageiros - Aeroporto Luís Eduardo Magalhães 
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Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991/2000 - Bahiatursa 

Demanda Potencial 

Projeções de Fluxo, Receita e Impacto no PIB 

No item anterior, apresentaram-se as informações sobre taxas de ocupação, número de vôos 
e passageiros, fluxo e receita turística. Todos os indicadores apresentaram crescimento 
significativo, exceto pela receita por turista, que vem se mantendo constante em reais de 
2001. Como descrito anteriormente, a média de crescimento do fluxo foi de mais de 5%, 
enquanto a média da receita foi de quase 8%. 

As projeções para o fluxo, a receita e o impacto no PIB, apresentadas a seguir, foram 
elaboradas pela equipe técnica, tendo como parâmetro inicial estimativas da Bahiatursa. São 
utilizados três cenários de crescimento para suas projeções de fluxo e receita. Cabe ressaltar 
que as projeções consideram um crescimento mais acentuado da receita que do fluxo, 
indicando uma priorização de mercados e ações que gerem maior gasto médio diário 
individual e permanência média, colocando o aumento no fluxo em segundo plano. Nesses 
cenários a receita e o fluxo são projetados segundo os seguintes valores: 

Tabela 3.14.5 – Taxas de Crescimento Previstas 

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

Otimista

Moderado

Conservador
 

Fonte: Bahiatursa 
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É importante ressaltar, como demonstram o Gráfico 3.14.1 e as taxas de crescimento do 
movimento aeroportuário, que as taxas sugeridas apresentam grande respaldo na evolução 
recente dos principais indicadores de receita e fluxo. Como exemplo, uma reta média 
traçada sobre a evolução do fluxo resulta em um crescimento médio de algo como 7,5%. 
Para a receita (em moeda constante) esse crescimento foi de 15%. É válido salientar que, 
como é praxe em projeções de crescimento, oscilações no curto prazo são possíveis e 
esperadas, mas as expectativas de longo prazo devem se manter dentro dos parâmetros 
indicados. 

Logicamente, os diferentes cenários são traduções de uma série de processos possíveis para 
o Pólo e para a economia como um todo. Em linhas gerais, os diferentes cenários resultam 
dos seguintes fatos: 

• Crescimento econômico; 

• Associativismo dos agentes de turismo locais; 

• Coesão da oferta e foco de mercado; 

• Qualidade e variedade da oferta técnica; 

• Qualidade do ambiente urbano e do espaço dos atrativos; 

• Comunicação com o mercado. 

As expectativas foram divididas em dois grupos, o de variáveis externas e o de variáveis 
internas ao Pólo de Turismo. No primeiro grupo, procura-se identificar quais elementos 
externos afetam a evolução dos indicadores turísticos e como impactam no resultado. 
Basicamente, as expectativas giram em torno do crescimento econômico. Segundo a OMT, 
há uma correlação entre o crescimento da economia e o fluxo de turistas. Taxas de 
crescimento do PIB maiores que 4% geram um aumento mais que proporcional no fluxo. 
Entre 2 e 4%, por sua vez, o crescimento é proporcional. Quando o PIB cresce menos que 
2%, o crescimento do fluxo é menor que a taxa registrada. A adaptação dessas estimativas ao 
mercado nacional, em que o estágio de desenvolvimento é mais inicial, deve contar com um 
crescimento do fluxo mais que proporcional para um crescimento econômico entre 3 e 4%. 

Ao mesmo tempo, uma série de ações internas ao Pólo também possuem a capacidade de 
alterar o ritmo de crescimento do fluxo e da receita captados. As ações globais, propostas 
neste PDITS, são ações-chave para a preparação dos destinos para a competição e a 
sustentabilidade. Quanto antes a Unidade Executora Estadual conseguir implantá-las, mais 
cedo serão sentidos os resultados. A estruturação de produtos turísticos em torno das 
principais categorias sugeridas também é um fator que poderá trazer mais fluxo e receita 
para o Pólo. A agregação de produtos e serviços complementares e sinérgicos permitirá uma 
proposta de destino mais adequada aos segmentos de mercado esperados. Por outro lado, se 
a agregação for difusa e pouco inovadora, o produto será pouco competitivo. O 
associativismo também parece ser um fator fundamental para a geração de resultados 
positivos para o Pólo. Se, de fato, houver uma união abrangente e atuante, mais benefícios 
serão colhidos. Se, por outro lado, o associativismo for desarticulado, pouco representativo 
e pouco atuante, não serão muitos os impactos positivos. Enfim, um ambiente urbano 
degradado, resultado de insuficiência de saneamento e urbanização desordenada, também 
compromete a competitividade no médio e longo prazo. 

Assim, pela análise dos resultados anteriores (série histórica), apoiando-se também nas 
estimativas de crescimento do fluxo global da Organização Mundial do Turismo (média de 
4,1%) e confiando na eficácia das ações viabilizadas pelo PRODETUR NE II, acredita-se que 
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as projeções de crescimento do fluxo se dão a taxas realistas. As projeções acerca da receita, 
simultaneamente, correspondem à constatação que o caminho mais provável para o 
crescimento da atividade turística na Bahia é o da ênfase na qualidade. 

Dentro desse cenário são elaboradas estimativas de crescimento do fluxo e da receita até o 
ano de 2015, tanto para o segmento doméstico como para o estrangeiro, identificadas na 
próxima tabela. 
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Tabela 3.14.6 – Projeções de Crescimento do Fluxo e Receita Turística - Pólo Salvador e Entorno 

Indicador 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tur.(x mil) 2.196,38 2.218,34 2.316,21 2.429,86 2.549,07 2.674,11 2.805,27 2.942,83 3.087,11 3.238,44 3.406,84 3.563,63 3.727,52 3.898,81 4.077,84
Rec.(US$ mi) 440,40 458,02 475,38 497,60 520,84 551,64 584,29 618,92 655,63 694,57 747,12 796,02 848,29 904,18 963,95
Tur.(x mil) 232,50 234,83 264,52 285,07 307,03 330,51 355,60 382,40 411,03 441,61 464,57 509,09 556,99 608,48 663,83
Rec.(US$ mi) 83,32 86,65 97,61 105,19 113,30 122,07 131,45 141,49 152,22 163,69 172,51 189,36 207,55 227,14 248,26
Tur.(x mil) 2.428,88 2.453,17 2.580,73 2.714,93 2.856,11 3.004,62 3.160,86 3.325,23 3.498,14 3.680,04 3.871,41 4.072,72 4.284,50 4.507,29 4.741,67
Rec.(US$ mi) 523,72 544,67 572,99 602,79 634,13 673,70 715,74 760,40 807,85 858,26 919,63 985,38 1.055,84 1.131,33 1.212,22
Tur.(x mil) 2.196,38 2.194,05 2.267,11 2.351,23 2.438,45 2.528,88 2.622,65 2.719,88 2.820,68 2.925,20 3.042,20 3.145,92 3.253,06 3.363,74 3.478,06
Rec.(US$ mi) 440,40 449,21 461,86 477,95 494,60 516,54 539,49 563,47 588,55 614,77 650,55 681,83 714,74 749,34 785,74
Tur.(x mil) 232,50 234,83 258,92 275,84 293,71 312,56 332,45 353,43 375,56 398,89 414,85 449,42 486,09 524,98 566,20
Rec.(US$ mi) 83,32 84,99 93,70 99,83 106,30 113,19 120,48 128,17 136,30 144,87 150,87 163,66 177,26 191,71 207,07
Tur.(x mil) 2.428,88 2.428,88 2.526,03 2.627,07 2.732,16 2.841,44 2.955,10 3.073,31 3.196,24 3.324,09 3.457,05 3.595,33 3.739,15 3.888,71 4.044,26
Rec.(US$ mi) 523,72 534,19 555,56 577,78 600,90 629,74 659,97 691,64 724,84 759,64 801,42 845,49 892,00 941,06 992,81
Tur.(x mil) 2.196,38 2.121,18 2.173,73 2.228,37 2.284,36 2.341,75 2.400,55 2.460,82 2.522,57 2.585,86 2.658,26 2.717,17 2.777,29 2.838,64 2.901,26
Rec.(US$ mi) 440,40 440,40 450,30 460,71 471,33 485,34 499,77 514,64 529,97 545,77 567,98 585,54 603,71 622,50 641,93
Tur.(x mil) 232,50 234,83 248,25 261,43 275,15 289,43 304,30 319,77 335,87 352,62 362,49 388,17 415,00 443,03 472,30
Rec.(US$ mi) 83,32 83,32 88,08 92,75 97,62 102,74 108,07 113,62 119,39 125,41 129,05 138,32 148,02 158,18 168,80
Tur.(x mil) 2.428,88 2.356,01 2.421,98 2.489,80 2.559,51 2.631,18 2.704,85 2.780,58 2.858,44 2.938,48 3.020,75 3.105,34 3.192,29 3.281,67 3.373,56
Rec.(US$ mi) 523,72 523,72 538,39 553,46 568,96 588,07 607,83 628,26 649,37 671,18 697,02 723,86 751,73 780,67 810,73
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Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991/2001 – Bahiatursa 
Elaboração: FGV 
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Essas projeções de fluxo e receita implicam em variações na receita por turista. Em 2000, a 
receita por turista resultante foi de US$ 211 por turista nacional e US$ 561 por turista 
estrangeiro. A receita total por turista resultante é da ordem de US$ 247. Pelas projeções 
apresentadas na tabela acima, chegamos aos valores de receita por turista, para os três 
cenários, por segmento emissor como consta na Tabela 3.14.7: 
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Tabela 3.14.7 – Projeções de Crescimento da Receita por Turista - Pólo Salvador e Entorno 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

233,10 235,48 237,89 240,32225,94 227,17 228,41 230,75222,29 222,29 223,50 224,72Geral 215,62 222,29 222,29

356,33 356,68 357,03 357,40355,31 355,48 355,66 356,00354,80 354,80 354,97 355,13Receita / Turista 
(internacional)

358,35 354,80 354,80

215,50 217,37 219,29 221,26209,13 210,09 211,06 213,67

245,49

Ce
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rio
 

co
ns
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va

do
r

Receita / Turista 
(nacional) 200,51 207,62 207,16 206,75 206,33 207,25 208,19

231,82 235,16 238,56 242,00223,33 225,05 226,78 228,52

364,67 365,19 365,72

Geral 215,62 219,93 219,93 219,93 219,93 221,63

362,92 363,18 363,67 364,16

225,91

Receita / Turista 
(internacional)

358,36 361,91 361,91 361,91 361,91 362,15 362,40 362,66

213,84 216,74 219,71 222,77205,70 207,17 208,65 210,16

251,00 255,65

Ce
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Receita / Turista 
(nacional)

200,51 204,74 203,72 203,28 202,83 204,26

233,22 237,54 241,95 246,43224,22 226,44 228,68 230,94222,03 222,03 222,03 222,03

371,97 372,62 373,30 373,98369,99 370,33 370,68 371,33

231,91 236,39

Receita / Turista 
(internacional)

358,36 369,01 369,01 369,01 369,01 369,33 369,66

214,48 219,30 223,37 227,58206,29 208,28 210,31 212,38206,47 205,24 204,78 204,32

Indicador
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tim
is

ta Receita / Turista 
(nacional)

200,51

Geral 215,62

 

Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991/2001 – Bahiatursa 
Elaboração: FGV 
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O crescimento previsto para o fluxo e a receita implica em um crescimento (no cenário 
moderado) da receita por turista de 1,3% ao ano (28,2% durante o período). 

Se for considerado que o GMDI e a PM podem crescer a taxas semelhantes, chegamos aos 
seguintes valores durante os próximos anos: 
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Tabela 3.14.8 – Projeções da Evolução da Permanência Média (PM) e Gasto Médio Diário Individual (GMDI) - Pólo Salvador e Entorno 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PM 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,6 7,7 7,7 7,8 7,9 8,0
GMDI 25,15 25,52 25,44 25,41 25,38 25,51 25,63 25,75 25,88 26,01 26,30 26,54 26,79 27,04 27,30
PM 7,7 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9
GMDI 42,03 42,65 42,65 42,65 42,65 42,67 42,69 42,71 42,73 42,74 42,78 42,82 42,86 42,90 42,94
PM 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 7,9 7,9 8,0
GMDI 26,84 27,24 27,24 27,24 27,24 27,37 27,51 27,64 27,78 27,92 28,17 28,43 28,70 28,96 29,23
PM 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8
GMDI 25,15 25,41 25,35 25,32 25,29 25,38 25,47 25,56 25,65 25,74 25,97 26,14 26,32 26,50 26,69
PM 7,7 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
GMDI 42,03 42,24 42,24 42,24 42,24 42,25 42,27 42,28 42,30 42,31 42,34 42,37 42,40 42,43 42,46
PM 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,7 7,8 7,8 7,9
GMDI 26,84 27,11 27,11 27,11 27,11 27,21 27,32 27,42 27,53 27,63 27,83 28,03 28,23 28,44 28,64
PM 7,3 7,5 7,4 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,7 7,7
GMDI 25,15 25,59 25,56 25,53 25,51 25,56 25,62 25,68 25,74 25,80 25,96 26,07 26,18 26,30 26,41
PM 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7
GMDI 42,03 41,82 41,82 41,82 41,82 41,83 41,84 41,85 41,86 41,87 41,89 41,91 41,93 41,95 41,97
PM 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,7 7,7 7,7 7,8
GMDI 26,84 27,26 27,26 27,26 27,26 27,33 27,40 27,48 27,55 27,63 27,77 27,91 28,05 28,19 28,34
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Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991/2001 – Bahiatursa 
Elaboração: FGV 
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Assim como a receita e o fluxo, que são projetados até 2015, há estimativas do impacto dessa 
receita na economia baiana. A Tabela 3.14.9 informa o valor do impacto no PIB: 

Tabela 3.14.9 – Impacto da receita turística no PIB (US$ bilhões) 

Cenário 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Otimista 1,51 1,54 1,63 1,73 1,83 1,96 2,10 2,25 2,40 2,57 2,78 3,00 3,24 3,50 3,78
Médio 1,51 1,51 1,57 1,63 1,70 1,78 1,87 1,97 2,06 2,17 2,30 2,44 2,58 2,74 2,90
Pessimista 1,51 1,48 1,51 1,54 1,57 1,62 1,67 1,72 1,77 1,82 1,89 1,97 2,05 2,13 2,21  

Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991/2000 - Bahiatursa 

Estimativas de Empregos 

Com o intuito de estimar o número de empregos relacionados a atividade turística no Pólo 
Salvador e Entorno, foram utilizadas duas metodologias. A primeira metodologia é a do 
Multiplicador de Empregos na Hotelaria, que através dos indicadores elaborados pela 
Bahiatursa relaciona o número de empregos com a quantidade de Unidades Habitacionais 
existentes no Pólo. A segunda metodologia aqui apresentada, relaciona o número total de 
empregados do Pólo com o total de empregos gerados pela atividade turística na região, que 
pode ser estimado através das pesquisas realizadas pelo Instituto de Hospitalidade (IH). 

Multiplicador de empregos na Hotelaria (MTE) 

Em relação ao total de empregos, as estimativas também são baseadas em multiplicadores 
generalizados para regiões distintas, podendo não aderir à realidade dos municípios do Pólo 
Salvador e Entorno. A Bahiatursa realizou um estudo denominado “Atualização da Oferta 
dos Meios de Hospedagem (MH´s) de Salvador” em dezembro de 2000. Neste estudo 
chegou-se a três indicadores, dois relacionados a empregos diretos na hotelaria por unidade 
habitacional (UH) e outro relacionado com empregos diretos por leito. 

Da mesma forma que os gastos diretos geram gastos indiretos e induzidos, mobilizando 
toda a economia, existem estimativas de multiplicadores de empregos (MTE) identificando a 
quantidade de empregos totais gerados a cada emprego direto: 

 

 

 

 

As estimativas de empregos diretos gerados são elaboradas a partir do número de unidades 
habitacionais hoteleiras disponíveis e/ou acrescidas. O multiplicador de empregos diretos 
por unidade habitacional é 1,5. 

A Secretaria de Cultura e Turismo utiliza em seus cálculos, ainda, a estimativa de 5,5 
empregos totais para cada emprego direto gerado, multiplicador elaborado pela FIPE80. A 

                                                 
80 PRODETUR BA I. Relatório Final, dezembro de 1992, pág. 189. Bahiatursa. 

MTE = ET / ED 

ET = ED + Eidr + Eidz , onde 
ET = Empregos totais  
ED = Empregos diretos 
Eind = Empregos indiretos 
Eidz = Empregos induzidos 
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diferença entre os dois é o número de empregos indiretos e induzidos gerados pela 
atividade turística. Portanto o multiplicador para o total de empregos gerados por emprego 
direto é: 

Multiplicador Valor Responsável pelo Estudo 
MT EH 5,5 FIPE 

 

Com esses indicadores, estimativas anteriores de empregos em turismo na Bahia e o 
multiplicador de empregos da FIPE citado anteriormente, chegou-se às seguintes projeções 
de empregos diretos e secundários para o ano 2001: 

• UHs em meios de hospedagem do Pólo Salvador e Entorno: 17.750 

• Empregos diretos em turismo no Pólo: 26.625 

• Empregos totais em turismo no Pólo (diretos + secundários): 146.348 

Proporção do Fluxo Turístico 

Além da estimativa apresentada acima existe o levantamento realizado pelo Instituto de 
Hospitalidade (IH) para 1999, citado no capítulo 3.10.2 (Capacitação Profissional para o 
Turismo): 

Tabela 3.14.10 – Total de Empregos no Setor de Turismo – PSE e Bahia 

Ramos de Atividade Bahia
Pólo Salvador e 

Entorno
Hospedagem 26.818 12.336
Alimentação 157.882 72.626
Lazer e Entretenimento 21.055 9.685
Agências/Operadoras 7.673 3.530
Tranportes 89.965 41.384
Total Turismo 303.393 139.561  

Fonte: IH 1999 e FGV 

Para o exercício de comparação apresentado a seguir, é necessário considerar dois pontos. 
Primeiramente, é um exercício de equiparação de ordens de grandeza. Segundo, a 
população dos municípios do Pólo Salvador e Entorno que também pertencem a RMS 
representa 90% da população deste último. 

Assim, estimativas de empregos gerados pelo fluxo turístico consideram os seguintes 
aspectos: 

• Aproximadamente 140 mil postos de trabalho no Pólo Salvador e Entorno 

• 1.126 mil pessoas ocupadas em 2001 (na RMS – capítulo 3.2.2 – Análise Social). 

Com isso, tem-se uma participação dos empregos relacionados com turismo em torno de 
12,5% dos empregos da RMS. Estimativas anteriores (capítulo 3.12 – Gastos Turísticos, 
Impacto nos PIBs Municipais), oferecem como participação do turismo no PIB a cifra de 
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9,3%. Pela proximidade dos valores, acredita-se que os valores aqui fornecidos são 
adequados e realistas.  

Conclusão 

As projeções de crescimento de fluxo, receita, permanência e gasto diário indicam a 
manutenção de comportamentos já realizados, com uma ênfase em maior crescimento da 
receita frente ao fluxo. 

A título de ilustração, o gráfico a seguir apresenta os resultados de fluxo turístico obtidos 
em Salvador (para onde havia séries históricas mais confiáveis) em conjunto com as 
estimativas dos diferentes cenários. Com base nos valores anteriores e contando com a 
melhoria do planejamento, promoção e gestão dos destinos, é perceptível que as projeções 
são factíveis e tendem a indicar uma continuidade da curva média de crescimento já obtida. 

Gráfico 3.14.5 – Fluxos Turísticos Registrados e Projeção em Diferentes Cenários (Salvador – em mil turistas) 
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Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991/2001 – Bahiatursa 
Elaboração: FGV 

Esse crescimento provém de algumas diretrizes básicas que nortearão a definição das 
estratégias: diversificação e qualificação da oferta turística, tanto pelo aprimoramento dos 
destinos onde já existe atividade consolidada como pela estruturação de novos destinos. 
Esse processo, por sua vez, deverá ser viabilizado através da incorporação de produtos e 
serviços que estejam em sintonia com as propostas e categorias descritas no capítulo sobre 
estratégias de desenvolvimento turístico. 
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Uma questão importante se coloca quando da elaboração de estimativas de crescimento de 
receita e fluxo: as limitações existentes, tanto no mercado quanto na capacidade de carga da 
área em estudo. Evidentemente, a discussão sobre quais serão os limites para o crescimento 
do fluxo turístico em uma determinada região pode despertar debates intensos e, muitas 
das vezes, bem fundamentados. A própria OMT prevê um cenário de crescimento do 
turismo mundial, para os próximos vinte anos, sem perspectivas de inflexão da curva ou de 
diminuição do ritmo. Como, no entanto, acomodar mais pessoas em um local que é, 
decididamente, fisicamente delimitado? 

Sobre essa questão, um dos principais argumentos é a diminuição da sazonalidade do fluxo 
turístico. Como já observado em itens anteriores, a sazonalidade do mercado turístico na 
Bahia é muito acentuada. Essa situação define, em verdade, a existência de capacidade 
ociosa de recepção ao longo do ano. Outro argumento relevante, como vem sendo 
discutido ao longo deste diagnóstico, é que há inúmeros municípios (ou regiões dentro 
desses municípios) em que o fluxo turístico ainda inexiste. 

Sobre a sazonalidade, as estruturas urbanas já se encontram adequadas para responder à 
apropriação dessas lacunas. No que diz respeito à incorporação (ou à adequação) de novas 
regiões, este é um dos objetivos do PDITS. Evidentemente, não se deseja, em alguns 
municípios e durante determinadas partes do ano, aumento expressivo do fluxo. Essa 
restrição se aplica, por exemplo, às comemorações de ano novo e carnaval. Essa situação 
não compromete, no entanto, a utilização dos pares espaço-tempo atualmente inutilizados. 

Ressalva-se que essa perspectiva de possibilidades de expansão do fluxo turístico não 
restringe, de qualquer modo, a necessidade do acompanhamento dos impactos ambientais e 
sócio-culturais no Pólo. As projeções, que se constituem metas a serem atingidas, devem ser 
constantemente reavaliadas, sendo premissa do Conselho de Turismo do Pólo sugerir 
intervenções quando se perceber que o volume ou a conduta dos turistas estiver em 
desacordo com as diretrizes de sustentabilidade (ambiental, social e mercadológica) 
previstas neste PDITS. 
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4.1 Matriz SWOT 

Introdução 

O diagnóstico apresentado no capítulo anterior carrega referências da pesquisa de campo; 
de consultas à comunidade; de relatórios elaborados pelas prefeituras municipais; e 
informações gerais sobre o Pólo Salvador e Entorno. Investigou tanto o ambiente interno 
quanto o ambiente externo ao sistema turístico do Pólo. A partir de tal diagnóstico foi 
elaborada uma Matriz SWOT. Em inglês, SWOT são as iniciais de: 

• S: “Strenghts”  - Pontos fortes – são os elementos e as características internas ao 
ambiente do sistema turístico, que propiciam vantagens a esse sistema e que são 
passíveis de intervenção direta pelos envolvidos; 

• W: “Weakeness” - Pontos fracos – são os elementos e as características internas ao 
ambiente do sistema turístico, que acarretam desvantagens a esse sistema e que são 
passíveis de intervenção direta pelos envolvidos; 

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

• T: “Threats” - Ameaças – são perspectivas futuras ou elementos externos ao 
ambiente do sistema turístico que podem deteriorar as características atuais caso não 
sejam providenciadas ações mitigatórias. 

O uso dessa ferramenta permite identificar os principais obstáculos ao desenvolvimento do 
setor. O conhecimento desses obstáculos permite que sejam elaboradas estratégias e ações 
que eliminem ou minimizem esses obstáculos. Assim, as intervenções dessa natureza 
remetem às ações defensivas, aquelas que resguardam o sistema turístico. 

O outro emprego da Matriz, no entanto, identifica os pontos fortes e as oportunidades, 
permitindo a elaboração de estratégias e ações ofensivas. Essas intervenções permitem a 
geração de vantagens competitivas, ou seja, o fortalecimento de capacidades que gerem 
valor para o turismo. 

Considerou-se coerente seguir a estrutura proposta no Capítulo 3 e, desta forma, a análise 
foi feita para cada um dos sub-capítulos do Diagnóstico. Dentro de cada sub-capítulo, 
foram investigados uma variedade de temas de acordo com as exigências do Termo de 
Referência e das variáveis relevantes ao planejamento turístico sustentável. 

Matriz SWOT 

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

• Dinâmica Econômica – Cadeia produtiva local do turismo; Principais atividades 
econômicas; 
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• Análise Social – Associativismo social; Crédito para a comunidade; Inserção da 
comunidade;  

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

• Patrimônio Histórico – Gestão do patrimônio histórico; Situação do patrimônio; 

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

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

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

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

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

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

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

• Gastos Turísticos – Situação dos gastos; 

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

• Demanda Atual e Potencial – Demanda atual; Mercados Emergentes. 

A seguir são apresentados os itens da Matriz SWOT para cada sub-capítulo. 
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Matriz SWOT – Dinâmica Econômica 

DINÂMICA ECONÔMICA 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Centros abastecedores de apoio bem es-
truturados. 

Presença do Banco do Nordeste como 
agente de desenvolvimento econômico. 

Crescimento econômico estadual nos úl-
timos anos. 

Eixos de desenvolvimento estaduais es-
truturando e fortalecendo os demais seto-
res da economia dos municípios. 

Turismo já é uma ferramenta de dina-
mismo econômico em grande parte do 
Pólo Salvador e Entorno.81 

Investimentos públicos integrados para a 
estruturação e dinamização da atividade 
turística estadual. 

Presença da Ford dinamizando as econo-
mias dos municípios próximos as suas 
instalações.82  

Desigualdade econômica entre os municí-
pios do Pólo (pontos isolados de desen-
volvimento). 

Economia pouco diversificada na maioria 
dos municípios do Pólo Salvador e Entor-
no. 

Baixa atividade econômica em muitos 
municípios do Pólo 

Grande quantidade de municípios com 
crescimento baixo ou negativo da econo-
mia. 

Muitas economias são pouco estrutura-
das, o que representa uma menor capaci-
dade de incorporar seus residentes no 
processo de desenvolvimento. 

Região com características favoráveis à 
produção de insumos e matérias primas 
para o turismo (principalmente agricultu-
ra, artesanato e pesca). 

Possibilidade de incremento do mercado 
consumidor local pela atividade turística, 
através de sua capacidade de geração de 
renda e de seu potencial de distribuição de 
renda. 

Novas oportunidades de negócios para a 
comunidade local em receptivo turístico, 
artesanato, restauração e alojamento. 

Melhor ordenamento da atividade turísti-
ca como forma de aumentar os impactos 
positivos do turismo nos municípios onde 
já há atividade. 

Planejamento estratégico estadual do tu-
rismo como ferramenta de integração de 
novas regiões no processo de desenvol-
vimento. 

Articulação das organizações civis e pri-
vadas favorecem a estruturação e apri-
moramento da cadeia produtiva local. 

Surgimento de novos e fortes competido-
res diretos. 

Desaquecimento da economia nacional 
com reflexos na redução da demanda. 

Desenvolvimento desigual do Estado ge-
rando fluxos migratórios para o Pólo Sal-
vador e Entorno. 

Restrições macroeconômicas ao investi-
mento produtivo (juros desestimulantes, 
garantias altas, prazo reduzido e valores 
mínimos inadequados ao porte dos inves-
tidores). 

Investidores externos ao Pólo mais com-
petitivos (recursos técnicos e financeiros), 
limitando as possibilidades de inserção da 
comunidade no turismo. 

 

 

                                                 
81 Em locais como Salvador, Itaparica e Mata de São João. 
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Matriz SWOT – Análise Social 

ANÁLISE SOCIAL 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Concentração da população em áreas ur-
banas, facilitando o acesso à educação e 
saúde. 

Indicadores sociais (educação e saúde) 
demonstram melhoria na qualidade de 
vida da população. 

Índices de cobertura de serviços básicos 
vem apresentando melhoras significativas 
na maioria dos municípios do Pólo Salva-
dor e Entorno. 

Sistema S presente e atuante, promoven-
do qualificação profissional e empresarial. 

Existência de atendimento médico na 
maior parte das destinações turísticas ou 
facilidade de locomoção para local mais 
adequado. 

Especulação imobiliária gerando preços 
incompatíveis com a renda dos atuais 
residentes das áreas de interesse turístico. 

Indicadores sociais atingindo baixíssimos 
níveis em alguns municípios do Pólo.83 

Crescimento populacional mais acentuado 
nos municípios de maior dinâmica eco-
nômica. 

Pobreza e miséria próxima a áreas e rotas 
turísticas. 

Altos níveis de desemprego. 

Baixos níveis de renda na maioria dos 
municípios. 

Baixos valores de Índice de Desenvolvi-
mento Humano em grande parte dos 
municípios. 

Em algumas localidades ainda ocorrem 
baixos índices de cobertura de serviços 
básicos (principalmente coleta de esgoto). 

Taxa de alfabetização baixa em alguns 
municípios, além de grande efetivo 
populacional com poucos anos de estudo. 

Atividade turística dinâmica exige melhor 
infra-estrutura de saneamento básico, 
trazendo benefícios para sua população. 

O aumento das oportunidades de empre-
go e negócios permitirá o aprimoramento 
educacional e profissional. 

Atuação do Sistema S, do Banco do Nor-
deste (Farol do Desenvolvimento) e do 
Desenbahia permite capacitação e crédito 
para aproveitar oportunidades que surgi-
rão com o turismo. 

Ação dos governos federal e estadual em 
prol da inserção da comunidade nos pro-
cessos decisórios (Estatuto das Cidades, 
planejamento participativo). 

Atuação de organizações civis para forta-
lecer o associativismo e o cooperativismo, 
aumentando a inserção da comunidade 
no processo de desenvolvimento. 

Aumento da arrecadação municipal pode-
rá promover melhorias dos serviços pú-
blicos locais. 

Atividade turística pode fomentar a pros-
tituição e o tráfico de drogas. 

Fluxo migratório de regiões menos de-
senvolvidas para o Pólo Salvador e En-
torno, provocando o desequilíbrio socio-
ambiental. 

O avanço do declínio da qualidade de vida 
da população em caso de ocupação de-
sordenada de áreas periféricas dos aglo-
merados urbanos. 

 

                                                                                                                                                                                                                                          
82 A Ford situa-se no município de Camaçari, no entanto, outros municípios vizinhos também acabam sendo beneficiados pela dinamização da economia local.  
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Matriz SWOT – Infra-estrutura 

INFRA-ESTRUTURA 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Programa Bahia Azul, que resultou em 
melhores condições de saneamento nos 
municípios de Salvador e outros do en-
torno da Baía de Todos os Santos, contri-
buindo para a redução dos níveis de polu-
ição. O programa também possibilitou o 
fortalecimento institucional da EMBASA. 

Intensa melhoria das condições de sanea-
mento dos municípios do Pólo Salvador e 
Entorno, através dos investimentos em 
abastecimentos de água e, em menor 
grau, coleta e tratamento de esgoto e dis-
posição final de resíduos sólidos. 

Priorização, pelo governo estadual, de 
programas de implementação de aterros 
sanitários. 

As principais estradas encontram-se em 
bom estado de conservação. Linha Verde 
(BA-099) facilitou o acesso à Costa dos 
Coqueiros. 

Aeroporto do Pólo Salvador e Entorno 
(Salvador) é um dos mais modernos e 
importantes do Nordeste. 

 

Abastecimento de água ainda precário em 
algumas localidades. Algumas localidades 
não apresentam cobertura adequada de 
coleta de esgoto.  Ainda é disseminado, em 
muitos municípios, o uso de sistemas ina-
dequados de destinação dos efluentes do-
mésticos, como fossas rudimentares. 

Localidades sem cobertura adequada de 
coleta e disposição final de resíduos sóli-
dos. Algumas prefeituras não operam o 
sistema de resíduos sólidos adequadamen-
te. 

Maioria dos terminais rodo/hidroviários 
encontram-se em estado precário. 

Inadequação da infra-estrutura para trans-
porte náutico na Baía de Todos os Santos. 

Sinalização turística inexistente em quase 
todo o Pólo. 

Estradas precárias e perigosas em alguns 
pontos. 

Poucas opções de vôos internacionais. 

Transporte público deficiente na maioria 
das localidades, em função da insuficiência 
de linhas e precariedade dos veículos (ro-
doviário e hidroviário). 

O Estado detém experiência para captação 
de financiamentos para infra-estrutura 
junto a organismos internacionais (BID e 
Banco Mundial). 

Aterros Sanitários Simplificados (ASS) 
constituem uma solução para os municí-
pios de menor porte. 

Utilização turística de meios de transporte 
tradicionais, como trens e barcos, na Baía 
de Todos os Santos. 

Projeto Via Náutica como meio para in-
cremento do turismo náutico na Baía de 
Todos os Santos. 

Salvador com potencial para se tornar o 
hub aeronáutico do Nordeste. 

Salvador com potencial para se tornar 
base náutica do Atlântico Sul (Home Port). 

Incapacidade de estabelecer uma infra-
estrutura para atender a uma tendência 
de ocupação desordenada das áreas pe-
riféricas dos núcleos urbanos. 

Passivo ambiental que pode ser gerado 
em função da operação incorreta dos 
sistemas de esgotamento sanitário e 
destinação final de resíduos sólidos. 

A péssima acessibilidade a alguns desti-
nos limita o desenvolvimento turístico 
de alguns segmentos. 

Competição com outras capitais do NE 
para captar vôos internacionais. 

Crise no setor aéreo - empresas buscam 
maior rentabilidade e encerram rotas 
menos lucrativas. 

 

                                                                                                                                                                                                                                          
83 Jandaíra, Jaguaripe, Conde, Maragojipe e Entre Rios. 
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Matriz SWOT – Patrimônio Histórico 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Grande variedade e valor do patrimônio 
histórico do Pólo Salvador e Entorno, com 
ênfase para Salvador e Cachoeira. 

Importância e dimensão do Programa de 
Recuperação do Centro Histórico de Sal-
vador. Pelourinho – Patrimônio Cultural 
da Humanidade (em curso). 

Projeto MONUMENTA – Ações efetivas 
de recuperação e revitalização dos sítios 
históricos de Salvador e Cachoeira. 

Cultura viva e autêntica. Salvador, e a 
Bahia de uma maneira geral, são vistos 
como lugares de referência da presença 
africana na América. Ao mesmo tempo, as 
especificidades da cultura afro-brasileira 
encontram em Salvador sua maior ex-
pressão (capoeira, sincretismo religioso, 
música etc.). Isso complementa a atrativi-
dade do patrimônio físico. 

Tombamento de vários componentes do 
patrimônio histórico, especialmente em 
Salvador (Pelourinho). 

Utilização turística de vários componentes 
do patrimônio histórico. 

Pró-atividade dos órgãos responsáveis 
pela gestão do patrimônio, em nível fede-
ral e estadual. Grande parte do patrimô-
nio pesquisado e documentado. 

Pouca preocupação das prefeituras em 
relação à gestão de patrimônio. 

Poucos recursos técnicos e financeiros 
destinados à gestão do patrimônio por 
parte das prefeituras. 

Condições precárias de conservação em 
grande parte do patrimônio. 

Comunidade pouco conscientizada para a 
importância e valor do patrimônio históri-
co. Desconhecimento da história e dos 
monumentos por parte dos próprios mo-
radores dos municípios do Pólo Salvador 
e Entorno. 

Monumentos de interesse histórico ainda 
não tombados. 

Falta de pesquisas sobre o fluxo de visi-
tantes nos monumentos e pesquisas sobre 
as necessidades específicas do segmento 
de turismo cultural no Pólo. 

Parte do Centro Histórico de Salvador 
ainda não contemplada pelas intervenções 
de recuperação. 

Prostituição, marginalidade e tráfico de 
drogas recorrentes no Pelourinho. 

 

Crescimento do interesse pelo turismo 
cultural, tanto no Brasil como no exterior. 

Possibilidade de complementação do tu-
rismo cultural no Pólo Salvador e Entorno 
através de outras vertentes do turismo, 
como sol e praia, ecoturismo e turismo 
náutico. 

Trabalho em conjunto prefeitura-
comunidade para gestão do patrimônio. 

Utilização do turismo para garantia de 
conservação e revitalização do patrimô-
nio. Usos alternativos e criativos do pa-
trimônio histórico. 

Vários itens do patrimônio histórico com 
grande potencial de utilização turística em 
roteiros regulares de visitação. 

Perda do patrimônio por falta de cuidado 
e conservação. 

Possibilidade de perda da identidade cul-
tural própria de cada localidade com o 
desenvolvimento do turismo desordena-
do, sem planejamento, insustentável (fol-
clore, artesanato, história, culinária etc.). 

Diminuição do valor percebido pelo turis-
ta do patrimônio pela falta de conserva-
ção. 

Ameaça de gentrificação no Centro Histó-
rico de Salvador, caso a população não 
seja incluída em estratégias de qualifica-
ção e aumento de renda, em função dos 
crescentes valores imobiliários. 
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Matriz SWOT – Aspectos Sócio-Ambientais 

 

 

ASPECTOS SÓCIO-AMBIENTAIS 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Muitas áreas e ecossistemas com alto nível 
de conservação, principalmente na Costa 
dos Coqueiros. 

Variedade e diversidade de ecossistemas. 

Presença de APAs cobrindo extensas áreas 
de relevância biológica e paisagística.  

Legislação recente rigorosa, amparando 
ações de conservação.  

Atuação do Comitê Gestor nas áreas das 
APAs, influenciando positivamente a ges-
tão dessas áreas. 

Patrimônio ambiental rico, diversificado e 
preservado em diversas localidades. 

A qualidade das águas dos rios do Pólo 
Salvador e Entorno encontra-se aquém do 
exigido legalmente - lançamento de esgo-
tos e resíduos sólidos nos rios do Pólo 
Salvador e Entorno. 

Em muitos municípios do Pólo Salvador e 
Entorno a economia se baseia no extrati-
vismo. 

Expansão e adensamento urbano desor-
denados. Incapacidade de adquirir imó-
veis obriga a população de baixa renda a 
ocupar áreas de proteção ambiental de 
maneira ilegal, degradando o ambiente. 

Fiscalização ambiental ineficiente ou ine-
xistente em muitas localidades.  

Falta estudo sobre capacidade de carga 
das localidades. 

Ações do Projeto Bahia Azul alavancando 
investimentos na região. 

Envolvimento das comunidades no proces-
so de proteção e recuperação do ambiente. 

Aproveitamento das Unidades de Conser-
vação (Parques, APAs, RPPNs) como atrati-
vo para visitação controlada. 

Aumento do número de adeptos à prática 
de ecoturismo e turismo de aventura, tra-
zendo incentivo à conservação ambiental. 

Aumento da preocupação global com o 
cuidado do meio ambiente. 

 

 

Intensificação das pressões habitacionais 
e especulação imobiliária decorrentes 
do desenvolvimento espontâneo do 
turismo como elemento agressor do 
meio ambiente. 

Degradação sistemática do meio ambi-
ente por excesso de carga em atrativos 
naturais. 

Pressões socioeconômicas sobre o meio 
ambiente, degradando os principais 
atrativos naturais do Pólo.  
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Matriz SWOT – Capacidade Institucional dos Municípios 

CAPACIDADE INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Comunidade, poder público e setor 
privado conscientizados sobre a impor-
tância dos Conselhos Municipais de 
Turismo e Meio Ambiente. 

Municípios participando de programas 
como o PMAT e PNAF-M. 

Melhoria da administração financeira 
dos municípios. Nos últimos anos, na 
maioria dos municípios do Pólo Salva-
dor e Entorno, houve aumento das 
receitas superior ao aumento de despe-
sas. 

 

Estagnação econômica de municípios por 
falta de capacitação institucional para gestão 
pública municipal. 

Apenas 25% dos municípios do Pólo possu-
em Leis de Uso do Solo e Meio Ambiente. 
Plano Diretor Municipal efetivamente im-
plantado em apenas um município, demons-
trando a fragilidade do planejamento muni-
cipal no Pólo Salvador e Entorno. 

A representatividade efetiva dos Conselhos 
Municipais de Turismo e Meio Ambiente é 
duvidosa. Funcionamento e deliberações 
limitadas na maioria dos municípios. Falta de 
origem de recursos para os Conselhos. 

Baixo nível de capacitação dos servidores 
públicos municipais para exercício de suas 
funções específicas e poucos instrumentos de 
capacitação na maioria dos municípios. 

Secretarias de Turismo com estrutura defici-
ente (poucos funcionários, baixa qualificação 
e poucos equipamentos). 

Ferramentas de gestão, quando existentes, 
de baixa qualidade. Estrutura de fiscalização 
deficiente. Baixa participação efetiva da co-
munidade nos processos decisórios. 

Dependência excessiva de repasses constitu-
cionais (estaduais e federais). 

Estatuto das Cidades e Lei de Responsabi-
lidade Fiscal induzindo o aperfeiçoamento 
da  estrutura municipal. 

Governo Federal, Governo Estadual e BID 
custeiam a elaboração de ferramentas de 
gestão através de financiamentos. 

Conselhos podem se transformar em fó-
runs de discussão e aprendizado sobre as 
práticas e os fenômenos do turismo e do 
meio ambiente. 

Modernização da administração municipal 
é fator condicionante ao PRODETUR II, 
induzindo a participação em programas 
nacionais (PNAF-M e PMAT). 

Programas federais de modernização ad-
ministrativa prevêem política de treina-
mento para funcionários do setor público. 

Aumento significativo das receitas munici-
pais após a modernização. 

 

Os conselhos podem existir como uma 
prova de participação social, mas sem 
efetiva representatividade social. 

Adoção de ferramentas de gestão de baixa 
qualidade somente para atendimento de 
condicionantes do PRODETUR II. 

Dificuldade na negociação para o início do 
pagamento de tributos municipais. Difi-
culdade em recolher tributos municipais e 
estaduais junto à comunidade e empresá-
rios locais, após a tomada de empréstimo. 

Inexistência de uma legislação que obriga 
a participação da comunidade na definição 
dos investimentos (orçamento participati-
vo) pode limitar a sua influência na de-
terminação de prioridades. 
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Matriz SWOT – Capacitação do Setor Privado 

CAPACITAÇÃO DO SETOR PRIVADO 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Ocorrência de investimentos privados 
(meios de hospedagem e outros serviços) 
em localidades onde foram realizados 
investimentos públicos estratégicos (ro-
dovias, aeroportos, ações ambientais, etc).

Empreendimentos turísticos privados 
novos e de grande porte em andamento. 

Estudo do cluster turístico contendo os 
principais problemas e as possíveis solu-
ções a serem implementadas pelo setor 
privado resultou na viabilização do Clus-
ter de Entretenimento, incentivada pelo 
Governo do Estado. 

Alguns grupos empresariais envolvidos 
com o turismo articulados em torno do 
Cluster de Entretenimento. 

Rede de abastecimento de bens e serviços 
para a cadeia do turismo diversificada e 
bem distribuída. 

Sofisticação do programa estadual de 
qualidade dos serviços turísticos em an-
damento (Qualitur e Fidelidade Bahia). 

Envolvimento do setor privado no pro-
cesso de planejamento estratégico do 
turismo do Pólo. 

Concorrência predatória dentro dos seg-
mentos empresariais turísticos. 

O associativismo ainda não possui extensa 
representatividade e a relação entre em-
presários se dá apenas através da compe-
tição. 

Setor privado com visão restrita da poten-
cialidade de integração entre cultura e 
turismo e da interdependência entre os 
diversos elos da cadeia do turismo. 

Dificuldade de assimilação do alcance das 
ações do Cluster (ou demais iniciativas 
associativistas) e inexistência de experiên-
cias anteriores bem-sucedidas limitam a 
efetividade de suas ações. 

Poucas empresas turísticas (as de maior 
porte) articuladas com parceiros dos mer-
cados emissores. 

Avanço da internet como forma de divul-
gação e comercialização dos produtos. 

Adensamento da cadeia produtiva do 
turismo pela internalização de novos elos 
e pelo aprimoramento dos existentes. 

O PRODETUR NE II, através das reuniões 
do PDITS e do Conselho do Pólo, pode ser 
um fomentador da criação, operação e 
efetividade das associações. 

Sucesso de empreendimentos turísticos 
implantados gerando interesse em novas 
regiões. 

Qualidade dos serviços turísticos irão au-
mentar a atratividade dos destinos do 
Pólo. 

Aglomeração de empresas turísticas gera 
demanda por formação empresarial e 
permite a viabilização de centros de 
excelência. 

Setor privado mais envolvido com o de-
senvolvimento da atividade turística, tra-
zendo menor dependência do setor públi-
co e maior dinamismo. 

Articulação de parcerias no FEAT/Fórum 
Estadual de Turismo para aprimoramento 
empresarial. 

Demora na obtenção de resultados visíveis 
pode arrefecer o ânimo dos empresários 
de turismo em relação às diversas formas 
de associativismo. 

Permanência de posturas clientelistas em 
relação ao Estado e às prefeituras, não 
otimiza o papel do setor privado no turis-
mo. 

Incapacidade de investimento limitando a 
integração das comunidades locais no de-
senvolvimento da atividade turística. 

Falta de articulação entre empreendimen-
tos comprometendo o desempenho mer-
cadológico e econômico do turismo baia-
no. 
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Matriz SWOT – Atrativos e Produtos Turísticos 

ATRATIVOS E PRODUTOS TURÍSTICOS 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Características culturais únicas resultam 
produção gastronômica e de artesanato 
muito autênticas e de boa qualidade em 
alguns locais. 

Grande acervo de patrimônio histórico-
cultural compõe a oferta atrativa dos des-
tinos turísticos do Pólo Salvador e Entor-
no. 

Localidades pertencentes ao Patrimônio 
Histórico da Humanidade.84  

Ambiente característico, peculiar e autênti-
co do Brasil. 

Muitas áreas encontram-se em bom esta-
do de conservação ambiental. 

Preço competitivo em relação a destinos 
semelhantes no Brasil. 

Cada zona turística possui diversas voca-
ções turísticas homogêneas e muito bem 
definidas, de acordo com as diferentes 
características de sua área. 

Oferta de produtos atende a diversos 
segmentos de mercado, de alcance regio-
nal, nacional e internacional. 

Alguns atrativos pouco valorizados pela 
população e pelos atuais turistas. 

Parte do patrimônio histórico apresenta 
condições precárias de conservação. 

Grande parte dos atrativos naturais não 
se encontra formatada e não é utilizada 
para o turismo (atrativos potenciais).  

Ocupação irregular (habitação, comércio, 
empreendimentos agropecuários) de á-
reas naturais. 

Ausência de estudos de capacidade de 
carga e controle de fluxo nos atrativos. 

Algumas regiões de grande potencial não 
apresentam infra-estrutura adequada 
para receber fluxo turísticos. 

Pequena oferta de roteiros e circuitos te-
máticos formatados. 

Pouca cooperação entre os municípios 
para estruturar oferta turística diferencia-
da e temática. 

Diversidade de atrativos de menor interesse 
que podem ser estruturados como opções de 
passeio complementar (micro-produtos). 

O fluxo turístico pode ser incrementado e 
qualificado se maior parte do patrimônio for 
utilizada para o turismo. 

O turismo pode ser um fator de conservação 
do patrimônio. 

Incorporação de novos atrativos e destinos à 
oferta turística, oferecendo mais opções de 
atividades e diversificando a linha de produ-
tos. 

Utilização de meios de transporte alternati-
vos, como o trem (já existe estrada de ferro 
em alguns locais) e hidrovias. 

Salvador, destino já consolidado, pode se 
transformar em um centro de distribuição de 
fluxo para o Pólo Salvador e Entorno. 

Possibilidade de criação de roteiros que com-
binem diversos tipos de atrativos e categori-
as. 

Sinergia entre turismo e cultura - papel edu-
cativo do turismo e possibilidade de expansão 
do mercado consumidor de produtos cultu-
rais. 

Banalização das características culturais 
demonstradas no artesanato e na gas-
tronomia. 

Perda de monumentos por falta de 
conservação. 

Diminuição do valor percebido pelo 
turista em relação ao patrimônio pela 
falta de conservação. 

Degradação dos atrativos por falta de 
ordenação e controle sobre capacidade 
de carga. 

Outras regiões investindo na estrutura-
ção e promoção de novos produtos, 
aumentando a competição. 

Falta de direcionamento estratégico 
resultando em posicionamento merca-
dológico indefinido e captação de seg-
mentos de mercado incompatíveis com 
as essências dos destinos. 

                                                 
84 Salvador e Cachoeira. 
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Matriz SWOT – Oferta Turística 

OFERTA TURÍSTICA 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Diversidade e qualidade da oferta hoteleira 
de Salvador, Vera Cruz e Mata de São João. 

Crescimento da oferta de unidades habita-
cionais e reestruturação da oferta turística, 
indicando oportunidades de mercado. 

Crescimento contínuo das taxas de ocupa-
ção e do total de hóspedes em meios de 
hospedagem de Salvador. 

Nos destinos mais consolidados (Salvador e 
Resorts), o preço dos meios de hospeda-
gem é condizente com os praticados em 
destinos concorrentes. 

Diversidade e qualidade da comida ofereci-
da na maioria dos restaurantes. 

Diversidade de opções locais e regionais de 
passeios em Salvador. 

Diversidade de opções de destinos via 
transporte rodoviário e aéreo em Salvador. 

Projeto de Revitalização do Artesanato, 
gerando aprimoramento de sua oferta. 

Diversidade e qualidade das opções de en-
tretenimentos (principalmente em Salva-
dor). 

Baixa qualidade ou especialização do 
receptivo local, gerando diminuição do 
valor percebido pelo turista. 

Sazonalidade da demanda turística. 

Meios de hospedagem de pequeno e 
médio porte possuem estrutura com 
baixo padrão construtivo e serviços de 
qualidade deficiente. 

Na Ilha de Itaparica e em Cachoeira os 
preços praticados e qualidade ofertada 
são substancialmente inferiores aos pra-
ticados em destinos semelhantes. 

Baixa qualidade de atendimento e con-
dições de higiene dos restaurantes. 

Concentração da oferta turística (agên-
cias de receptivo, entretenimento, circui-
tos etc.) em Salvador. 

Transporte hidroviário é limitado, tanto 
em opções de destinos, como em quali-
dade de atendimento e dos equipamen-
tos. 

 

Atrativos e destinos potenciais não incluí-
dos na oferta turística, trazendo oportu-
nidades de investimento para o setor 
privado. 

Criação ou fortalecimento de roteiros e 
circuitos temáticos relacionados com as 
principais categorias de turismo. 

Segmentação da oferta turística visando 
atender melhor os mercados específicos. 

Incorporação da Baía de Todos os Santos 
como hidrovia e passeio. 

Incorporação das linhas ferroviárias como 
acesso e passeio. 

Aumento do fluxo turístico contribuindo 
para a melhoria do acesso aéreo ao Pólo. 

 

Permanência do destino turístico e 
oferta técnica sem definição clara de 
posicionamento estratégico resultará 
em falta de foco e insatisfação dos 
turistas. 

Desaquecimento da economia, dimi-
nuindo a demanda e a rentabilidade 
dos investimentos realizados. 

Situação macroeconômica desfavorá-
vel (juros e perspectivas de crescimen-
to), trazendo dificuldades de viabiliza-
ção dos investimentos. 

Perda da qualidade ambiental e patri-
monial dos atrativos e destinos por 
falta de controle sobre o processo de 
desenvolvimento turístico. 
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Matriz SWOT – Educação e Capacitação da Comunidade para o Turismo 

EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE PARA O TURISMO 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Hospitalidade marcante da população. 

Ações do governo em prol da educação e 
da capacitação vêm trazendo evolução 
nos índices educacionais. 

Oficinas do PNMT, presença de ONGs e 
processo de implantação da Agenda 21 em 
vários municípios, contribuindo para a 
sensibilização e para a capacidade de pla-
nejamento e de decisão da comunidade. 

Atividade turística é uma das mais impor-
tantes empregadoras do Pólo. 

O desenvolvimento da atividade turística 
no Pólo Salvador e Entorno vem criando 
cada vez mais postos de trabalho. 

Empresários percebem necessidade de 
treinamento e tem intenção de aumentar 
a carga de treinamento formal. 

Presença e atuação do “Sistema S”, aju-
dando a capacitar os recursos humanos. 

Conceito e atuação do Fórum de Estudos 
Avançados para o Turismo (FEAT), aju-
dando a integrar os diversos parceiros. 

Demanda por capacitação reflete busca 
crescente de qualidade nas empresas turís-
ticas. 

Baixas taxas de alfabetização em quase 
todos os municípios. 

Falta conscientização sobre limpeza públi-
ca, lixo e higiene. 

Assédio excessivo aos turistas. 

Pouca consciência sobre importância do 
turismo para a comunidade. 

Remunerações generalizadamente baixas 
não estimulando a busca de capacitação 

Altos índices de ocupação profissional 
precária. 

Há grandes dificuldades em contratar 
funcionários treinados e experientes. 

Profissionais carecem do conhecimento de 
línguas estrangeiras, iniciativa própria e 
de competência para planejar e liderar. 

Posições requerem baixos níveis educa-
cionais. 

Baixa oferta de cursos nos níveis técnico e 
operacional. 

Empresas não valorizam os certificados. 

Treinamento e capacitação enfatizando a 
característica hospitaleira do povo como 
diferencial competitivo. 

Treinamento e capacitação enfatizando a 
importância da conservação e preserva-
ção do patrimônio (ambiental, cultural e 
histórico). 

Hospitalidade e cultura baiana são fortes 
aliados para o aumento da auto-estima da 
população e para a valorização da cultura 
e do patrimônio. 

Profissionalização oferece maiores opor-
tunidades de carreira (acadêmica e opera-
cional). 

Reversão de benefícios oriundos do tu-
rismo em prol de treinamento e capacita-
ção das comunidades locais. 

Programa de certificação profissional, em 
andamento, permitindo padrões mínimos 
de qualidade profissional. 

Pressões sócio-econômicas se sobrepon-
do à consciência ambiental, gerando 
degradação. 

Indisposição e agressividade dos residen-
tes com os turistas, caso não sejam sensi-
bilizados e capacitados para o convívio 
com a atividade turística. 

Importação de funcionários por falta de 
mão de obra local especializada, diminu-
indo possibilidades de inserção das co-
munidades. 

Baixa qualidade dos serviços turísticos, 
influenciado pela mão de obra desqualifi-
cada, diminuindo a competitividade do 
Pólo. 

Baixos níveis educacionais limitando a 
eficiência dos programas de treinamento 
e qualificação. 

Processos de capacitação profissional fo-
cados apenas no aspecto técnico, sem 
valorização das relações interpessoais irá 
causar falta de comprometimento da co-
munidade. 

Demora dos processos sócio-profissionais 
em demonstrar resultados concretos, 
desestimulando os envolvidos. 
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Matriz SWOT – Perfil do Turista 

PERFIL DO TURISTA 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Crescimento contínuo do fluxo turístico ao 
longo dos últimos anos. 

Em Salvador, há um bom equilíbrio entre 
os maiores mercados emissores, nacionais 
e internacionais. 

Participação significativa de estrangeiros 
em relação ao fluxo total. 

Alto valor de GMDI em Costa do Sauípe e 
Praia do Forte. 

Mix de motivos de viagens apresenta dis-
tribuição equilibrada. 

Participação do motivo Passeio é alta na 
maioria dos destinos, indicando importân-
cia dos atrativos como geradores de de-
manda. 

A permanência média é relativamente boa 
em todos os destinos, demonstrando capa-
cidade de reter os turistas através de ativi-
dades distintas. 

Turistas emitem boas avaliações dos prin-
cipais destinos turísticos do Pólo Salvador 
e Entorno. 

Limitação das pesquisas de demanda aos 
destinos mais consolidados. 

Retração do fluxo turístico em 2001. 

Grande sazonalidade do fluxo ao longo 
do ano. 

Baixo GMDI em diversas regiões, com 
destaque para aquelas onde o fluxo tem 
origem predominantemente regional 
(Conde, Esplanada, Entre Rios, Cachoei-
ra, Itaparica, entre outros). 

Baixos índices de utilização de meios de 
hospedagem comerciais nos destinos 
com predominância de fluxo regional. 

Análise dos motivos e motivações indica 
predominância excessiva do segmento 
de lazer baseado em atrativos naturais. 

Existência de inúmeros municípios sujei-
tos a fluxo de veraneio (em que é alto o 
número de segundas residências) e de 
visitantes de um dia, com alta sazonali-
dade e baixos gastos diários individuais. 

Altos índices de avaliações negativas da 
infra-estrutura urbana. 

Consolidação da competitividade dos 
destinos de apelo internacional. 

Reposicionamento ou melhoria dos desti-
nos de apelo regional. 

Diversificação da oferta para aumentar 
segmentos de mercados atendidos e ge-
rar mais opções para os atuais segmentos 
de mercado. 

Melhoria da oferta turística através da 
compreensão das necessidades e desejos 
de segmentos específicos de mercado. 

Crescimento de nichos de mercado ainda 
pouco explorados (mergulho, ecoturismo, 
náutico, entre outros). 

Porcentagem representativa dos turistas 
utilizam casa de parentes e de amigos 
como hospedagem, indicando um merca-
do potencial a ser explorado. 

Tendência mundial por aumento mais 
acentuado das viagens de longa distância. 

Tendência mundial por combinação de 
categorias de turismo complementares, 
reafirmando a atratividade do Pólo. 

Estruturação e aprimoramento de destinos 
concorrentes, aumentando o nível de 
competição (Nordeste, Brasil e exterior). 

Cenário econômico nacional e global inde-
finido, sem indicar superação do quadro 
recessivo. 

A predominância mundial por viagens 
mais curtas pode reduzir a competitivida-
de do destino Bahia no mercado interna-
cional (Europa e EUA). 

Crise do setor aéreo dificultando a melho-
ria da oferta de vôos (freqüência ruim e 
escalas excessivas) e comprometendo o 
acesso para importantes mercados con-
sumidores. 

Locais com apelo regional mantendo picos 
de fluxo e sazonalidade excessivos, com-
prometendo a sustentabilidade da ativida-
de. 

Captação de turistas com interesses confli-
tantes, trazendo insatisfação em relação à 
experiência. 
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Matriz SWOT – Gastos Turísticos 

GASTOS TURÍSTICOS 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

O volume de turistas e de receita turística, 
demonstrando a importância da atividade 
para a economia do Pólo. 

Crescimento da receita turística, em reais 
atualizados, no ano de 2001. 

Alto valor do gasto por turista do Pólo, 
comparando-se com valores obtidos em 
outros estados. 

Gasto diário por visitante alto em Praia do 
Forte e Costa de Sauípe. 

Crescimento mais acentuado de mercados 
emissores com maior propensão a gastos. 

 

Preponderância dos gastos em alimenta-
ção e hospedagem, sinalizando para a 
pouca importância e a fragilidade dos 
demais serviços turísticos em termos 
econômicos. 

Gasto por turista se manteve constante 
ao longo dos últimos anos. 

Dentre os destinos onde são realizadas 
pesquisas qualitativas, o gasto diário por 
visitante é baixo em Cachoeira, Salvador 
e Itaparica. 

Ausência de estudos recentes e regionais 
para verificação dos impactos econômi-
cos do turismo. 

 

Valorização de moedas estrangeiras, tor-
nando o país mais barato para estrangei-
ros e inibindo a saída de brasileiros para 
destinos internacionais. 

Possibilidades de crescimento do gasto 
diário e da permanência média através da 
formatação de novos roteiros e atrativos e 
da melhoria na formatação de produtos 
turísticos. 

Possibilidades de crescimento dos gastos 
turísticos através da diferenciação dos 
produtos. 

Maior integração dos residentes na cadeia 
do turismo, aumentando a apropriação 
dos benefícios do turismo pela comunida-
de local e, conseqüentemente, gerando 
maior efeito multiplicador final. 

Empreendimentos de escala “industrial” 
gerando maior receita turística total. 

Aumento de arrecadação de tributos, per-
mitindo mais investimentos municipais 
para a melhoria das condições sociais. 

Cenário econômico nacional e global in-
definido quanto ao quadro recessivo, 
diminuindo expectativas de crescimento 
da receita. 

Pouco foco (empresarial e municipal) em 
agregação de valor, gerando ênfase na 
captação de maior número de turistas. 

Manutenção dos fluxos turísticos regio-
nais, de alto volume e baixo gasto diário 
individual, sem controle e ordenação, 
trazendo pouca receita e grandes custos 
operacionais. 
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Matriz SWOT – Investimentos Previstos do Setor Privado 

INVESTIMENTOS PREVISTOS DO SETOR PRIVADO 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Investimentos públicos estratégicos fo-
mentaram contrapartidas do setor pri-
vado. 

Crescimento recente do volume de in-
vestimentos privados no Pólo. 

Empreendimentos de alto padrão em 
execução e projeto (aumento do valor 
médio das UHs projetadas). 

Grande atratividade de Salvador e da 
Costa dos Coqueiros para investidores 
turísticos. 

Existência de empreendimentos âncora 
no Pólo, gerando fluxo considerável e 
imagem positiva. 

Presença e atuação do Desenbahia e do 
Banco do Nordeste como agentes finan-
ciadores. 

Assistência e apoio governamental aos 
novos investidores. 

 

Instabilidade recente do cenário macroe-
conômico. 

Poucas linhas de crédito viáveis, dadas as 
garantias altas, as taxas de juros pouco 
competitivas e os prazos de pagamento 
curtos. 

Dificuldade em exercer o controle da ocu-
pação por pequenos empreendimentos e 
residências particulares. 

Empreendimentos âncora se restringem 
ao município de Mata de São João e Sal-
vador e Vera Cruz. 

Dificuldade dos investimentos de peque-
no porte da comunidade local serem via-
bilizados e prosperarem. 

 

Existência de várias regiões com alto po-
tencial turístico gerando novas oportuni-
dades de investimento. 

Cotação do real facilita os investimentos 
estrangeiros. 

Grandes grupos do setor privado com 
disponibilidade de recursos para investi-
mentos. 

Crescimento do setor turístico através do 
crédito para a população local (opções de 
financiamento). 

Bom desempenho econômico do turismo 
baiano aumentando ainda mais a atrativi-
dade para investidores privados. 

 

Cenário macroeconômico instável, deses-
timulando investimento futuros. 

Demais estados e regiões disputando os 
investimentos privados. 

Falta de crédito impede que investidores 
de menor porte desenvolvam empreen-
dimentos, podendo ter como conseqüên-
cia a exclusão da comunidade local do 
processo turístico. 

Deterioração dos atrativos e do ambiente 
urbano diminuindo a rentabilidade do 
setor e a atratividade para investidores. 

Indefinição sobre conceito dos destinos 
turísticos e ações estruturais necessárias, 
trazendo incertezas sobre perspectivas de 
desenvolvimento. 
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Matriz SWOT – Demanda Atual e Potencial 

DEMANDA ATUAL E POTENCIAL 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Indicadores da atividade turística (ocupa-
ção, receita, fluxo, movimento aeroportu-
ário) vêm apresentando crescimento ao 
longo dos últimos anos. 

Salvador é o destino com maior fluxo e 
receita do Nordeste. 

Crescimento de importantes segmentos 
de mercado, como ecoturístico, náutico, 
congressos, negócios, entre outros. 

Fortalecimento, ao longo dos últimos 
anos, de novos destinos turísticos no Pólo 
(Praia do Forte, Imbassaí, Guarajuba). 

Importância que o turismo possui em 
relação aos empregos totais. 

Grande parte do fluxo intraestadual (o 
maior) com baixa propensão a gasto. 

Grande parte do fluxo doméstico (o mais 
significativo) utilizando residência de a-
migos e parentes. 

Grande distância da Bahia em relação aos 
grandes emissores internacionais. 

Sazonalidade acentuada, que contribui 
para o desequilíbrio do fluxo atual. 

Ausência de estimativas de fluxo e receita 
para novos destinos do Pólo. 

 

Incremento dos segmentos de passeio, 
congressos e negócios, dentre outros, com 
conseqüente aumento na utilização dos 
meios de hospedagem. 

Grandes emissores turísticos (nacionais e 
internacionais) pouco explorados, sinali-
zando para potencial existente. 

Incremento maior da receita em relação 
ao fluxo, através da qualificação e diferen-
ciação dos produtos e serviços. 

Fortalecimento do motivo de lazer, au-
mentando a participação dos demais ser-
viços turísticos (passeios, compras e diver-
são) e trazendo mais receita para o Pólo. 

Fortalecimento de destinos concorrentes, 
com aumento da competição (Nordeste, 
Brasil e exterior). 

Diminuição do fluxo e da receita pela 
manutenção de quadro macroeconômico 
recessivo. 

Indefinição sobre posicionamento estra-
tégico, gerando mensagens difusas para 
o mercado e prejudicando o desempenho 
da atividade. 

Não confirmação de tendências relacio-
nadas com viagens de longa distância 
compromete a competitividade interna-
cional do PSE para os mercados europeu 
e americano. 

Manutenção da crise do setor aéreo na-
cional e internacional, prejudicando o 
acesso para o Pólo. 
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Conclusão 

A análise da matriz SWOT indica uma série de áreas que necessitam intervenções, sejam 
elas ações de fomento, de apoio, de coordenação ou até mesmo obras físicas. A execução 
dessas ações e projetos, contudo, não pode ser efetuada pontualmente, sem a definição de 
sua correlação ou sem a coordenação de esforços entre os envolvidos e interessados. 

Assim, alguns componentes e áreas da atividade, por serem ainda muito pouco 
estruturadas, se tornam obstáculos ao desenvolvimento sustentável do turismo no Pólo 
Salvador e Entorno e no Estado da Bahia. Por outro lado, a análise também evidencia as 
áreas do turismo mais desenvolvidas, como vantagens a serem aproveitadas para o 
desenvolvimento da atividade. 

O estudo da correlação entre os problemas e soluções definiu as denominadas macro-
estratégias, estas áreas são os campos de atuação que influenciam diretamente a atividade 
turística, onde foram detectadas necessidades de ações coordenadas. Algumas macro-
estratégias são mais suscetíveis a intervenções, por representarem obstáculos ao pleno 
desenvolvimento turístico, dadas suas situações atuais. Outras, por sua vez, devem ser 
fomentadas por serem indispensáveis ao desenvolvimento sustentável do turismo. 
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4.2. Estratégias de Desenvolvimento Turístico 

Introdução 

As estratégias de desenvolvimento turístico apresentadas neste capítulo são resultado das 
indicações contidas nas conclusões do diagnóstico e de um abrangente processo de 
planejamento participativo, articulado a um extenso trabalho complementar de pesquisa de 
campo. Houve, ainda, subsídios de diversos estudos elaborados pelo poder público e outras 
instituições (ONGs e sociedade civil organizada). 

Essas estratégias procuram indicar iniciativas para o crescimento da atividade turística na 
Bahia na perspectiva do desenvolvimento sustentável. Elas abrigam projetos e ações em 
diversas áreas, partindo do diagnóstico preparado e da análise SWOT (Potencialidades, 
Fragilidades, Oportunidades e Ameaças) para cada um dos temas e aspectos recomendados 
pelo BID. 

Através do processo de planejamento participativo – com contribuições das comunidades, 
das políticas de governo (estadual e federal) e dos objetivos do PRODETUR NE II – 
identificou-se uma série de valores, que definiram as vertentes, visão e missão do turismo 
na Bahia como um todo. A análise SWOT, por sua vez, indicou uma série de diferenças e 
nuances relacionadas à caracterização regional. 

Partindo dessa caracterização regional, foi identificado um conjunto de Macro-estratégias 
Estaduais que deverão ser atendidas por iniciativas coordenadas, válidas para todo o 
Estado. As vertentes, a visão, a missão, e as Macro-estratégias Estaduais são definidas, 
portanto, dentro da esfera estadual, remetendo a um encadeamento mais amplo e 
integrado com as demais políticas públicas em diversas áreas (infra-estrutura, educação, 
saúde, segurança pública, etc.). 

Além desses conceitos vinculados ao contexto estadual, ainda havia uma necessidade de 
definição de estratégias específicas para as características intrínsecas a cada uma das regiões. 
Dentro de uma determinada Macro-estratégia, relacionada especificamente com o produto 
turístico, estabeleceu-se as Estratégias Sub-Regionais, um direcionamento sobre como 
essas regiões podem desenvolver a atividade turística considerando as diretrizes 
estaduais e tirando proveito de seus diferenciais. 

Faz-se necessário frisar que a formulação estratégica deste PDTIS não está restrita ao 
financiamento do Programa, mas sim a uma estruturação estratégica do desenvolvimento 
turístico do Pólo. De tal forma, não se restringe ao horizonte imediato de contemplação das 
ações financiáveis por esse programa na sua primeira etapa. Estas estratégias, ao invés de 
apenas captar recurso do PRODETUR NE II, traduzem uma política de governo, concebida 
pela equipe técnica em conjunto com o Estado da Bahia. 

A Figura 4.2.1 mostra a estratégia de desenvolvimento para o Estado e para o Pólo Salvador 
e Entorno, seus princípios e sua configuração. 
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Figura 4.2.1 – Princípios da Estratégia de Desenvolvimento do Turismo da Bahia 

 

Macro - Estratégias 

• Produto Turístico 

• Integração 

• Gestão Municipal 

• Sócio - Educação 

• Estrutura Pública 

Análise SWOT 

Pesquisa de Campo 

Comunidade 

Pesquisa de Dados 

Diagnóstico 

Análise SWOT 

Pesquisa de Campo 

Comunidade 

Pesquisa de Dados 

Diagnóstico 

Princípios Norteadores 
Políticas Públicas de Governo 

PRODETUR NE II 

Pilares do Des .Sustentável 

Vertentes do Des .Turístico 
Valorização das Pessoas  
Valorização da Natureza 

Valorização do Produto Turístico 

Princípios Norteadores 
Políticas Públicas de Governo 

PRODETUR NE II 

Pilares do Des .Sustentável 

Vertentes do Des .Turístico 
Valorização das Pessoas  
Valorização da Natureza 

Valorização do Produto Turístico 

Baía de Todos os Santos 

Costa dos Coqueiros 

Salvador 
 

A seguir, são apresentados os conceitos acima mencionados. A explanação inicia-se com as 
vertentes, a visão e a missão do turismo na Bahia. Depois, são analisadas as Macro-
estratégias Estaduais, dentre as quais também serão apresentadas as estratégias sub-
regionais, enfatizando os diferenciais de cada sub-região. Finaliza o capítulo uma 
apresentação das ações identificadas, organizadas por estratégia. 

O detalhamento do processo de planejamento participativo realizado durante a elaboração 
deste documento pode ser encontrado no capítulo 7 – Reuniões de Elaboração do PDITS. 

Vertentes do Desenvolvimento Turístico na Bahia 

De acordo com os objetivos do PRODETUR NE II, com as políticas públicas de turismo 
adotadas pelo Estado da Bahia e com os pilares da sustentabilidade, foram identificadas três 
vertentes de desenvolvimento turístico. As vertentes são fontes de onde cada Macro-
estratégia Estadual, com seus respectivos projetos, se originam. Cada vertente também 
funciona como um filtro, uma maneira de aferir a consistência de cada estratégia e sua 
consonância com os objetivos do PRODETUR NE II e do Governo do Estado. 

A definição das vertentes teve como base a conceituação do desenvolvimento sustentável, 
que pressupõe uma integração entre as esferas do desenvolvimento econômico, 
desenvolvimento social e preservação ambiental, conforme a Figura 4.2.2: 
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Figura 4.2.2 – Pilares do Desenvolvimento Sustentável 
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As vertentes de desenvolvimento para o turismo na Bahia, ou seja, as origens das ações e 
dos objetivos a serem atingidos neste desenvolvimento são: 

• Valorização das Pessoas (desenvolvimento sócio-cultural); 

• Valorização da Natureza (preservação e conservação ambiental); 

• Valorização do Produto Turístico (desenvolvimento econômico) 

Através da valorização das pessoas se define, de maneira inequívoca, que o ponto de 
partida para o planejamento turístico são as pessoas que habitam a área de planejamento. 
Sob essa óptica, o turismo é uma ferramenta de promoção socioeconômica. Para tanto, o 
respeito às opiniões das comunidades inseridas nessas áreas, além da busca de sua inserção 
na atividade, é um componente essencial. 

A valorização da natureza, por sua vez, sinaliza que essa promoção socioeconômica será 
estruturada através da compreensão do valor intrínseco do meio ambiente, colaborando 
para sua conservação e preservação. O turismo se presta, sob essa perspectiva, a ser uma 
ferramenta de sensibilização sobre a questão ambiental e de uso sustentável dos recursos 
naturais. 

A competitividade do setor turístico da Bahia é a garantia de que o processo de promoção 
socioeconômica e de uso sustentável dos recursos naturais será mantido, mesmo inserido 
num ambiente econômico dinâmico. Sob esse aspecto, a valorização do produto turístico 
identifica a necessidade de estruturar soluções adequadas ao mercado e inovadoras em sua 
essência. 

Visão e Missão 

A Visão do turismo para a Bahia é entendida como o grande delineamento do planejamento 
estratégico a ser desenvolvido e implantado85 pelo Estado, definindo a essência da atividade 
em termos de propósito e de escopo86. 

                                                 
85 Oliveira, Djalma P. Rebouças. Planejamento Estratégico: conceitos, metodologia e práticas. São Paulo: Atlas, 1999. 
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A Missão, por sua vez, é a definição clara da razão de ser do turismo, traduzindo os valores 
dos baianos em termos de crenças e maneiras de atuação. Exerce uma função orientadora e 
delimitadora da atividade no Estado (OLIVEIRA, 1999). 

As declarações de visão e missão para o turismo na Bahia foram elaboradas através da 
compreensão do papel desse setor para o Estado e para o cidadão baiano, e decorrem 
diretamente do processo de planejamento participativo. São elas: 

Visão 

“O turismo como um vetor de grande importância na implementação e promoção do 
desenvolvimento sustentável no Estado. A Bahia será um modelo de desenvolvimento turístico, já 

que todos os envolvidos se beneficiarão efetivamente desta atividade.” 

Missão  

“O turismo deve ser um agente de integração entre as esferas econômica, sócio-cultural e 
ambiental. Apresenta e fortalece a identidade baiana, fundamentando-se nos valores e diferenciais 

de seu povo e de sua terra.” 

Formulação Estratégica 

A análise da Matriz SWOT, apresentada no Capítulo 4.1, permitiu a visualização estruturada 
dos desafios trazidos por um processo de desenvolvimento turístico nos moldes em que o 
Governo do Estado vislumbra. Essa visualização, por sua vez, demonstrou que as ações a 
serem implantadas nos municípios do Pólo deveriam ser integradas e complementares, 
dado que as inter-relações existentes entre os desafios são evidentes. Soluções pontuais, que 
não considerassem todo o abrangente contexto em que o turismo se insere, seriam 
insuficientes e, portanto, inadequadas. 

A elaboração de estratégias eficazes partiu, então, de uma análise cuidadosa dos recursos 
(físicos, humanos e organizacionais) e capacidades (condição que um conjunto integrado 
desses recursos possui para executar tarefas ou gerar valor). Algumas dessas capacidades se 
configuram em possíveis diferenciais, por serem únicas e de difícil imitação, podendo gerar 
uma vantagem competitiva sustentável. 

A etapa seguinte do processo de planejamento estratégico consiste na formulação de ações 
estratégicas que, partindo dessa análise, devem gerar resultados estratégicos coerentes com 
as vertentes, as definições de visão e missão e os desafios decorrentes da análise da matriz 
SWOT. 

Identificou-se, de tal forma, cinco Macro-estratégias Estaduais, a serem trabalhadas em 
todo o Estado, e Estratégias Sub-regionais, que enfatizam as características específicas de 
cada zona turística. O intuito dessa formulação estratégica é o de transformar os recursos e 
capacidades em diferenciais efetivos.  

                                                                                                                                                        
86 Hax, Arnoldo C., Majluf, Nicolas S. Strategic Management: an integrative prospective. Englewood Cliffs: Prenctice Hall, 1984. 
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Macro-estratégias Estaduais 

As Macro-estratégias Estaduais são os grandes campos que necessitam de intervenções para 
garantir que as vertentes, a visão e a missão sejam implementadas no atual ambiente. A 
indicação dessas Macro-estratégias Estaduais, portanto, orientam os esforços de todos os 
envolvidos com a atividade turística em prol de um desenvolvimento integrado e 
sustentável. Traduzem uma avaliação da realidade turística do Estado da Bahia, 
evidenciadas através da Matriz SWOT, identificando basicamente dois tipos de 
intervenções: 

• ações recuperadoras / corretivas – aquelas que são originadas das fraquezas detectadas 
durante o processo de planejamento participativo. Foram sugeridas pela própria 
comunidade, por órgãos públicos que atuam nas regiões e pela equipe técnica; 

• ações pró-ativas – são as ações que potencializam os pontos fortes ou permitem o 
fortalecimento ante as ameaças e oportunidades apontadas. Também foram sugeridas 
pela comunidade, órgãos públicos e equipe técnica. 

As Macro-estratégias Estaduais para o desenvolvimento do turismo sustentável na Bahia 
são: 

• Estrutura Pública 

• Gestão Municipal 

• Socioeducação 

• Integração 

• Produto Turístico 

Como elemento integrante da Macro-estratégia Produto Turístico, estão as estratégias sub-
regionais de cada zona turística do Pólo Salvador e Entorno. Nesse ponto serão 
apresentadas, com maior profundidade, as diretrizes e ênfases necessárias para o aumento 
da competitividade turística dessas sub-regiões. 

A seguir são apresentadas as características destas Macro-estratégias e as diversas estratégias 
que convergem para seu objetivo central. 

Estrutura Pública 

“Criar as condições necessárias para o desenvolvimento sustentável do turismo através de 
planejamento, infra-estrutura básica e acompanhamento” 

O ponto de partida para esse processo de planejamento é o entendimento, por parte do 
Estado, da necessidade de coordenação do crescimento do turismo, objetivando um 
crescimento sustentável da atividade na Bahia. 

Assim sendo, o primeiro ponto a ser abordado diz respeito à Estrutura Pública, que são as 
atribuições e responsabilidades do Estado no planejamento e coordenação da atividade 
turística e no fornecimento de infra-estrutura básica. 

O grande papel do Estado no desenvolvimento do turismo é o de planejador, indutor e 
coordenador dos pólos de turismo na Bahia. Como forma de garantir a implementação dos 
rumos e estratégias definidas, o Estado provê a implantação de infra-estrutura de 



PRODETUR NE-II PDITS – Salvador e Entorno 4 .2 Estratégias de Desenvolvimento Turístico-536 

 

transportes; implantação dos serviços básicos (distribuição de água, estrutura de 
esgotamento sanitário e estruturas de disposição final de resíduos sólidos); socioeducação 
para o turismo; segurança; regulamentação da atividade; entre outras atividades. 

As estratégias abaixo identificam como será direcionado o fortalecimento da Estrutura 
Pública. Além de contribuir para a atividade turística, a melhoria dessa estrutura causa 
impactos positivos, diretos e indiretos, para a comunidade local. 

Estratégias de Estrutura Pública 
1. Ampliar e melhorar os sistemas viários utilizados para a integração e acesso às áreas 

turísticas; 

2. Articular a melhoria do sistema de saúde nas áreas de interesse turístico; 

3. Coordenar o planejamento e gestão estratégica dos pólos turísticos; 

4. Fomentar a melhoria dos meios de transporte de acesso ao pólo e de circulação regional 
e local; 

5. Implantar e operar sistemas de saneamento básico nas áreas de interesse turístico; 

6. Implantar e melhorar os sistemas de coleta e disposição final dos resíduos sólidos nas 
áreas de interesse turístico; 

7. Implantar sistemas de segurança pública de padrão adequado a áreas turísticas; 

8. Desenvolver e implantar um sistema integrado de informação e de indicadores 
estatísticos do turismo; 

9. Otimização das redes de Energia e Telefonia; 

10. Realizar a recuperação e o restauro do patrimônio histórico apoiando sua revitalização. 

Gestão Municipal 

“Promover a modernização técnico-administrativa para uma gestão municipal referenciada nos 
princípios do desenvolvimento sustentável do turismo” 

A partir da identificação pelo Estado da importância do oferecimento de uma base para o 
desenvolvimento sustentável, a etapa seguinte é o ajuste das capacidades municipais para o 
gerenciamento do turismo. Em última instância, é no município que desenvolve a atividade. 

Essa Macro-estratégia Estadual reúne, deste modo, as intervenções necessárias para que o 
poder público municipal execute suas atribuições adequadamente. As estratégias aqui 
apresentadas procuram encaminhar as prefeituras para uma administração eficiente da 
atividade turística, em consonância com as vertentes, visão e missão da atividade turística 
no Estado da Bahia. 

O escopo das responsabilidades das prefeituras é estrategicamente importante. O município 
se responsabiliza pela elaboração e implementação das ferramentas de gestão87; 
implementação e operação dos Conselhos Municipais de Turismo e Meio Ambiente; gestão e 
manutenção do Patrimônio Histórico; operação dos sistemas de coleta e disposição final dos 
resíduos sólidos (a implantação é atribuição do poder público estadual); e execução de 

                                                 
87 Vide capítulo 3.6 – Capacidade Institucional dos Municípios, “Ferramentas de Gestão” 
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intervenções de urbanização e paisagismo que melhorem a relação dos cidadãos e turistas 
com a cidade. 

O fortalecimento da gestão municipal para a atividade turística também provoca melhorias 
institucionais e outros resultados que impulsionam significativamente a qualidade de vida 
do cidadão local. Essa Macro-estratégia Estadual, assim como a anterior, resulta em 
impactos positivos diretos e indiretos para a comunidade. 

Estratégias de Gestão Municipal 
1. Modernizar a estrutura administrativa e fiscal dos municípios; 

2. Desenvolver habilidades e competências nas equipes municipais para a gestão do 
turismo; 

3. Apoiar de maneira pró-ativa os conselhos municipais de turismo e meio ambiente; 

4. Incentivar, elaborar e garantir a implantação de ferramentas de gestão (PDM, Código de 
Obras, PDLU, etc); 

5. Oferecer assistência para a operação regular dos sistemas de coleta e disposição final dos 
resíduos sólidos; 

6. Gerir o patrimônio histórico, cultural e ambiental buscando sua revitalização e em 
conjunto com a comunidade; 

7. Apoiar intervenções urbanísticas e paisagísticas necessárias para melhorar a relação do 
município com os turistas e cidadãos; 

8. Fortalecer os mecanismos que contribuam para a formação da identidade municipal. 

Socioeducação 

“Mobilizar as pessoas para a reconstrução permanente do processo socioeducativo da comunidade, 
visando aumento da qualidade da experiência turística” 

O envolvimento da comunidade é o terceiro passo para o desenvolvimento sustentável do 
turismo na Bahia. Para tanto, a Macro-estratégia Estadual denominada Socioeducação 
remete às estratégias, ações e projetos que permitam o aumento da qualidade de vida da 
população e sua articulação com a atividade turística. Permite a melhoria da experiência 
turística em uma determinada região através do aprimoramento do papel do morador local 
no processo. 

Essa melhoria se traduz na percepção da importância do turismo para a comunidade, no 
respeito e valorização do patrimônio histórico, cultural e ambiental pelos moradores, além 
da sensibilização comunitária para a percepção de liberdades individuais inseridas no 
contexto social. Essa alteração de perspectiva se traduz na qualidade dos serviços prestados, 
na cortesia e prestatividade da população local. 

O desafio de desenvolver esse potencial nas comunidades como um todo, passa pela 
compreensão das limitações sócio-educacionais e pelas dificuldades econômicas das regiões. 
Outrossim, como a atividade turística usufrui o espaço público e interage intensamente com 
a comunidade local, o comportamento dos habitantes das regiões e a percepção dos turistas 
sobre esse comportamento influi sensivelmente na experiência turística. 
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Por ser muito intrusivo, o turismo causa impactos na comunidade, gerando novos valores e 
expectativas. Preparar a comunidade para esse processo é garantir a integração e o respeito 
dos habitantes à atividade, além da satisfação dos turistas. 

Para vencer esse desafio, são propostas as seguintes estratégias: 

Estratégias de Socioeducação 
1. Promover eventos educacionais voltados para aprendizagens relativas ao papel de 

cidadão e de profissional que já trabalhem ou que pretendam trabalhar no turismo; 

2. Envolver os empreendimentos turísticos num processo de educação organizacional; 

3. Criar oportunidades para que a comunidade construa uma consciência coletiva sobre a 
importância da conservação e preservação do patrimônio cultural, histórico e ambiental; 

4. Fomentar atividades que fortaleçam o reconhecimento do turismo como atividade 
geradora de benefícios sócio-econômicos, como trabalho e renda; 

5. Mobilizar as lideranças municipais, formais e não formais, para fortalecer o papel 
educativo das cidades. 

Integração 

“Promover a integração entre os atores da atividade turística, visando a inserção de todos num 
projeto comum de desenvolvimento sustentável” 

A quarta etapa necessária para a formação da base de desenvolvimento sustentável é a 
integração entre todos os elementos em um projeto de desenvolvimento comum. Essa 
Macro-estratégia Estadual identifica a necessidade de criação de mecanismos que permitam 
a inserção plena dos envolvidos no processo de desenvolvimento turístico, cada qual com 
sua contribuição, sem o que não haverá equilíbrio e distribuição justa dos benefícios. 

Procura diminuir a distância entre os diversos atores da atividade turística, garantindo uma 
comunicação efetiva entre eles. Para tanto, são necessárias estratégias, em diversas 
instâncias, que possam contribuir para atingir esse objetivo. 

Numa primeira análise, percebe-se dificuldades de comunicação da comunidade com a 
atividade turística e do setor privado com o setor público. Observa-se, também, que tanto o 
empresariado quanto as comunidades locais não são mobilizados e, portanto, não têm força 
de representação. Ainda, pode-se perceber pouca coordenação de ações entre os municípios 
para a criação ou consolidação de roteiros e destinos turísticos integrados. 

As ações em prol da integração são benéficas para todos os atores envolvidos: unidos, 
organizados e trabalhando por um objetivo comum. A integração pode, então, oferecer 
oportunidades de desenvolvimento aos municípios que não contam com atividade turística 
estruturada, integrando-o em um roteiro ou destino turístico onde haja municípios com 
maior projeção sobre o mercado. Da mesma maneira, as comunidades – hoje em grande 
parte alienadas do desenvolvimento e do processo turístico – podem integrar-se ao turismo 
e aos benefícios que a atividade pode trazer.  

Estratégias de Integração 
1. Buscar a inserção da comunidade local no processo turístico através da valorização e 

respeito de sua cultura, seu espaço e suas decisões;Fomentar o associativismo 
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comunitário como forma de representação perante os governos locais e conselhos 
municipais e regionais; 

3. Fomentar o associativismo empresarial como forma de representação do setor e 
dinamização de seu desenvolvimento; 

4. Garantir que o desenvolvimento turístico seja integrado entre os municípios com a 
consolidação dos roteiros e zonas turísticas; 

5. Estimular a formação da cadeia produtiva local do turismo, aumentando a contribuição 
desta atividade para o PIB regional e baiano; 

6. Estimular e priorizar investimentos da comunidade local em receptivo turístico; 

7. Intensificar a comunicação e a cooperação entre o setor público e o privado; 

8. Apoiar e fortalecer clusters regionais, aproveitando as características e diferenciais de 
cada zona. 

Produto Turístico 

“Estimular a formatação de produtos turísticos que sejam competitivos em segmentos específicos de 
demanda, buscando a excelência nos serviços” 

A etapa seguinte de intervenções necessárias objetiva o aprimoramento do produto turístico 
oferecido ao mercado, condição indispensável para adequação mercadológica dos atrativos 
turísticos. 

A Macro-estratégia Estadual de Produto Turístico relaciona as estratégias que visam 
melhorar constantemente a oferta de produtos turísticos do Estado. Tal resultado trará ao 
turista maior satisfação pelo serviço prestado e, ao Estado da Bahia, a opção pela seleção de 
um perfil de turista cada vez mais exigente e com maior poder de gasto nos destinos. 
Atende diretamente à necessidade de mais opções de emprego e renda. 

O Estado da Bahia também entende que a simples existência de recursos naturais, humanos, 
organizacionais, culturais e históricos não é condição suficiente para a comercialização de 
produtos turísticos de maneira competitiva. Os recursos disponíveis devem ser integrados, 
gerando capacidades que possam ser valiosas e únicas. Esses recursos tornam-se 
capacidades e, então, vantagens competitivas. 

Ao lado do papel de apoio que Estado e prefeituras oferecem, são necessários outros três 
passos para transformar recursos em vantagens competitivas: a adequada formatação de 
produtos; sua consistente operacionalização; e uma eficaz inserção mercadológica. Esses 
passos deverão ser dados em conjunto com o setor privado, cada qual oferecendo sua 
contribuição. 

Com o intuito de orientar os esforços coletivos em prol dos passos acima descritos e melhor 
aproveitar as características de cada sub-região, foram definidas ênfases para o 
desenvolvimento de seus diferenciais. Essas ênfases estão descritas abaixo, para cada sub-
região, indicando as melhores oportunidades de criação de produtos turísticos competitivos 
e diferenciados a partir dos recursos existentes. 

Esses produtos turísticos competitivos e diferenciados são essenciais para a competitividade 
do destino na perspectiva econômica, permitindo o financiamento das ações que 
promovam a qualidade de vida e a conservação dos recursos naturais. 
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As estratégias apresentadas a seguir para essa área definem como será atingido esse objetivo: 

Estratégias de Produto Turístico 
1. Realizar o processo promocional e o marketing dos pólos turísticos, visando 

reconhecimento e apreciação nacional e internacional da marca Bahia; 

2. Valorizar e apoiar produtos inovadores e criativos, a exemplo do apoio ao projeto Caras 
Brasileiras, liderado pelo SEBRAE; 

3. Estimular a busca pela excelência dos serviços e produtos turísticos; 

4. Diversificar a oferta de produtos turísticos para atender segmentos de demanda 
adequados a cada zona; 

5. Estabelecer alternativas para diminuição da sazonalidade; 

6. Criação de postos integrados de informação turística; 

7. Estimular a atividade turística a partir do fortalecimento de municípios com maior 
estrutura e atratividade turística, classificando-os em: 

• Âncoras – Municípios com maior estrutura turística e maior atratividade captando 
fluxo para hospedagem (trazem o turista para a região). Existem no Pólo Salvador e 
Entorno municípios que já contam com um efetivo fluxo turístico e/ou têm a 
atratividade já bem consolidada, como Salvador, Cachoeira, Nazaré, Vera Cruz, 
Jandaíra, Mata de São João e Lauro de Freitas. Esses municípios serão considerados 
âncoras pois já, efetivamente, trazem fluxo turístico para o Pólo. São considerados 
municípios de intervenção prioritária. 

• Mini-Âncoras – Municípios com menor estrutura turística, mas com atrativos 
relevantes para captar fluxo diário, num primeiro momento (mantêm o turista na 
região). Os demais municípios que não foram classificados como âncora não contam 
com estrutura adequada de receptivo e são relativamente desconhecidos em âmbito 
regional, nacional e internacional. Serão, assim, definidos como mini-âncoras. 

As mini-âncoras serão, para os turistas, opções de passeio complementar. Ao invés 
de ficarem todo o período de férias fixados em um só local, poderão circular pelas 
diversas opções. Assim serão atingidos os seguintes objetivos: (a) possível aumento 
da permanência média do turista; (b) desconcentração do fluxo dos destinos 
consolidados, aumentando a capacidade de carga do pólo como um todo e (c) fluxo 
mais constante e mais efetivo nos destinos ainda desconhecidos por turistas. 

A partir do aumento no fluxo das mini-âncoras, vão surgindo investimentos por 
parte do setor privado em receptivo e serviços turísticos, gerando um ciclo virtuoso 
da atividade. Os municípios denominados atualmente como mini-âncoras poderão, 
com o decorrer do tempo e a evolução e consolidação do Pólo, aprimorar sua 
capacidade técnica de receptivo e atingir o status de âncoras. A princípio, como 
sofrem menos pressões socioambientais, serão trabalhados em uma perspectiva de 
médio e longo prazo. 

8. Aumentar a competitividade da Zona Turística da Baía de Todos os Santos, 
compreendida pelos municípios de São Francisco do Conde, Madre de Deus, Santo 
Amaro, Cachoeira, São Félix, Saubara, Maragojipe, Nazaré, Jaguaripe, Itaparica, Vera 
Cruz e Salinas da Margarida. Para tanto serão valorizados seus principais diferenciais, 
relacionados à: 
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• Berço da Colonização Brasileira; 

• Fatos relevantes da história – passado próspero pelos ciclos de cana de açúcar e 
fumo; 

• Conjunto Arquitetônico raro e significativo – engenhos, casas, igrejas e conventos; 

• Sincretismo Religioso e Cultural – religião, valores, tradições, acervo rico; 

• Expressões Folclóricas – vivas, vibrantes e autênticas; 

• Artesanato típico variado e autêntico – tanto na simbologia quanto na técnica; 

• A Baía – condições extremamente propícias para o desenvolvimento do turismo 
náutico, complementando os demais diferenciais. 

Figura 4.2.3 – Categorias Principais de Turismo da Baía de Todos os Santos 
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A configuração de atrativos e diferenciais dos municípios no entorno da Baía de Todos os 
Santos sugere o desenvolvimento de duas categorias de turismo: a histórico-cultural e a de 
lazer (apoiada no segmento náutico). Para melhor atender a esses propósitos, percebeu-se a 
necessidade de se enfatizar algumas medidas fundamentais no desenvolvimento dos 
diferenciais que podem alavancar essas categorias: 

• História 

o Promover a formatação de produtos turísticos que tenham como base o 
patrimônio histórico; 
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o Promover a formatação de roteiros históricos para o turismo, utilizando os 
diversos municípios da Baía de Todos os Santos. 

• Cultura 

o Implantação de Núcleos de Referência da Cultura Afro-Brasileira; 

o Aprimorar o calendário de eventos baseados em manifestações culturais 
populares, integrando-o com a atividade turística e outros eventos relevantes da 
região; 

o Estimular a formatação de produtos turísticos baseados nas autênticas 
manifestações folclóricas; 

o Divulgar diferenciais e produtos em Salvador, captando fluxo com motivação 
cultural e estendendo a permanência do turista no Pólo Salvador e Entorno. 

• Meios de Transporte Alternativos 

o Adequação da malha ferroviária baiana para uso turístico e integração das 
ferrovias nos roteiros e circuitos da Baía de Todos os Santos; 

o Apoiar a utilização da Baía de Todos os Santos para transporte turístico, 
resgatando embarcações tradicionais como os saveiros; 

o Estimular a formatação de produtos turísticos que utilizem a Baía e os seus 
principais rios como atrativos. 

9. Aumentar a competitividade da Costa dos Coqueiros, composta pelos municípios de 
Lauro de Freitas, Camaçari, Mata de São João, Entre Rios, Esplanada, Conde e Jandaíra. 
Os principais diferenciais que serão fortalecidos para o aumento da competitividade 
são: 

• Linha Verde – moderno eixo viário, caracterizando o principal circuito da Costa dos 
Coqueiros; 

• Realidades distintas: 

o Camaçari e Lauro de Freitas com atividades econômicas relevantes, 
motivação de negócios e considerável quantidade de segundas residências; 

o Praia do Forte e Complexo Costa do Sauípe (Mata de São João) – motivação 
de lazer, com oferta técnica de padrão internacional, e limite de distância 
tolerável ao fluxo turístico a partir de Salvador / aeroporto; 

o Extensão norte (Jandaíra, Conde, Esplanada e Entre Rios) – riqueza ecológica 
e maior fluxo vindo do interior do Estado. 

• Ecossistemas frágeis em razoável estado de conservação – restingas, dunas, 
manguezais, brejos, lagoas e remanescentes de Mata Atlântica; 

• Todos os municípios possuem parcelas de seus territórios em Unidades de 
Conservação; 

• APA Litoral Norte – principal unidade de conservação da Costa dos Coqueiros. 
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Figura 4.2.4 – Categorias Principais de Turismo na Costa dos Coqueiros 
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A configuração de atrativos e diferenciais dos municípios da Costa dos Coqueiros sugere o 
desenvolvimento de três categorias de turismo: o turismo de natureza, o de lazer (apoiado 
em equipamentos hoteleiros e resorts de médio e grande porte) e o de negócios e 
congressos/eventos (especificamente para Camaçari e Lauro de Freitas). Para atender a esses 
propósitos, percebeu-se a necessidade de se enfatizar algumas áreas que terão um papel 
fundamental no desenvolvimento dessas categorias: 

• Natureza 

o Aprimorar os programas de conscientização e uso sustentável dos recursos 
naturais; 

o Estimular a formatação de produtos e equipamentos turísticos baseados nos 
recursos naturais; 

o Divulgar os atrativos, atividades e equipamentos de caráter natural nos 
principais mercados emissores e nos maiores geradores de demanda do Pólo; 

o Implantação de Centros Turístico-Ambientais nos destinos de natureza mais 
relevantes. 

• Lazer 

o Estimular a oferta de produtos e serviços turísticos de entretenimento, 
adequados ao segmento de lazer; 

o Promover a região central da Costa dos Coqueiros, enfatizando a integração 
entre os atrativos naturais da região norte, a localização conveniente e a 
estrutura disponível para eventos e congressos. 
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• Negócios 

o Promover a formatação de produtos e serviços de receptivo voltados para o 
turista de negócios; 

o Estimular a oferta turística específica desse segmento no eixo entre a região 
industrial (Refinaria de Petróleo Landulfo Alves; Centro Industrial de Aratu, 
Pólo Petroquímico, Pólo Automotivo da Ford) e a região costeira de Camaçari 
e Lauro de Freitas. 

10. Aumentar a competitividade de Salvador, apoiando-se nos seus principais diferenciais, 
a saber: 

• Capital colonial por mais de dois séculos; 

• Capital da Bahia – centro de serviços, negócios e convenções; 

• Metrópole nacional – diversidade de segmentos motivacionais; 

• Aeroporto Internacional – reestruturado e interligado aos principais mercados 
emissores; 

• Centro Histórico – Patrimônio Mundial pela UNESCO; 

• Dinâmica cultural marcada pela diversidade e prestígio; 

• Equipamentos e serviços turísticos – renovação e diversificação da oferta; 

• Eventos programados de grande repercussão e prestígio; 

• Posição geográfica estratégica no Pólo Salvador e Entorno – portal para as demais 
Zonas Turísticas. 

Figura 4.2.5 – Configuração Turística de Salvador 
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Salvador já possui uma posição consolidada no mercado turístico, além da presença do 
setor privado na definição dos rumos da atividade. O potencial de Salvador para a atividade 
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turística é amplo e complexo. Cabe ressaltar, todavia, a diversidade de segmentos turísticos 
existentes e a necessidade de se focalizar alguns. O rico patrimônio histórico e cultural, 
aliado ao potencial náutico e submarino, agrega valor ao destino turístico e permite criação 
de uma imagem positiva para a cidade. A longa e bela orla, aliada aos equipamentos de 
entretenimento, propiciam condições para o fortalecimento do turismo de lazer.  

O segmento de negócios e o de congressos e eventos também são importantes para a 
estratégia turística do Estado, estando em Salvador as melhores oportunidades para sua 
consolidação. A expansão desses segmentos será efetuada através de atuação específica nas 
seguintes medidas: 

• História 

o Promover a formação de produtos turísticos que tenham como base o 
patrimônio histórico; 

o Promover a formatação de roteiros históricos para o turismo, integrando 
Salvador aos diversos municípios da Pólo. 

• Cultura 

o Apoiar, fomentar e pesquisar as manifestações culturais e folclóricas 
tradicionais de Salvador; 

o Aprimorar o calendário de eventos para o turismo, baseados nas 
manifestações culturais e folclóricas de Salvador e integrá-lo aos demais 
calendários de eventos de Salvador (eventos de esporte, negócios, 
gastronomia, artes etc); 

o Estimular a formação de produtos que tenham como base as manifestações 
culturais de interesse turístico; 

o Divulgação de aspectos culturais relevantes nos mercados emissores (festivais 
de cultura, mostras etc); 

o Vincular as manifestações culturais a processos educativos formais e 
complementares. 

• Potencialidade Náutica 

o Promover a formação de produtos turísticos que tenham como base a Via 
Náutica de Salvador; 

o Promover a formação de produtos turísticos específicos para os turistas que 
desembarcam de cruzeiros marítimos; 

o Fomentar o mergulho autônomo na Baía de Todos os Santos e estimular a 
formação de produtos turísticos baseados nos atrativos submersos; 

o Estimular a implantação do Home Port; 

o Valorizar a Baía de Todos os Santos como atrativo e promover a formação de 
produtos turísticos baseados em suas ilhas, praias e águas; 

o Ampliar e reforçar a participação de Salvador nas rotas de cruzeiros 
marítimos e nos calendários internacionais de eventos náuticos; 

o Resgatar o uso das embarcações tradicionais como transporte turístico; 

o Promover a ampliação de atividades e esportes náuticos em Salvador e na 
Baía de Todos os Santos; 
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• Negócios / Eventos 

o Reforçar o cluster de entretenimento; 

o Fomentar o associativismo do trade turístico soteropolitano; 

o Promover Salvador como capital e portal do Nordeste, ressaltando sua 
localização estratégica na região, sua infra-estrutura de serviços, sua 
segurança e a qualidade de vida da população local; 

Relação com a Matriz SWOT 

A tabela a seguir apresenta a relação entre cada Macro-estratégia Estadual e os tópicos da 
Matriz SWOT. Essa relação identifica que, através de alguma de suas estratégias, espera-se 
que cada tópico seja trabalhado pelas Macro-estratégias Estaduais para resguardar o Pólo 
em relação às fragilidades ou ameaças e para fortalecer os pontos fortes e diferenciais, 
permitindo aumento da competitividade. 

A relação macro-estratégias/análise SWOT pode ser acentuada e direta, gerando resultados 
imediatos nesses sentidos, sendo o objetivo mais claro de sua existência. Para essa 
modalidade de atuação foi indicado que há uma influência forte / impacto direto. Pode ser, 
ainda, uma intervenção com resultados indiretos, parciais, atingindo apenas parte das 
questões levantadas na Matriz SWOT, não representando um objetivo primário dessa 
estratégia. Gera, portanto, uma influência parcial / impacto indireto. 

Pode-se perceber, assim, que os tópicos da Matriz são trabalhados, de maneira direta ou 
indireta, por várias Macro-estratégias Estaduais. 

Tabela 4.2.1 – Influência das Macro-estratégias Estaduais nos Tópicos da Matriz SWOT 

Tópico da Matriz SWOT Estrutura Pública Gestão  
Municipal Sócio-educação Produto Turístico Integração 

Dinâmica Econômica l ¤ l l 
Dinâmica Social l l l ¤ l 
Infra-estrutura l ¤ 
Patrimônio Histórico l ¤ ¤ 
Aspectos Sócio-ambientais ¤ l ¤ 
Capacidade Institucional dos Municípios l 
Capacitação do Setor Privado l l 
Atrativos e Produtos Turísticos ¤ ¤ ¤ l 
Oferta Turística ¤ ¤ l l ¤ 
Capacitação da Comunidade l l 
Perfil do Turista ¤ l ¤ 
Gastos Turísticos ¤ l 
Investimentos do Setor Privado l ¤ ¤ l l 
Demanda Atual e Potencial l l 

Macro-estratégia 

l  Influência Forte / Impacto Direto  
¤  Influência Parcial / Impacto Indireto 

¤ 
¤ 
¤ 
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Ações e Projetos por Estratégia 

Este item apresenta ações e projetos, coletados ao longo do processo de planejamento 
participativo, que efetivamente implementarão as estratégias acima propostas. Foram 
sugeridas após as apresentações dos diagnósticos para as comunidades, quando também se 
discutiu as conseqüências que um processo de desenvolvimento poderia trazer frente a 
situação atual. Procurou-se, assim , estimular o debate entre os diversos setores da 
sociedade, com o intuito de que a sugestão das ações fosse feita sob uma perspectiva 
técnica. 

Em um segundo momento, com a definição das diretrizes estratégicas para o Pólo e a 
realização das reuniões participativas de Estratégia e Plano de Ação, as ações sugeridas 
foram revistas pela comunidade, que teve a oportunidade de definir prioridades de 
execução. 

Houve, em um terceiro momento, a complementação da lista de ações pelos órgão 
governamentais, acrescentando obras e ações que já possuíam projetos. 

Ao final desse processo, a equipe técnica responsável pela elaboração do PDITS revisou as 
ações recolhidas, eliminando redundâncias, agrupando ações afins e ressaltando suas 
prioridades segundo o papel de cada município no Pólo. Neste momento, as ações descritas 
foram organizadas por macro-estratégia e, dentro de cada uma delas, por estratégia. Onde 
haviam lacunas, sugeriu-se ações adicionais. 

Algumas ações são abrangentes e contemplam mais de uma macro-estratégia, estratégia ou 
município. Essas ações (Plano de Marketing, Projeto de Sinalização Turística, Projeto de 
Capacitação, Projeto de Modernização Municipal, Sistema de Monitoramento da Evolução 
do Turismo, Complementação ou implantação de Plano Diretor Municipal e Lei de 
Ordenamento e Uso do Solo e Projeto de Artesanato), denominadas globais, não foram 
alocadas a uma estratégia específica. O detalhamento dessas ações encontra-se no capítulo 
6. 

Estrutura Pública 

Ampliar e melhorar os sistemas viários utilizados para a integração e acesso às áreas 
turísticas 

• Acesso à Praia de Saquinho em Praia do Forte (Mata de São João) 

• Acesso à praia do Surf em Guarajuba (Camaçari) 

• Acesso entre Vila do Conde e o Mirante do Alto do Cruzeiro (Conde) 

• Conclusão do terminal de cargas secas (Madre de Deus) 

• Construção da Orla Marítima do distrito de Caipe (São Francisco do Conde) 

• Construção de acesso a Mangue Seco e Coqueiros adequado ao ecoturismo 
(Jandaíra) 

• Construção de aeroporto no Litoral Norte (Jandaíra) 

• Construção de atracadouro com contenção em Mangue Seco (Jandaíra) 

• Construção de atracadouro em Barra do Itariri (Conde) 

• Construção de atracadouro em Jacuípe (Camaçari) 
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• Construção de atracadouro em Poças (Conde) 

• Construção de atracadouro em São Félix (São Félix) 

• Construção de atracadouro em Saubara (Saubara) 

• Construção de atracadouro em Siribinha (Conde) 

• Construção de atracadouro entre Pontal da Areia e Amoreiras (Itaparica) 

• Construção de atracadouro flutuante em Barra do Paraguaçu (Salinas da Margarida) 

• Construção de atracadouro flutuante na Praia da Ponte (Salinas da Margarida) 

• Construção de atracadouro na Foz do Rio Inhambupe em Baixios (Esplanada) 

• Construção de atracadouro na Praia do Mirim (Madre de Deus) 

• Construção de carreiras para os pequenos estaleiros em operação (Madre de Deus) 

• Construção de novo acesso a Maragojipe (01 Km) (Maragojipe) 

• Construção de passagens de nível na Estrada do Coco na sede (Lauro de Freitas) 

• Construção de terminal marítimo de Santo Estevão, Ilha do Paiti, Ilhas das Fontes e 
Cajaíba (São Francisco do Conde) 

• Construção de terminal rodoviário (São Francisco do Conde) 

• Construção de um terminal rodoviário municipal (Cachoeira) 

• Construção do terminal hidroviário de Itamoabo na Ilha de Maré (Salvador) 

• Construções de terminais e estações de transbordo para o transporte interno urbano 
na área do Aeroclube (Vera Cruz) 

• Disciplinar acesso de veículos coletivos (Lauro de Freitas) 

• Estação marítima de passageiros no Porto de Salvador (Salvador) 

• Implantação de estação avançada de comércio e turismo em Salinas (Salinas da 
Margarida) 

• Implantação de estação avançada de turismo e comércio (Vera Cruz) 

• Implantação de estação avançada de turismo e comércio (Maragojipe) 

• Implantação de estação avançada de turismo e comércio (São Francisco do Conde) 

• Implantação de estação marítima inter-modal turística (Jaguaripe) 

• Implantação de estação marítima inter-modal turística (São Félix) 

• Implementação do novo Plano de Circulação do município (Lauro de Freitas) 

• Implementação do projeto do Home Port (Salvador) 

• Recuperação da malha ferroviária SSA / Cachoeira e das estações ferroviárias de 
Santo Amaro e Cachoeira (Cachoeira) 

• Melhoria da estrada da Linha Verde a Barra do Itariri (Conde) 

• Melhoria da estrada da Linha Verde a Cavalo Russo (Conde) 

• Melhoria da estrada do Sítio do Conde a Barra do Itariri (Conde) 

• Melhoria da estrada do Sítio do Conde a Siribinha (Conde) 
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• Melhoria da rodovia entre a Sede Municipal e Litoral (Mata de São João) 

• Melhoria de acesso do sistema viário entre o Aeroporto e o Rio Joanes, incluindo a 
ponte (Lauro de Freitas) 

• Melhoria de atracadouro em Cais do Cajá (Maragojipe) 

• Melhoria de atracadouro em Coqueiros (Maragojipe) 

• Melhoria de atracadouro em Duro - Mar Grande (Vera Cruz) 

• Melhoria de atracadouro em Enseadinha (Maragojipe) 

• Melhoria de atracadouro em Nagé (Maragojipe) 

• Melhoria de atracadouro em São Roque (Maragojipe) 

• Melhoria do acesso à Cachoeira do Urubu (08 km) (Santo Amaro) 

• Melhoria do acesso à Praia de Buraquinho (Lauro de Freitas) 

• Melhoria do acesso ao Porto do Conde (02 Km) (Santo Amaro) 

• Melhoria do acesso entre Baixios e Entre Rios  (Esplanada) 

• Melhoria do Terminal de Bom Despacho e entorno (Itaparica) 

• Melhoria do Terminal de Passageiros do Porto do Cajá (Maragojipe) 

• Melhoria do terminal hidroviário Paramana na Ilha dos Frades (Salvador) 

• Melhorias no sistema de tráfego municipal (Lauro de Freitas) 

• Pavimentação do acesso da Linha Verde à Vila de Abadia (Jandaíra) 

• Recuperação de acesso à Praia de Ponta de Souza (04 km) (Maragojipe) 

• Recuperação de estrada vicinal da BR 420 entre Iguape e São Francisco do Paraguaçu 
(23 km) (Cachoeira) 

• Recuperação do acesso à Linha Verde e à BR 101 (Jandaíra) 

• Recuperação do acesso fluvial através do Rio Jaguaripe (Nazaré) 

• Recuperação e revitalização do cais do porto de Cachoeira (Cachoeira) 

• Recuperação do atracadouro municipal do Porto de Cachoeira (Cachoeira) 

• Sistema Viário 2ª Rótula do Aeroporto (Salvador) 

Articular a melhoria do sistema de saúde nas áreas de interesse turístico 
• Ampliação da rede de postos de saúde (Conde) 

• Aquisição de ambulâncias para os postos de saúde (Conde) 

• Equipar e melhorar os postos de saúde implantando atendimento especializado 24hs 
(Vera Cruz) 

• Equipar hospital e postos médicos (sala de cirurgia e emergência) e credenciá-los ao 
SUS e outros convênios (Conde) 

• Implantação de transporte e atendimento emergencial 24hs (Itaparica) 

• Implantação do Sistema Anjos da Baía de Todos os Santos (Salvador) 
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• Melhorar o hospital geral de Itaparica com uma UTI e mais especialidades (Vera 
Cruz) 

• Melhorar os equipamentos e funcionamento dos postos de saúde (Entre Rios) 

• Qualificação do município para receber verbas do programa nacional de saúde 
familiar (Vera Cruz) 

Coordenar o planejamento e gestão estratégica dos pólos turísticos 
• Estudo sobre capacidade de suporte da região para o turismo (Mata de São João) 

Fomentar a melhoria dos meios de transporte de acesso ao pólo e de circulação regional e 
local 

• Ampliação das rotas noturnas de transporte público (Salvador) 

• Ampliação do sistema de transporte escolar (Entre Rios) 

• Construção de farol na Barra de Siribinha para orientar os pescadores (Conde) 

• Engenharia de trânsito e distribuição de linhas de transporte público (Salvador) 

• Fiscalização do transporte interno (Vera Cruz) 

• Implantação da linha fluvial regular entre Mangue Seco e Pontal (Jandaíra) 

• Melhoria da frota para o transporte interno (Vera Cruz) 

• Melhoria das oficinas náuticas existentes (Madre de Deus) 

• Melhoria no sistema de transportes e criação de uma linha circular (Maragojipe) 

• Modernização do sistema de transportes (Itaparica) 

• Modernização dos equipamentos de transporte público (Salvador) 

• Posto de abastecimento (Madre de Deus) 

• Projeto "Via Náutica" (Salvador) 

• Renovação da frota de buggies (Jandaíra) 

Implantar e melhorar os sistemas de coleta e disposição final dos resíduos sólidos nas 
áreas de interesse turístico 

• Ampliação do programa de reciclagem de lixo (Salvador) 

• Aquisição de compactador de lixo (Conde) 

• Aquisição de equipamentos para coletas diárias de lixo (Salinas da Margarida) 

• Colocar cestos de lixo nas praias (Esplanada) 

• Construção de aterro sanitário compartilhado para Entre Rios, Esplanada e Cardeal 
da Silva (Entre Rios) 

• Construção de aterro sanitário de pequeno porte (Saubara) 

• Construção de aterro sanitário de pequeno porte e adequação do sistema de limpeza 
e gestão dos resíduos sólidos (Salinas da Margarida) 
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• Construção de aterro sanitário de pequeno porte e implantação de PDLU municipal 
(Conde) 

• Construção de aterro sanitário e implantação de sistema de limpeza e gestão de 
resíduos sólidos (Nazaré) 

• Construção de aterro sanitário, PDLU e coleta seletiva de lixo em Baixios (Esplanada) 

• Implantação de destinação final de lixo com programa de reciclagem em Mangue 
Seco (Jandaíra) 

• Melhoria da gestão do aterro sanitário da Ilha e implantação de PDLU, usina de 
reciclagem e coleta seletiva com formação de equipe técnica e conscientização da 
população (Vera Cruz) 

Implantar e operar sistemas de saneamento básico nas áreas de interesse turístico 
• Apoio a criação de lei municipal para revitalização de fontes minerais (Vera Cruz) 

• Conclusão do projeto Bahia Azul e desenvolvimento de outros projetos 
complementares (esgoto nas praias) (Salvador) 

• Construção de fossas sépticas e banheiros na zona rural (Conde) 

• Construção de sanitários nos povoados rurais (Esplanada) 

• Elaboração e implantação de PRAD da ETE de Praia do Forte (Mata de São João) 

• Estudo e análise da qualidade da água, do manancial disponível e do estado de 
contaminação do lençol freático da Ilha de Itaparica (Vera Cruz) 

• Estudo e análise sobre fontes poluidoras dos recursos hídricos (Camaçari) 

• Normatizar empreendimentos quanto ao saneamento básico (plano próprio de 
gestão) (Lauro de Freitas) 

• Obras de estruturação da macrodrenagem (Lauro de Freitas) 

• Reestruturação dos emissários (Salvador) 

• Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário em Mangue Seco 
(Jandaíra) 

• Sistema de Abastecimento de Água em Acupe (Saubara) 

• Sistema de Abastecimento de Água em Imbassaí (Mata de São João) 

• Sistema de Abastecimento de Água na sede (Nazaré) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário de Barra do Jacuípe (Camaçari)  

• Sistema de Esgotamento Sanitário e Abastecimento de Água em Costa Azul 
(Jandaíra) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário em Arembepe (Camaçari) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário em Baixios (Esplanada) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário em Barra do Gil (Vera Cruz) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário em Barra do Pote (Vera Cruz) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário em Barra Grande (Vera Cruz) 
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• Sistema de Esgotamento Sanitário em Cabuçu e Bom Jesus dos Pobres (Saubara) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário em Conceição (Vera Cruz) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário em Coroa (Vera Cruz) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário em Dendê, Encarnação e Cairu (Salinas da 
Margarida) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário em Guarajuba (Camaçari) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário em Imbassaí (Mata de São João) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário em Itacimirim e Barra do Pojuca (Camaçari) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário em Itariri (Conde) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário em Jauá e Abrantes (Camaçari) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário em Lauro de Freitas – ampliação (Lauro de 
Freitas) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário em Monte Gordo e Rio Pojuca (Camaçari) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário em Praias do Flamengo (Salvador) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário de Santiago do Iguape (Cachoeira) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário de São Francisco do Paraguaçu (Cachoeira) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário em Siribinha (Conde) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário em Sítio do Conde (Conde) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário em Subaúma (Entre Rios) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário na sede (Conde) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário na sede (Jaguaripe) 

• Sistema de Esgotamento Sanitário na sede (Nazaré) 

Implantar sistemas de segurança pública de padrão adequado a áreas turísticas 
• Ampliação do efetivo de policiamento regular (Lauro de Freitas) 

• Aumento do número de policiais (Conde) 

• Aumento do número de policiais (Salvador) 

• Construção de postos policiais nas praias (Conde) 

• Contratação de salva-vidas (Mata de São João) 

• Contratação de salva-vidas e treinamento (população local) (Entre Rios) 

• Criação de uma sub delegacia em Coqueiros e delegacia em Itanhi devidamente 
equipada (Jandaíra) 

• Criar polícia comunitária (Conde) 

• Equipar delegacias (Saubara) 

• Implantação de postos de polícia na orla e povoados (Esplanada) 

• Implantação de postos salva-vidas equipados (Entre Rios) 
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• Postos de segurança pública nos povoados (Entre Rios) 

• Reforço do policiamento nos finais de semana, eventos e verão (Esplanada) 

Otimização das redes de Energia e Telefonia 
• Ampliação da rede de energia elétrica em Barra do Rio Inhambupe (Esplanada) 

• Ampliação do sistema de energia (Itaparica) 

• Ampliação do sistema de energia (Salinas da Margarida) 

• Complementação e manutenção da rede elétrica (Mata de São João) 

• Iluminação no Trevo de Conde (Conde) 

• Iluminação pública no acesso à sede (Conde) 

• Melhoria da segurança e iluminação (Itaparica) 

• Melhoria do serviço telefônico no município (Saubara) 

• Otimização do sistema energético e iluminação cênica do Centro de Convenções 
(Salvador) 

• Rede de iluminação eficiente em Siribinha, Sítio e Poças (Conde) 

• Rede de iluminação pública eficiente de Bom Despacho - Rótula a Terminal 
(Itaparica) 

• Rede de iluminação pública eficiente na orla (Saubara) 

• Rede de iluminação pública eficiente na orla de Bom Jesus dos Pobres (Saubara) 

• Rede de iluminação pública eficiente na orla de Cabaçu (Saubara) 

Realizar a recuperação e o restauro do patrimônio histórico apoiando sua revitalização 
• Implantação do Museu Rodin (Salvador) 

• Modernização dos museus administrados pela SCT (Salvador) 

• Portal da Misericórdia (Salvador) 

• Quarteirão Cultural de Cachoeira e estabilização de imóveis isolados (Cachoeira) 

• Recuperação da Capela de N. Sra. do Loreto e N. Sra. de Guadalupe na Ilha dos 
Frades (Salvador) 

• Recuperação da Capela de São Braz e Urbanização local (Santo Amaro) 

• Recuperação da fachada do Solar José Ramos (São Félix) 

• Recuperação da Igreja de N. Sr. do Vencimento - Sec. XVIII (São Francisco do 
Conde) 

• Recuperação da Igreja de Abadia (Jandaíra) 

• Recuperação da Igreja de Cachoeira do Itanhi - N. Sra. das Dores (Jandaíra) 

• Recuperação da Igreja de N. Sra. de Belém (Cachoeira) 

• Recuperação da Igreja de N.Sra.do Pilar e Cemitério (Salvador) 

• Recuperação da Igreja de Pirajuia (Salinas da Margarida) 
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• Recuperação da Igreja de Santiago do Iguape (Cachoeira) 

• Recuperação da Igreja de Santo Amaro do Catu (Vera Cruz) 

• Recuperação da Igreja de São Bartolomeu, com criação do Museu de Arte Sacra 
(Maragojipe) 

• Recuperação da Igreja do Bonfim - 2ª Etapa (Salvador) 

• Recuperação da Igreja do Senhor de Bom Jesus dos Aflitos (Salvador) 

• Recuperação da Igreja dos Pretos do Rosarinho e cemitério anexo (Cachoeira) 

• Recuperação da Igreja Matriz de Santo Antônio Além do Carmo (Salvador) 

• Recuperação da Igreja Matriz, Capela de N. Sra. da Conceição e Fórum Edoard Mata 
(Nazaré) 

• Recuperação da Ponte D. Pedro II (Cachoeira) 

• Recuperação da Praça da Sé - 2ª Etapa (Salvador) 

• Recuperação da Ruína da Igreja de N. Sra. do Rosário dos Pretos - marco inicial da 
cidade (Santo Amaro) 

• Recuperação da sede do IPAC - 2ª etapa (Salvador) 

• Recuperação das Igrejas de N. Sra.do Amparo, Igreja de N. Sra. da Piedade e da 
Igreja Matriz (Itaparica) 

• Recuperação das pontes do Rio Jaguaripe (Nazaré) 

• Recuperação do Ascensor do Pilar (Salvador) 

• Recuperação do Centro Histórico - 6ª Etapa (Salvador) 

• Recuperação do Elevador do Taboão (Salvador) 

• Recuperação do Engenho Vitória (Cachoeira) 

• Recuperação do Forte de Santo Antônio Além do Carmo - Casa da Capoeira 
(Salvador) 

• Recuperação do Forte de São Marcelo (Salvador) 

• Recuperação do Forte de São Paulo da Gamboa (Salvador) 

• Recuperação do Forte do Barbalho - Centro Técnico de Artes Cênicas (Salvador) 

• Recuperação do Fortes São Pedro, Monte Serrat e Lagartixa (Salvador) 

• Recuperação do imóvel da Antiga Siderúrgica de Santo Amaro (Santo Amaro) 

• Recuperação do imóvel do Solar do Conde de Subaé (Santo Amaro) 

• Recuperação do imóvel em frente ao Solar do Conde de Subaé (Santo Amaro) 

• Recuperação do Moinho de Vento e urbanização local (Vera Cruz) 

• Recuperação do Museu do IBGE (São Francisco do Conde) 

• Recuperação do Prédio da I Escola Agrícola da Améria Latina - Escola Agrícola São 
Bento da Laje (São Francisco do Conde) 

• Recuperação do prédio da Prefeitura Municipal (São Félix) 
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• Recuperação do Solar Marback (Salvador) 

• Recuperação e Implantação do Museu do Recôncavo no Forte de Santa Maria – 
Barra (Salvador) 

Gestão Municipal 

Além das ações pontuais citadas a seguir, o poder público municipal deverá ser beneficiado 
com uma série de ações incluídas no componente de capacitação das equipes municipais do 
Projeto de Capacitação e do Projeto de Complementação ou implantação de Plano Diretor 
Municipal e Lei de Ordenamento e Uso do Solo. A seguir são apresentadas as demais ações 
coletadas: 

Apoiar de maneira pró-ativa os conselhos municipais de turismo e meio ambiente 
• Ampliação do corpo técnico de fiscalização ambiental (Camaçari) 

• Criação de conselho de turismo (Mata de São João) 

• Criação do Conselho Municipal de Turismo (Nazaré) 

Apoiar intervenções urbanísticas e paisagísticas para melhorar a relação dos cidadãos e 
turistas com o município 

• Ampliação do centro de abastecimento (Conde) 

• Construção de chafarizes e poços, com tratamento, na área rural (Esplanada) 

• Construção de praças e equipamentos para esportes e lazer (Itaparica) 

• Construção de quadras poliesportivas, teatros de arena e melhoria dos espaços 
existentes (São Félix) 

• Criar estacionamento periférico em Imbassaí (Mata de São João) 

• Implantação de ciclovia entre a sede municipal e Sítio do Conde (06 Km) (Conde) 

• Implantação de sanitários públicos (Maragojipe) 

• Instalação de mirantes na Ladeira da Misericórdia, Rodagem São Félix-Muritiba e 
Igreja dos Milagres (São Félix) 

• Parceria com a prefeitura para a remoção de palafítas das áreas de manguezais e 
combate à pobreza (Jaguaripe) 

• Planejamento dos corredores turísticos da Cidade Baixa com ações de revitalização 
(Salvador) 

• Reabertura da ponte incorporada à Fortaleza de São Lourenço (Itaparica) 

• Reforma do Aeroclube da Bahia (Vera Cruz) 

• Remoção das operações da Marinha do local (Itaparica) 

• Transferência da feira-livre para melhorar a limpeza pública (Santo Amaro) 

• Transferência do local da feira livre municipal (Conde) 

• Urbanização - requalificação urbana da Rua Chile e Praça Cairu (Salvador) 
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• Urbanização da Avenida Beira-Mar, Avenida Camburuí e Avenida Conceição (Salinas 
da Margarida) 

• Urbanização da Costa Azul / Itanhi (Jandaíra) 

• Urbanização da orla de Salvador - Corredor Turístico Barra / Ondina / Rio Vermelho 
(Salvador) 

• Urbanização da orla, atracadouro e teminal hidroviário em Jaburu - Mar Grande 
(Vera Cruz) 

• Urbanização da Praça de Belém (Cachoeira) 

• Urbanização da Praça de Santiago do Iguape e Praça do Posto de Saúde no mesmo 
distrito (Cachoeira) 

• Urbanização da Praça e orla de Santo Estevão em São Francisco do Conde (São 
Francisco do Conde) 

• Urbanização da Praça Jaburu - Mar Grande (Vera Cruz) 

• Urbanização da Praça José Ramos, Jardim do Porto, Praça Dois de Julho e Praça Rui 
Barbosa (São Félix) 

• Urbanização da Praia de Ipitanga (Lauro de Freitas) 

• Urbanização das margens do Rio Subaé (Santo Amaro) 

• Urbanização das orlas de Cabuçu incluindo estacionamento e Bom Jesus dos Pobres 
(Saubara) 

• Urbanização de Baixios (Esplanada) 

• Urbanização de Barra do Gil (Vera Cruz) 

• Urbanização de Barra do Itariri (Conde) 

• Urbanização de Barra do Pote  (Vera Cruz) 

• Urbanização de Barra Grande (Vera Cruz) 

• Urbanização de Conceição (Vera Cruz) 

• Urbanização de Coroa  (Vera Cruz) 

• Urbanização de Guaiba e Tabuleiro da Vitória (Cachoeira) 

• Urbanização de Mangue Seco (Jandaíra) 

• Urbanização de Porto Sauípe (Entre Rios) 

• Urbanização de Praia do Forte - 3ª ETAPA (Mata de São João) 

• Urbanização de Siribinha e Poças (Conde) 

• Urbanização de Sítio do Conde (Conde) 

• Urbanização de Subaúma (Entre Rios) 

• Urbanização do atual acesso com ampliação da ponte do Rio Quelembe (Maragojipe) 

• Urbanização do Balneário de Buraquinho (Lauro de Freitas) 

• Urbanização do centro (Lauro de Freitas) 

• Urbanização do entorno da Igreja N. Sra. do Rosário dos Pretos (Santo Amaro) 
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• Urbanização do Terminal Turístico de Portão (Lauro de Freitas) 

• Urbanização e ciclovia do trecho da Linha Verde à sede municipal (03 Km)
 (Conde) 

• Urbanização e drenagem pluvial de Imbassaí (Mata de São João) 

• Urbanização e paisagismo com estacionamento e boxes para serviços em Jacuípe  
(Camaçari) 

• Urbanização e revitalização do cais do porto (São Félix) 

• Urbanização em Palame (Esplanada) 

• Urbanização em Saubara (Saubara) 

• Urbanização na orla e entorno de Pontal de Areia e Amoreiras (Itaparica)  

• Urbanização paisagística e funcional da Bica de Itaparica (Itaparica) 

• Urbanização paisagística e funcional do Centro Histórico (Itaparica) 

• Urbanização, arborização e ciclovia no Largo da Praia - Sítio do Conde (Conde) 

• Via de pedestres integrando o complexo náutico com a colônia de pescadores Z-48 
(Madre de Deus) 

Elaborar e garantir a implantação de ferramentas de gestão, legislação municipal e 
fiscalização para o turismo 

• Ações junto ao MMA, órgãos de pesquisa e agentes financeiros visando eliminar 
todo o passivo ambiental da exploração e industrialização do chumbo (Santo Amaro) 

• Aplicação da legislação que proíbe a prática da pesca predatória (Salvador) 

• Aumentar a fiscalização sobre poluição sonora (Salvador) 

• Cadastramento e fiscalização de ambulantes que atuam nas áreas turísticas 
(Salvador) 

• Consultoria para aprimoramento da legislação municipal (Conde) 

• Elaboração de regulamentação municipal sobre poluição sonora (Esplanada) 

• Fazer cumprir e regulamentar a concessão de alvarás para o terminal turístico (Vera 
Cruz) 

• Fiscalização para evitar a ocupação desordenada (Camaçari) 

• Modernização e integração da estrutura administrativa municipal (Vera Cruz) 

• Monitoramento das descargas (lavagem dos tanques) da Petrobrás para evitar 
poluição do Subaúma (Entre Rios) 

• Projeto de padronização das barracas de praia (Entre Rios) 

• Projeto de padronização das barracas de praia (Mata de São João) 

• Projeto de padronização das barracas de praia (Salvador) 

• Projeto de padronização das barracas de praia (Saubara) 

• Projeto de padronização das barracas de praia em Baixios e Barra do Rio Inhambupe 
(Esplanada) 
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• Projeto de padronização das barracas de praia em Guarajuba, Itacimirim, Jacuípe e 
Foz do Rio Capivara (Camaçari) 

• Projeto de padronização das barracas de praia em Mangue Seco, Costa Azul e 
Coqueiros (Jandaíra) 

• Projeto de Padronização das barracas em Pontal da Areia (Itaparica) 

• Regulamentar e fazer cumprir a lei municipal sobre poluição visual e sonora (Vera 
Cruz) 

• Revisão da regulamentação e ordenamento dos pontos de embarque e desembarque 
internos em todas as localidades (Vera Cruz) 

Fortalecer os mecanismos que contribuam para a formação da identidade municipal 
• Incluir histórico da Ilha no currículo escolar (Vera Cruz) 

• Levantamento e estudo sobre as manifestações culturais do município (Mata de São 
João) 

Gerir o Patrimônio histórico, cultural e ambiental utilizando sua contribuição para a 
atividade turística 

• Ampliação do centro cultural com auditório na sede do município (Jandaíra) 

• Aquisição de instrumentos para banda de música (Conde) 

• Complementar mapeamento e resgate histórico-cultural da Ilha de Itaparica com 
interpretação do patrimônio (Vera Cruz) 

• Controle da pesca e da agricultura com agrotóxicos para evitar poluição do Rio 
Subaúma (Entre Rios) 

• Criação de reserva ambiental em Pirajuia (Salinas da Margarida) 

• Criação de reserva extrativista flúvio-marinha no estuário do Rio Itapicuru e na 
Barra do Rio Itariri (Conde) 

• Elaboração de projeto de memorial histórico-cultural para integração sede / orla 
(Camaçari) 

• Equipar a biblioteca e melhorar o arquivo (Conde) 

• Estruturação do Parque Metropolitano de Ipitanga (Lauro de Freitas) 

• Implantação de centro de referência cultural com revitalização e apoio às 
manifestações folclóricas locais (Santo Amaro) 

• Implantação de museu histórico (Vera Cruz) 

• Implantação de uma sede do IBAMA e do CRA em Coqueiros (Jandaíra) 

• Implantação do museu histórico do município e Memorial João Ubaldo Ribeiro 
(Itaparica) 

• Implantação do Parque Ecológico com demarcação, inventário histórico-ambiental e 
sinalização (Vera Cruz) 

• Recuperação florestal e ambiental da APA-LN e entorno da Linha Verde(Conde) 

• Resgate das tradições culturais municipais para o turismo (Esplanada) 
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• Resgate e valorização das manifestações culturais do município (Cachoeira) 

Integração 

As estratégias de Integração, mais que compostas por uma seqüência de ações, formam uma 
abordagem de atuação. Serão atendidas, diretamente ou não, por ações ou diretrizes 
inclusas nos demais projetos globais (Marketing, Modernização Municipal e Capacitação). 
Além desses projetos, que abrangem todos os municípios do Pólo Salvador e Entorno foram 
identificadas as seguintes ações específicas: 

Apoiar e fortalecer clusters regionais, aproveitando as características e diferenciais de 
cada zona 

• Apoio à consolidação do cluster de entretenimento (Salvador) 

Buscar a inserção da comunidade local no processo turístico através da valorização e 
respeito de sua cultura, seu espaço e suas decisões 

• Criação de áreas próprias para recreação popular (alternativas) com infra-estrutura 
própria (Lauro de Freitas) 

Estimular a formação da cadeia produtiva local do turismo, aumentando a contribuição 
desta atividade para o PIB regional e baiano 

• Apoio à pesca artesanal na Região da APA-LN (Conde) 

• Apoio aos pequenos produtores agrícolas na Região da APA-LN (Conde) 

• Implantação de parque alimentício para dinamizar a economia local (Cachoeira) 

• Incentivo à fruticultura nativa (Esplanada) 

• Projetos para captação de recursos federais e estaduais para pequenos produtores 
(Esplanada) 

• Viabilização do Projeto de Incentivo à Pesca (Camaçari) 

Estimular e priorizar investimentos da comunidade local em receptivo turístico  
• Desenvolver com a comunidade local meios alternativos de hospedagem 

(Maragojipe) 

Fomentar o associativismo comunitário e empresarial 
• Articular a participação da população e suas lideranças no PNMT (Mata de São João) 

Produto Turístico 

As principais ações relacionadas à macro-estratégia Produto Turístico estão relacionadas ao 
Plano de Marketing. A partir dele será possível: 

• Divulgar e promover a Bahia de modo a construir uma imagem reconhecida 
internacionalmente; 

• Compreender de maneira mais minuciosa os clientes atuais e potenciais, abrindo as 
perspectivas para a criar produtos turísticos inovadores, criativos e excelentes; 
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• Criar produtos mais ajustados aos anseios e necessidades dos turistas atuais e 
potenciais; 

• Definir as possibilidades e as necessidades para geração de demanda em períodos de 
menor ocupação. 

Além de definir ações, propriamente falando, as estratégias de produto turístico são 
diretrizes sobre a abordagem e o conteúdo das várias ações das demais macro-estratégias. 
Suas estratégias definem, ainda, prioridades e um posicionamento de mercado. 
Evidentemente, também definem as metas e objetivos finais para as ações incluídas nas 
demais ações globais, como os projetos de Modernização Municipal, de Sinalização 
Turística, de Artesanato e de Capacitação, sendo beneficiadas direta ou indiretamente. Além 
das ações incluídas nos projetos citados acima, agrupadas em outras macro-estratégias por 
conveniência didática, as seguintes ações estão diretamente relacionadas com o Produto 
Turístico: 

Diversificar a oferta de produtos turísticos para atender segmentos de demanda 
adequados a cada zona 

• Apoio à implantação do Convention Bureau local (Camaçari) 

• Centro de Convenções - Pavilhão de Feiras II (Salvador) 

• Construção de centro de convenções (Itaparica) 

• Criação de clube da maior idade para diminuir a sazonalidade (Camaçari) 

• Modernização do Centro de Convenções (Salvador) 

• Pátio-garagem para lanchas até 28 pés, jet-ski e pequenas embarcações (Madre de 
Deus) 

• Urbanização do pólo turístico e hoteleiro de Armação (Salvador) 

• Construção de pousada em Santo Estevão e hotel na sede do município (São 
Francisco do Conde) 

Estimular a busca pela excelência dos serviços e produtos turísticos 
• Apoio à melhoria dos atrativos turísticos existentes (Nazaré) 

• Assistência técnica para melhoria das instalações hoteleiras existentes e captação de 
novos investimentos hoteleiros (Maragojipe) 

• Exigência de carteiras profissionais para guias de turismo, atualizadas anualmente
  (Salvador) 

• Reabertura do "Grande Hotel" e implantação de um hotel de primeira linha 
(Itaparica) 

Sócio-Educação para o Turismo 

As principais ações relativas à macro-estratégia de Socioeducação estão reunidas em um 
amplo Projeto de Capacitação, que deverá atender a todos os municípios do Pólo Salvador e 
Entorno. Entretanto, ainda foram coletadas as seguintes ações: 
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Criar oportunidades para que a comunidade construa uma consciência coletiva sobre a 
importância da conservação e preservação do patrimônio cultural, histórico e ambiental 

• Apoio à Agenda 21 local (Mata de São João) 

• Ênfase sobre a história da cidade nos cursos fundamentais (Salvador) 

• Incluir no ensino fundamental os valores ambientais (Salvador) 

Fomentar atividades que fortaleçam o reconhecimento do turismo como atividade 
geradora de benefícios sócio-econômicos, como trabalho e renda 

• Inserir educação para o turismo nas escolas de 2° grau (Cachoeira) 

• Inserir educação para o turismo nas escolas de 2° grau (Salvador) 

Mobilizar as lideranças municipais, formais e não formais, para fortalecer o papel 
educativo das cidades 

• Construção de escola de 2° grau em ponto estratégico para os povoados do litoral 
(Entre Rios) 

• Educação básica para diminuir a desigualdade social (Salvador) 

• Educação sexual para evitar prostituição infantil (Mata de São João) 

• Incentivo a projetos voltados à criança (Mata de São João) 

Promover eventos educacionais voltados para aprendizagens relativas ao papel de 
cidadão e de profissional que já trabalhem ou que pretendam trabalhar no turismo 

• Criação de curso técnico de turismo (Vera Cruz) 

• Ensino de teoria e técnicas de turismo como tema transversal no currículo das 
escolas (Vera Cruz) 

• Implantação do Centro de Apoio às Atividades Turísticas – CETA (Camaçari) 

• Implantação do Restaurante Escola (Lauro de Freitas) 

• Implantação da Escola Superior de Turismo e Hotelaria (São Francisco do Conde) 

• Reestruturação de programas de apoio social para ambulantes (Salvador) 

• Viabilização de curso superior junto à UNEB (Camaçari) 

Conclusão 

As estratégias e ações apresentadas obedecem a um modelo de desenvolvimento sustentável 
para o turismo. A aplicação das vertentes propostas tem como resultado um turismo que 
vincula e condiciona o desenvolvimento econômico à inserção e desenvolvimento social e 
ao respeito e preservação ao ambiente. Esse modelo de desenvolvimento garante 
longevidade à atividade e uma evolução significativa da receita turística ao longo do 
horizonte deste planejamento. 

Para o turista, essas estratégias e ações trazem a possibilidade de uma experiência mais 
completa e valiosa, já que cada vez mais elementos específicos e únicos do local estão sendo 
agregados ao ciclo de serviços turísticos. 
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A experiência do turista que vai à Bahia e ao Pólo Salvador e Entorno deve deixar de ser 
apenas contemplativa e passiva. As estratégias e ações buscam preparar a sociedade anfitriã 
para proporcionar ao turista um aprendizado sobre o local, os costumes, cultura, 
peculiaridades, modos de relacionamento, etc. A experiência turística passa a ser, então, 
interativa, e dá ao turista cada vez mais elementos e momentos diferentes dos que ele 
costuma viver na sua rotina. 

Condição sine qua non para o desenvolvimento desse tipo de turismo é a inserção da 
comunidade no processo de desenvolvimento da atividade. Mas se, por um lado, as 
comunidades locais terão oportunidades de se envolver com a atividade turística e se 
beneficiar dela, por outro, tal inserção representa também um risco aos frágeis alicerces 
culturais e vulneráveis costumes tradicionais destas comunidades. 

Este risco deve ser diminuído com o processo gradual de inserção das comunidades, que 
terá como base o aumento da sua auto-estima e da conscientização constante do valor que 
elas oferecem ao turista. Os moradores locais sentirão, ainda mais, orgulho de sua cultura e 
de seus costumes. 

Estabelece-se assim um ciclo virtuoso entre a atividade turística e as sociedades receptoras: 
as comunidades (conscientizadas do valor e da importância de sua cultura e de seus 
costumes) proporcionam ao turista uma experiência única e cada vez melhor. Esta 
qualidade de experiência turística fomenta a vinda de mais turistas e mais receitas turísticas 
para a região. 

Pode-se perceber, então, que as estratégias para o desenvolvimento turístico rompem os 
limites do turismo como produto a ser comercializado. Em Macro-estratégias Estaduais 
como Integração e Socioeducação se visa, mais do que o contato direto com o turista, o 
ganho de qualidade de vida das comunidades. 

Outra característica importante das estratégias e ações apresentadas é que elas induzem 
uma descentralização do desenvolvimento, oportunizando resultados e benefícios do 
turismo para diversas localidades sem grande visibilidade. 

Enfim, os fundamentos dessas estratégias são o compartilhamento de responsabilidades 
para se alcançar o desenvolvimento sustentável do turismo na Bahia e a participação 
popular no processo deliberativo. Nesta conjuntura, o Governo do Estado passa a ser um 
indutor deste tipo de desenvolvimento, aliado aos demais segmentos públicos, à sociedade 
civil e à comunidade empresarial do turismo. 
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5. Quadros Prospectivos 

Introdução 

O crescimento da atividade turística nos próximos anos resulta em impactos econômicos, 
sócio-culturais e ambientais nas áreas de planejamento. O dimensionamento das atividades 
futuras é parte essencial do processo de planejamento turístico, e, para tanto, serão 
indicadas perspectivas sobre o fluxo turístico. 

Em um primeiro momento são apresentadas as projeções e estimativas quantitativas. 
Assim, são oferecidos quadros-resumo, tabelas com as estimativas de fluxo, receita e 
impacto econômico para três cenários possíveis – um otimista, um moderado e um 
conservador. Nesses quadros-resumo são apresentadas as seguintes informações: 

• Crescimento do fluxo turístico interno e externo; 

• Crescimento da receita turística derivada; 

• Comportamento em relação á permanência média (PM) e gasto médio diário 
individual (GMDI); 

• Renda derivada da receita e dos investimentos turísticos; 

• Impacto fiscal da atividade; 

• Cobertura de crédito pelo sistema fiscal; 

• Incremento de empregos pelo turismo; 

• Incremento no número de unidades habitacionais (UHs) e investimentos derivados. 

Ainda dentro da análise quantitativa, são apresentadas as informações sobre as 
características dos visitantes. São identificadas as metas para os segmentos de turistas 
prioritários, que deverão apresentar crescimento superior aos demais. Dentro dessa 
caracterização da demanda, ainda, são avaliadas as possibilidades de diminuição da 
sazonalidade. Aqui também são estipuladas metas para melhorar a distribuição do fluxo ao 
longo dos meses. As informações pertinentes para a caracterização da demanda são: 

• Faixa etária; 

• Renda familiar; 

• Motivo da viagem; 

• Motivação do passeio; 

• Forma de viajar; 

• Forma de organização da viagem; 

• Distribuição do fluxo através dos meses. 

As projeções de fluxo através das diferentes características da demanda permitem uma 
estimativa da necessidade de hospedagem e a possível oferta futura de unidades 
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habitacionais (UHs) decorrente. Também se faz necessária uma estimativa de crescimento 
populacional e população flutuante, para que sejam identificadas possíveis pressões 
demográficas decorrentes do desenvolvimento turístico. 

Para elaboração dessas estimativas e projeções, foram utilizadas metodologias específicas. 
Esses procedimentos e conceitos foram superficialmente apresentados em cada item, 
ficando o detalhamento teórico e as tabelas com os cálculos apresentados como anexos. 

A segunda etapa identifica as conseqüências qualitativas desse fluxo turístico previsto, com 
os possíveis impactos do desenvolvimento turístico na área de planejamento caso não sejam 
implementadas as devidas ações previstas para mitigar os impactos. Essa análise resulta em 
uma avaliação da coerência entre as estratégias de desenvolvimento previstas no capítulo 
anterior e os impactos sócio-ambientais nessas mesmas áreas. 

Impacto Quantitativo 

Para a avaliação do impacto quantitativo utilizou-se o fluxo e a receita total como base para 
as projeções e estimativas. Tanto o fluxo como a receita crescem a taxas diferentes, sendo o 
maior crescimento direcionado para a receita. Essa diferença entre as taxas indica uma 
priorização do aumento da receita em relação ao fluxo como resultado de uma série de 
ações coordenadas apresentadas no capítulo 4.2 – Estratégias de Desenvolvimento Turístico. 

Como essa diferença decorre das ações coordenadas atendidas pelas Macro Estratégias, é 
previsto que ela se modifique durante o período analisado, à medida que ações forem 
implantadas e surtam efeito. 

As informações disponíveis sobre fluxo e receita turística apresentam uma lacuna de 
informações que vai do período de 2001 a 2003. Assim, o estudo realizado pela Bahiatursa – 
“Desempenho do Turismo Baiano” – conta com dados realizados efetivos para o período de 
1991-2001. Já as taxas de crescimento que levam em consideração as ações realizadas pelo 
PRODETUR NE II, são válidas a partir do período de 2003-2005, período no qual as 
primeiras ações do programa serão implementadas. 

Para o ano de 2002, a Bahiatursa realizou estudos econômicos, que previram uma ligeira 
queda ou manutenção dos valores encontrados em 2001. Esse comportamento foi previsto 
com base nos seguintes fatores: 

• Redução geral no fluxo mundial de viagens em função dos episódios terroristas de 
setembro de 2001; 

• Crise econômica na Argentina, principal emissor internacional; 

• Crise na aviação aérea nacional e internacional, com redução da malha aérea; 

• Surtos de dengue na alta temporada, diminuindo a propensão de viagem dos 
mercados nacional e internacional. 

Segunda a Organização Mundial do Turismo (OMT), os impactos de eventos como o 11 de 
setembro são grandes, porém pouco duradouros, como pode ser observado a seguir: 

“As estimativas preliminares do turismo serão uma surpresa para muitos. Pela 
primeira vez na história, o número de chegadas turísticas internacionais ultrapassou a 
fronteira dos 700 milhões de turistas e, apesar das expectativas desalentadoras e dos 
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debates sobre as crises, o ano terminou com um aumento de 3,1%. Mais uma vez o 
turismo mostrou sua resistência. 

No total, segundo dados preliminares enviados à OMT por fontes oficiais, 715 milhões 
de chegadas turísticas se registraram no ano passado, cifra que representa 22 milhões 
de turistas a mais do que em 2001, ou, se compararmos com o ‘ano do milênio’ – que 
para muitos é a referência que deve ser tomada, quase 19 milhões de turistas a mais do 
que em 2000. 

(...) as chegadas turísticas internacionais são somente uma parte do turismo mundial, 
na qual não se considera o mercado interno. E este se beneficiou consideravelmente do 
auge da crise do turismo, especialmente nos Estados Unidos.” 88 

Segundo a OMT, “os atentados terroristas tiveram influência efetiva no turismo em 2001, no 
entanto, muito mais em âmbito local e por pouco tempo .”89 

Levando em conta os pareceres técnicos citados, considerou-se coerente atribuir um 
crescimento de fluxo e de receita para o período de 2001-2003 moderado. Para o período de 
2003-2005, no qual o PRODETUR NE II estará em fase de implantação, com suas ações em 
andamento, o fluxo e a receita crescem a uma taxa semelhante. No período seguinte, 2006-
2010, os efeitos das primeiras implantações surgirão efeito, fazendo com que a receita 
comece a crescer a taxas mais elevadas do que as do fluxo. Com a consolidação das ações – 
2011-2015 – a receita deve crescer a taxas ainda maiores. O último período – 2016-2020 – é 
aquele em que outras ações fora do âmbito do PRODETUR NE II foram realizadas pelas 
diferentes esferas do poder público, aumentando o ainda mais o ritmo de crescimento da 
receita. 

Para estimar o crescimento futuro, utilizou-se uma projeção baseada em dois parâmetros 
distintos, crescimento da demanda e participação do Pólo no mercado. Essa combinação de 
fatores indica que as perspectivas de crescimento econômico podem gerar um crescimento 
natural de fluxo e receita. Se todos os destinos concorrentes mantiverem sua participação, o 
crescimento previsto para o Pólo é igual ao crescimento da demanda (cenário moderado). 
Se, ao implantar as ações previstas, a capacidade de competir do Pólo aumentar 
consideravelmente acima da média do mercado, então teremos uma maior participação em 
relação ao total (cenário otimista). Por outro lado, se houver uma menor competitividade 
relativa, a participação deverá ser menor e, conseqüentemente, será observado um 
crescimento menor que o verificado pelo mercado (cenário conservador). 

A variação máxima esperada (para cima ou para baixo) em relação ao crescimento do 
mercado é fruto exclusivo da maior penetração do destino no mercado, e é estimada em 
aproximadamente 30%. Isso significa que, caso o fluxo total cresça 4%, o fluxo no Pólo deve 
crescer entre 2,8% e 5,2%. Esse dado é empírico e seu valor absoluto provém de observações 
no mercado hoteleiro, quando da introdução de um novo empreendimento em um 
mercado instalado. Acredita-se que valores fora desse limite são possíveis de serem obtidos, 
mas não em um horizonte de longo prazo.  

A tabela a seguir apresenta as taxas previstas para os diferentes cenários e períodos: 

                                                 
88 Organização Mundial do Turismo – OMT. “World Tourism in 2002: Better than expected”. Acessado em 03/2003. Dispo-
nível por WWW em http://www.world-tourism.org/newsroom/Releases/2003/jan/numbers2002.htm. 
89 Idem. 
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Tabela 5.1 – Taxas de Crescimento Anual para o Fluxo e a Receita Turística – 2003/2020 

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

Otimista

Moderado

Conservador
 

 

Como foi citado no capítulo 3.14 (Demanda Atual e Potencial), essas taxas representam 
expectativas de desdobramentos de variáveis externas (crescimento econômico) e internas 
(competitividade) que impactam na atividade turística. Sobre o crescimento econômico, é 
previsto um crescimento médio de 3% ao ano, gerando um fluxo turístico ligeiramente 
superior (4% ao ano). Em relação à competitividade, como descrito acima, ela pode 
influenciar a capacidade de captação desse crescimento. Os principais atributos de 
competitividade que busca-se aprimorar através deste PDITS são: 

• Associativismo dos agentes de turismo locais; 

• Coesão da oferta e foco de mercado; 

• Qualidade e variedade da oferta técnica; 

• Qualidade do ambiente urbano e do espaço dos atrativos; 

• Comunicação com o mercado. 

De maneira sintética, esses atributos são fundamentais para a competitividade do Pólo, 
devendo ser aprimorados pelo conjunto de ações a serem implantadas. Se houver um 
acréscimo de desempenho muito superior (em todos os atributos) em relação aos 
concorrentes, será possível observar taxas de crescimento dentro do cenário otimista. Caso 
as ações garantam manutenção da competitividade, então espera-se um crescimento médio 
semelhante ao do cenário moderado. Em um último caso, se a competitividade dos 
concorrentes aumentar mais que a do Pólo, então é esperado um crescimento de mercado 
dentro do cenário conservador.  

Quadros-Resumo 

Os quadros-resumo sintetizam as projeções de fluxo, receita e impactos econômicos para os 
anos de 2010, 2015 e 2020. São apresentadas as estimativas para os três cenários trabalhados 
pela Bahiatursa, para os quais são aplicadas as taxas anuais de crescimento apresentadas na 
Tabela 5.1. 

Esse incremento diferenciado de visitantes e da receita total, conseqüentemente, gera 
diferentes impactos fiscais, investimentos em empreendimentos turísticos e empregos. O 
impacto fiscal e no PIB seguem proporcionais ao aumento da receita. O incremento de 
UHs, por sua vez, varia conforme as previsões de fluxo por período, calculado a partir de 
estimativas de distribuição do fluxo pelos meses e pelo total de turistas em um mesmo 
período. 
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No cenário otimista o crescimento anual do fluxo e da receita, durante o período completo 
(2001-2020) resultou em um taxa anual da ordem de 5,0% para o número de turistas e 6,8% 
para a receita total. Esses valores resultam da utilização dos percentuais de crescimento 
diferenciados por período, conforme Tabela 5.1. Da mesma forma, no cenário moderado o 
crescimento do fluxo e da receita, ao longo de todo o período, resultou em um taxa anual da 
ordem de 3,8% para o número de turistas e 5,2% para a receita total. Já no cenário 
conservador o crescimento do fluxo e da receita é menos intensos. A taxa anual para o 
período 2001-2020 é da ordem de 2,5% para o número de turistas e 3,5% para a receita total. 

Os investimentos do PRODETUR NE II que constam da tabela foram distribuídos ao longo 
do período de planejamento da seguinte maneira: ações alocadas como prioridade A, 
representando aproximadamente US$ 102,9 milhões devem ser realizadas até 2010; o valor 
restante (valor das ações alocadas como prioridade B) fica distribuído 50% até 2015 e; 50% 
até 2020. 

O impacto no PIB foi calculado com base nas projeções de fluxo e receita turística, segundo 
indicado no capítulo 3.14 – Demanda Atual e Potencial. O impacto fiscal previsto é uma 
fração desse impacto no PIB. Segundo estimativas do Governo da Bahia é da ordem de 6,6% 
desse montante. A cobertura sobre empréstimo indica a fração que o montante de 
empréstimo contratado representa sobre o impacto fiscal. A partir das expectativas de 
receita e impacto fiscal, percebe-se que o volume de impostos que devem ser arrecadados 
exclusivamente através da receita turística representam uma parcela aceitável da previsão 
de arrecadação anual em 2010  

O número de empregos gerados é calculado com base no montante de unidades 
habitacionais (UHs) incrementadas pelo aumento no fluxo turístico. A relação entre o 
número de UHs e os empregos gerados foi descrita no capítulo 3.14 – Demanda Atual e 
Potencial. O incremento de UHs, por sua vez, está descrito neste capítulo, no item 
Necessidade de Hospedagem. 

As tabelas abaixo (Tabela 5.2, Tabela 5.3, Tabela 5.4, Tabela 5.5) apresentam os quadros-
resumo para os três cenários e para cada sub-região abordada (o total do Pólo Salvador e 
Entorno, Baía de Todos os Santos, Costa dos Coqueiros e Salvador), indicando projeções de 
fluxo, receita e impactos econômicos nos anos de 2010, 2015 e 2020. Essas projeções 
correspondem a efetivação da estratégia ora proposta. Correspondem à integração, ao longo 
dos anos, de mais atrativos e destinos à oferta turística atual. 

Em linhas gerais, Salvador deverá receber novos empreendimentos turísticos ao longo de 
sua orla e no centro histórico, principalmente. Eventos diversos (Festival de Verão, 
reveillon, festas juninas etc.) ganharão mais atratividade turística e outros serão formatados. 
Novos atrativos serão incorporados, como recentemente ocorreu com a região do Forte de 
Monte Serrat. A vertente náutica ganhará força, gerando fluxo próprio e contribuindo para 
uma imagem diferenciada do destino. 

Na Baía de Todos os Santos, é previsto que em torno da temática histórico-cultural serão 
formatados roteiros e eventos. O patrimônio histórico e cultural será o elemento básico para 
a configuração desses produtos e serviços, mas será constantemente permeado pelos 
recursos naturais e integrado ao desenvolvimento da estrutura náutica (aproximando ainda 
mais com Salvador), tanto para lazer regional como para atração de turistas. Pequenos 
empreendimentos deverão prevalecer, mas é possível acreditar que poucas estruturas de 
médio e grande porte poderão surgir.  
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Na região da Costa dos Coqueiros, por sua vez, é previsto um grande número de 
equipamentos turístico-hoteleiros de grande porte e farta estrutura de lazer. Essa operação 
“industrial” deverá se restringir até uma distância de uma hora a partir de Salvador. 
Pequenas vilas turísticas próximas ao litoral, com pousadas e estrutura de lazer e 
entretenimento com apelo ecoturístico deverão prevalecer ao longo do restante da costa. A 
construção de segundas residências deve crescer, assim como o fluxo regional com intenção 
de recreação. 
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Tabela 5.2 – Quadros-Resumo – Pólo Salvador e Entorno 

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

Nacional 3.238,4 4.077,8 5.193,1 2.925,2 3.478,1 4.182,4 2.585,9 2.901,3 3.292,1
Internacional 441,6 663,8 916,4 398,9 566,2 738,1 352,6 472,3 581,0
Total 3.680,0 4.741,7 6.109,6 3.324,1 4.044,3 4.920,5 2.938,5 3.373,6 3.873,1

Receita (US$ mi)
Nacional 694,57 963,95 1.470,63 614,77 785,74 1.087,02 545,77 641,93 803,28
Internacional 163,69 248,26 347,93 144,87 207,07 273,22 125,41 168,80 209,45
Total 858,26 1.212,22 1.818,56 759,64 992,81 1.360,24 671,18 810,73 1012,73

Receita por turista (US$)
Nacional 214,48 236,39 283,19 210,16 225,91 259,90 211,06 221,26 244,00
Internacional 370,68 373,98 379,66 363,18 365,72 370,18 355,66 357,40 360,53
Total 233,22 255,65 297,66 228,52 245,49 276,45 228,41 240,32 261,48

GMDI (US$)
Nacional 26,01 27,30 29,88 25,74 26,69 28,63 25,80 26,41 27,74
Internacional 42,74 42,94 43,26 42,31 42,46 42,72 41,87 41,97 42,16
Total 27,92 29,23 31,54 27,63 28,64 30,39 27,63 28,34 29,56

PM (dias)
Nacional 7,6 8,0 8,7 7,5 7,8 8,3 7,5 7,7 8,1
Internacional 7,9 7,9 8,0 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 7,8
Total 7,7 8,0 8,7 7,6 7,9 8,3 7,6 7,8 8,1

Investimentos PRODETUR II (US$ mi) 108,3 27,1 27,1 108,3 27,1 27,1 108,3 27,1 27,1

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

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

Cobertura empréstimo 63,8% 10,8% 7,4% 75,6% 14,1% 10,6% 90,1% 18,6% 15,3%

Empregos (Incremento total) 13.044 12.265 18.504 9.324 8.201 11.534 5.672 4.932 6.674

UHs (Incremento total) 10.415 9.793 14.775 7.445 6.548 9.209 4.529 3.938 5.329

CENÁRIO MODERADO CENÁRIO CONSERVADORCENÁRIO OTIMISTA

 

Fonte: Bahiatursa – Desempenho do Turismo Baiano 1991/2001 
Elaboração: FGV 2003 
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Tabela 5.3 – Quadros-Resumo – Baía de Todos os Santos (excluindo Salvador) 

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

Nacional 580,7 731,2 931,2 524,5 623,7 750,0 463,7 520,3 590,3
Internacional 79,2 119,0 164,3 71,5 101,5 132,4 63,2 84,7 104,2
Total 659,9 850,3 1.095,6 596,1 725,2 882,3 526,9 604,9 694,5

Receita (US$ mi)
Nacional 80,5 112,9 170,8 71,3 92,2 127,0 63,1 75,3 94,2
Internacional 9,3 14,0 19,5 8,2 11,7 15,4 7,1 9,6 11,8
Total 89,8 126,9 190,4 79,5 103,9 142,4 70,3 84,9 106,0

Receita por turista (US$)
Nacional 138,70 154,33 183,44 135,90 147,83 169,34 136,15 144,72 159,54
Internacional 117,35 117,92 118,88 115,03 115,47 116,23 112,71 113,01 113,54
Total 136,14 149,23 173,76 133,40 143,30 161,37 133,33 140,28 152,64

GMDI (US$)
Nacional 19,58 20,65 22,51 19,38 20,21 21,63 19,40 20,00 21,00
Internacional 23,95 24,01 24,11 23,72 23,76 23,84 23,48 23,51 23,56
Total 19,75 20,67 22,31 19,55 20,26 21,50 19,54 20,04 20,91

PM (dias)
Nacional 7,1 7,5 8,1 7,0 7,3 7,8 7,0 7,2 7,6
Internacional 7,1 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,8 4,8
Total 6,9 7,2 7,8 6,8 7,1 7,5 6,8 7,0 7,3

Investimentos PRODETUR II (US$ mi) 108,3 27,1 27,1 108,3 27,1 27,1 108,3 27,1 27,1

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

Impacto fiscal (US$ mi) 158,8 231,1 339,6 133,6 177,1 237,0 112,0 135,0 164,3

Cobertura empréstimo 68,2% 11,7% 8,0% 81,0% 15,3% 11,4% 96,6% 20,0% 16,5%

Empregos (Incremento total) 2.922 1.625 2.452 2.426 1.086 1.527 1.942 653 1.067

UHs (Incremento total) 2.333 1.298 1.958 1.937 867 1.219 1.551 521 852

CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO MODERADO CENÁRIO CONSERVADOR

 

Fonte: Bahiatursa – Desempenho do Turismo Baiano 1991/2001 
Elaboração: FGV 2003 
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Tabela 5.4 – Quadros-Resumo – Costa dos Coqueiros (Dados sobre Praia do Forte e Complexo Sauípe) 

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

Nacional 251,4 316,6 403,2 227,1 270,1 324,7 200,8 225,3 255,6
Internacional 34,3 51,5 71,2 31,0 44,0 57,3 27,4 36,7 45,1
Total 285,7 368,2 474,4 258,1 314,0 382,0 228,2 261,9 300,7

Receita (US$ mi)
Nacional 50,4 70,4 106,9 44,6 57,4 79,3 39,5 46,9 58,7
Internacional 8,2 12,4 17,3 7,3 10,3 13,6 6,3 8,4 10,5
Total 58,6 82,8 124,2 51,9 67,8 92,9 45,8 55,4 69,1

Receita por turista (US$)
Nacional 200,48 222,27 265,04 196,44 212,71 244,10 196,98 208,26 229,64
Internacional 238,93 240,49 243,15 234,16 235,36 237,46 229,39 230,21 231,68
Total 205,09 224,82 261,76 200,96 215,88 243,11 200,86 211,33 229,95

GMDI (US$)
Nacional 37,97 39,98 43,66 37,59 39,12 41,90 37,64 38,70 40,64
Internacional 40,92 41,05 41,28 40,51 40,61 40,79 40,09 40,16 40,29
Total 38,37 40,18 43,35 37,99 39,37 41,78 37,98 38,95 40,63

PM (dias)
Nacional 5,28 5,56 6,07 5,23 5,44 5,83 5,23 5,38 5,65
Internacional 5,84 5,86 5,89 5,78 5,80 5,82 5,72 5,73 5,75
Total 5,34 5,60 6,04 5,29 5,48 5,82 5,29 5,43 5,66

Investimentos PRODETUR II (US$ mi) 108,3 27,1 27,1 108,3 27,1 27,1 108,3 27,1 27,1

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

Impacto fiscal (US$ mi) 158,8 231,1 339,6 133,6 177,1 237,0 112,0 135,0 164,3

Cobertura empréstimo 68,2% 11,7% 8,0% 81,0% 15,3% 11,4% 96,6% 20,0% 16,5%

Empregos (Incremento total) 1.361 1.407 2.122 935 941 1.323 516 566 741

UHs (Incremento total) 1.086 1.123 1.695 747 751 1.057 412 452 592

CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO MODERADO CENÁRIO CONSERVADOR

 

Fonte: Bahiatursa – Desempenho do Turismo Baiano 1991/2001 
Elaboração: FGV 2003 
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Tabela 5.5 – Quadros-Resumo – Salvador 

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

Nacional 2.406,3 3.030,0 3.858,7 2.173,5 2.584,3 3.107,7 1.921,4 2.155,7 2.446,1
Internacional 328,1 493,3 680,9 296,4 420,7 548,4 262,0 350,9 431,7
Total 2.734,4 3.523,2 4.539,6 2.469,9 3.005,0 3.656,1 2.183,4 2.506,7 2.877,8

Receita (US$ mi)
Nacional 559,4 774,2 1.183,5 495,2 630,7 873,4 439,9 515,3 644,9
Internacional 150,4 228,3 320,6 133,1 190,4 251,6 115,2 155,2 192,7
Total 709,8 1.002,6 1.504,0 628,3 821,1 1.125,0 555,1 670,5 837,6

Receita por turista (US$)
Nacional 232,48 255,52 306,70 227,81 244,05 281,05 228,94 239,06 263,63
Internacional 458,39 462,94 470,76 449,06 452,56 458,70 439,73 442,12 446,42
Total 259,59 284,56 331,31 254,36 273,24 307,70 254,24 267,49 291,05

GMDI (US$)
Nacional 29,21 30,63 33,55 28,92 29,93 32,12 28,99 29,62 31,11
Internacional 53,01 53,27 53,72 52,47 52,67 53,03 51,92 52,06 52,32
Total 32,09 33,59 36,25 31,76 32,92 34,93 31,75 32,57 33,97

PM (dias)
Nacional 7,96 8,34 9,14 7,88 8,15 8,75 7,90 8,07 8,47
Internacional 8,65 8,69 8,76 8,56 8,59 8,65 8,47 8,49 8,53
Total 8,09 8,47 9,14 8,01 8,30 8,81 8,01 8,21 8,57

Investimentos PRODETUR II (US$ mi) 108,3 27,1 27,1 108,3 27,1 27,1 108,3 27,1 27,1

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

Impacto fiscal (US$ mi) 158,8 231,1 339,6 133,6 177,1 237,0 112,0 135,0 164,3

Cobertura empréstimo 68,2% 11,7% 8,0% 81,0% 15,3% 11,4% 96,6% 20,0% 16,5%

Empregos (Incremento total) 8.761 9.233 13.929 5.954 6.172 8.680 3.206 3.712 4.862

UHs (Incremento total) 6.995 7.372 11.122 4.754 4.928 6.931 2.560 2.964 3.882

CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO MODERADO CENÁRIO CONSERVADOR

 

Fonte: Bahiatursa – Desempenho do Turismo Baiano 1991/2001 
Elaboração: FGV 2003 
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Caracterização da demanda 

Características Futuras dos Turistas 

Este próximo item apresenta as metas e expectativas para o turismo de Salvador no que se 
refere às características do fluxo. Nesse momento faz-se necessário definir metas para o 
crescimento de segmentos de mercado priorizados, indicando o desdobramento previsto 
para as estratégias e ações sub-regionais. Considera-se, portanto, que dentro de cada 
segmento a ser analisado haverá elementos com maior evolução que os demais. 

A Tabela 5.6 apresenta as projeções do fluxo turístico do Pólo Salvador e Entorno por 
segmentos de mercado. Os segmentos relacionados com os diferenciais e ênfases 
estratégicas das zonas turísticas deverão apresentar resultados mais expressivos ao longo 
dos próximos anos, indicando a efetividade das ações desenvolvidas. Esses segmentos, nos 
quais devem ser concentrados os esforços, apresentam a participação (em relação ao total) 
marcada em azul. Essas projeções são elaboradas com base no cenário moderado. 

A agregação de atividades e roteiros no entorno da Baía de Todos os Santos fortalece a 
motivação histórico-cultural, implicando em maior participação das motivações 
Manifestações Populares e Patrimônio Histórico-Cultural em Salvador. O fluxo de turistas 
com essas modalidades de motivações deverá crescer a uma taxa maior que os demais, 
resultando em um incremento na participação de 14% para 35%. O desenvolvimento de 
atividades ligadas aos atrativos naturais deverá incrementar o fluxo com motivação 
ecoturística, aumentando a participação de menos de 1% para 10%. 

A busca por mercados emissores com maior propensão a gasto, inicialmente apresentada no 
capítulo 3.12 (Gastos Turísticos), indicava uma preferência pela participação de importantes 
mercados emissores da Região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o fortalecimento da presença 
de emissores europeus e do Canadá e o fomento ao turismo náutico. Essa perspectiva trará 
duas conseqüências principais: um aumento na participação de turistas posicionados nas 
faixas de renda superiores (US$ 1.500,00 ou mais); além de uma maior participação de 
estrangeiros no fluxo total (passando de 10% para 15%). 
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Tabela 5.6 – Projeção de Fluxo Turístico por Características – Cenário Moderado (Pólo Salvador e Entorno) 

2010 2015

Segmentos Turistas (%) Turistas Turistas Turistas (%)
Crescimento 

anual

Origem
Nacional 2.196.375 90% 2.925.197 3.478.064 4.182.392 85% 3,4%

Internacional 232.503 10% 398.890 566.196 738.069 15% 6,3%

Renda Familiar (US$)
Até 150 100.699 4% 132.963 121.328 147.614 3% 2,0%
150-300 240.023 10% 232.686 242.656 246.023 5% 0,1%
300-600 406.654 17% 465.372 525.754 590.455 12% 2,0%

600-1000 455.454 19% 565.095 687.524 787.274 16% 2,9%
1000-1500 406.264 17% 565.095 687.524 836.478 17% 3,9%
1500-2000 207.540 9% 432.131 566.196 738.069 15% 6,9%

Acima 2000 612.244 25% 930.744 1.213.278 1.574.548 32% 5,1%

Motivo da Viagem
Passeio 1.058.774 44% 1.362.876 1.658.147 2.165.003 44% 3,8%

Visita parentes/amigos 502.014 21% 498.613 525.754 541.251 11% 0,4%
Congresso/eventos/convenção 108.737 4% 265.927 363.983 492.046 10% 8,3%

Negócios 615.562 25% 1.030.467 1.294.163 1.574.548 32% 5,1%
Religião 45.554 2% 33.241 40.443 49.205 1% 0,4%

Outros 98.237 4% 132.963 161.770 98.409 2% 0,0%

Motivação do Passeio
Atrativos Naturais 1.981.513 82% 2.193.898 2.386.114 2.460.231 50% 1,1%

Ecoturismo 11.733 0% 232.686 363.983 492.046 10% 21,7%
Manifestações populares 107.343 4% 232.686 363.983 492.046 10% 8,3%

Patrimônio histórico-cultural 240.813 10% 565.095 808.852 1.230.115 25% 9,0%
Compras 6.984 0% 33.241 40.443 49.205 1% 10,8%

Outros 80.492 3% 66.482 80.885 196.818 4% 4,8%

Forma de Viajar
Sozinho 516.190 21% 664.817 768.409 836.478 17% 2,6%

Com família 1.347.783 55% 1.828.248 2.224.343 2.706.254 55% 3,7%
Com amigos 450.848 19% 598.336 768.409 984.092 20% 4,2%

Excursão 114.057 5% 232.686 283.098 393.637 8% 6,7%

Forma de Organização da Viagem
Organizada por agência 339.943 14% 731.299 1.051.508 1.476.138 30% 8,0%

Não organizada por agência 2.088.935 86% 2.592.788 2.992.753 3.444.323 70% 2,7%
Fonte: Pesquisa de Demanda Turística, Desempenho do Turismo Baiano 1991-2000 (Bahiatursa); Elaboração: FGV

2001 2020

 

Sobre o aumento do fluxo internacional, vale ressaltar que ele se dá a taxas plausíveis (6,3% 
ao ano, no cenário moderado), respeitando as características de viagens de longa distância 
detectadas pela OMT90, onde se percebe que em torno de 80% do fluxo turístico 
internacional é realizado através de percursos de curta distância. Dado que o potencial 
emissor dos países próximos ao Brasil é restrito e que o fluxo doméstico é extremamente 
representativo91, Salvador deve atrair mais turistas estrangeiros que a média nacional, ainda 
que respeitando as limitações mercadológicas. 

                                                 
90 OMT (2001), Tourism 2020 Vision 
91 Segundo dados da EMBRATUR para 2001, o fluxo doméstico no Brasil representa algo como 90% do fluxo total, estimado 
em torno de 49 milhões. 
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Com o desenvolvimento de seu potencial turístico e a vocação metropolitana da capital, o 
Pólo Salvador e Entorno deverá atrair mais turistas com motivos de viagem relacionados a 
passeios e congressos/ convenções/eventos. A participação desses segmentos, dessa maneira, 
irá aumentar a taxas maiores, tendo como metas 44% e 10%, respectivamente. 

Outra tendência a ser explorada é a maior organização e profissionalização do turismo, 
implicando em aumento na participação de viagens organizadas por agências de viagens e a 
maior participação de famílias e excursões. As viagens organizadas por agências (hoje 
representando algo como 14% do total) deverão ser responsáveis por 30% das viagens totais. 
As famílias e excursões, por sua vez, deverão atingir participações de 55% e 8%, 
respectivamente. 

Distribuição do Fluxo por Períodos 

Além da variação na participação dos diferentes elementos de cada segmento, há uma 
evidente preocupação com a suavização da sazonalidade do fluxo turístico atual. 

A Tabela 5.7 apresenta as metas de fluxo ao longo dos meses para os anos de 2010, 2015 e 
2020. Assim como no item anterior, optou-se pelo estabelecimento de metas para os 
diferentes meses do ano, desta vez com a intenção de diminuir a sazonalidade característica 
do fluxo do Pólo Salvador e Entorno. 

Os meses com menor visitação (marcados em vermelho) continuam com um menor fluxo, 
mas fica evidente o objetivo de diminuir a diferença entre esses e os meses com maior 
visitação (marcados em azul). Essas metas devem ser atingidas através de iniciativas, ao 
longo dos próximos anos, no sentido de diversificar o produto e melhorar a promoção. 

Tabela 5.7 – Projeção de Fluxo Turístico por Meses – Cenário Moderado (Pólo Salvador e 
Entorno) 

2010 2015
Mês Turistas (%) Turistas Turistas Turistas (%)
Janeiro 263.776 10,9% 315.788 384.205 467.444 9,5%
Fevereiro 222.728 9,2% 282.547 343.762 418.239 8,5%
Março 270.334 11,1% 315.788 384.205 467.444 9,5%
Abril 257.461 10,6% 315.788 384.205 467.444 9,5%
Maio 127.759 5,3% 232.686 283.098 344.432 7,0%
Junho 154.962 6,4% 232.686 283.098 344.432 7,0%
Julho 182.895 7,5% 265.927 323.541 393.637 8,0%
Agosto 190.667 7,9% 282.547 343.762 418.239 8,5%
Setembro 193.824 8,0% 282.547 343.762 418.239 8,5%
Outubro 209.612 8,6% 282.547 343.762 418.239 8,5%
Novembro 162.249 6,7% 249.307 303.320 369.035 7,5%
Dezembro 192.610 7,9% 265.927 323.541 393.637 8,0%

2001 2020

Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991-2000 (Bahiatursa); Elaboração: FGV  

A seguir, é avaliado o número máximo de turistas em um mesmo período. Para esse cálculo, 
utilizou-se o fluxo do mês com maior número de visitantes. Distribui-se esse fluxo ao longo 
do mês, levando em consideração as estimativas de permanência média e o índice de 
rotatividade, que representa quantas vezes essa permanência cabe em um mês. 
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A tabela abaixo apresenta as projeções para as variáveis descritas. Vale ressaltar, entretanto, 
que o cálculo não considera o período de carnaval, quando há uma aglomeração de 
visitantes acima da média, já que durante esse período é preparada uma estrutura especial 
de recepção. 

Tabela 5.8 – Projeção de Turistas por Período e Necessidade de UHs – Cenário Moderado 
(Pólo Salvador e Entorno) 

Variável 2001 2010 2015 2020
No de turistas no mês com maior fluxo 270.334 315.788 384.205 467.444
Permanência média (dias) 7,4 7,6 7,9 8,3
Índice de rotatividade (30 dias/PM) 4,07 3,95 3,82 3,60
Máximo turistas em um mesmo período 66.396 79.846 100.686 129.995

Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991-2000 (Bahiatursa); Elaboração: FGV  

A conjunção de fatores como aumento do fluxo e aumento da permanência média implicará 
em um aumento da ordem de 96% (2001-2020) no número máximo de turistas previstos para 
um mesmo período, apesar da diminuição da sazonalidade. É prevista uma melhor 
distribuição de visitantes pelos atrativos, além da diversificação da oferta. Cuidados com o 
gerenciamento do fluxo, de qualquer forma, serão necessários. 

Necessidade de Hospedagem 

Para essa estimativa, utilizou-se uma análise simplificada que considera que a proporção de 
turistas que utilizam hotéis, pousadas e apart-hotéis permanecerá constante, causando uma 
determinada necessidade de unidades habitacionais (UHs). Essa primeira estimativa está 
resumida na tabela abaixo: 

Tabela 5.9 - Projeção de Demanda de UHs (Pólo Salvador e Entorno) 

Variável 2001 2010 2015 2020
Máximo turistas em um mesmo período 66.396 79.846 100.686 129.995
Turistas em hotéis e pousadas 44% 44% 44% 44%
Leitos por UH 2 2 2 2
Total UHs necessárias 14.604 17.562 22.146 28.592  

Dada essa avaliação, estimou-se a demanda futura de UHs a partir do fluxo projetado 
(Tabela 5.2 – Quadros-Resumo – Pólo Salvador e Entorno). A tabela abaixo apresenta os 
resultados obtidos: 
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Tabela 5.10 – Projeção de Demanda e Oferta de UH (Pólo Salvador e Entorno) 

Cenário Indicador (1) 2010 2015 2020
Demanda por UHs 19.642 26.497 36.839
Oferta Total 28.059 37.853 52.627
Demanda por UHs 17.562 22.146 28.592
Oferta Total 25.089 31.637 40.846
Demanda por UHs 15.521 18.278 22.008
Oferta Total 22.173 26.111 31.440

(1) Considerando a demanda por UHs preenchendo 70% da ocupação total

Otimista

Moderado

Conservador

Fonte: FGV

 

Projeção Populacional 

Neste item são consideradas as projeções das taxas brutas de natalidade e mortalidade, 
resultando em taxas anuais de crescimento populacional. As estimativas apresentadas são 
elaboradas pelo Dr.Paulo Campanário, sob encomenda da EMBASA, a partir de dados do 
IBGE. A tabela abaixo indica a variação populacional de cada município até o ano de 2020: 

Tabela 5.11 – Projeção Populacional (2000 – 2020) – Municípios do Pólo Salvador e Entorno 

Município 2000 2005 2010 2015 2020
Cresc.Anual 
(2000-2020)

Cachoeira 31.237 32.357 32.927 33.496 33.971 0,4%
Camaçari 167.076 205.903 229.842 251.750 270.591 2,4%
Conde 20.765 22.569 24.047 25.264 26.326 1,2%
Entre Rios 38.136 42.887 47.116 50.890 54.380 1,8%
Esplanada 27.682 30.828 33.579 35.995 38.204 1,6%
Itaparica 19.572 24.056 26.162 28.047 29.609 2,1%
Jaguaripe 13.784 15.000 15.994 17.010 17.997 1,3%
Jandaíra 10.194 11.429 12.524 13.496 14.393 1,7%
Lauro de Freitas 117.299 143.070 163.182 181.799 198.109 2,7%
Madre de Deus 12.434 14.021 14.873 15.604 16.166 1,3%
Maragogipe 41.402 41.602 41.033 40.423 39.667 -0,2%
Mata de São João 33.109 35.060 36.440 37.389 38.091 0,7%
Nazaré 27.076 28.492 29.443 30.407 31.298 0,7%
Salinas da Margarida 10.657 11.475 12.118 12.774 13.406 1,2%
Salvador 2.523.917 2.740.361 2.993.122 3.220.456 3.410.296 1,5%
Santo Amaro 59.990 63.147 65.277 67.433 69.429 0,7%
São Félix 14.069 13.576 12.806 12.005 11.143 -1,2%
São Francisco do Conde 27.151 30.907 32.862 34.551 35.863 1,4%
Saubara 10.468 11.216 11.791 12.377 12.939 1,1%
Vera Cruz 30.734 38.234 42.419 46.233 49.491 2,4%
Total 3.236.751 3.556.193 3.877.558 4.167.402 4.411.371 1,6%

Fonte: EMBASA 2002  

As projeções populacionais apresentam taxas de crescimento pequenas e declinantes. A 
principal razão para a baixa taxa é a queda constante na natalidade. 
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A implantação do pólo automotivo e a recuperação do pólo petroquímico de Camaçari, 
entretanto, deve gerar um fluxo migratório para essa cidade, afetando, também, distritos e 
localidades vizinhas, como Lauro de Freitas. No restante da área de planejamento, de modo 
geral, não parece haver perspectivas significativas de pressões migratórias para a região. 

Essa projeção populacional pode ser acrescida da população flutuante prevista pelas 
projeções de crescimento do turismo. Para tanto, identificou-se o mês de maior fluxo (dadas 
as previsões de distribuição do fluxo ao longo do ano) e, neste mês, o máximo de turistas em 
cada período (considerando o índice de rotatividade previsto). Os resultados são 
apresentados na tabela a seguir: 

Tabela 5.12 – População Flutuante Máxima (Cenário Moderado) 

Salvador BTS M.S.João
Mês maior fluxo 347.327 83.822 36.295
Ao mesmo tempo 101.981 20.974 7.040
População 3.410.296 360.980 38.091
Sobre população 3,0% 5,8% 18,5%  

Fonte: FGV 

Percebe-se que as projeções de crescimento do fluxo turístico não representam um volume 
populacional adicional significativo, mesmo no mês de maior fluxo. Mesmo em Mata de São 
João, município onde se localizam o Praia do Forte Ecoresort e o Complexo Sauípe e a 
população flutuante é mais representativa sobre a população total, não se prevê grandes 
transtornos, principalmente pelo fato que grande parte da população flutuante será 
recebida nesses equipamentos, preparados para suportar tal fluxo. 

Impactos Qualitativos 

Nesse item são apresentados os possíveis impactos qualitativos decorrentes de um 
desenvolvimento turístico. A análise foi elaborada através de pesquisa em literatura 
especializada92 e avaliação de campo em destinos em estágio de ciclo de vida turístico mais 
adiantado. São desdobramentos já evidenciados em outras localidades ao longo do processo 
de desenvolvimento turístico, adaptados ao tipo de turismo pretendido para a área do Pólo 
Salvador e Entorno e às suas características sócio-ambientais. 

Em um primeiro momento, são apresentadas as possíveis características qualitativas do 
fluxo em cada zona turística, considerando os desdobramentos das estratégias de 
desenvolvimento. 

Pelas diferenças na motivação principal da viagem e nas características das duas áreas, os 
impactos esperados também são levemente distintos. Localidades que no atual momento 

                                                 
92 Archer, B. and Cooper, C. The Positive and Negative Impacts of Tourism (1994), Global Tourism: The Next Decade (ed. 
W.Theobald), Butterwoth-Heinemann, Oxford 
Pearce, P.L. Tourist-resident Impacts: Examples, Explanations and Emerging Solutions (1994), Global Tourism: The Next Dec-
ade (ed. W.Theobald), Butterwoth-Heinemann, Oxford 
Ashley, C., Roe, D. and Goodwin, H. Pro-Poor Tourism Strategies: Making Tourism Work for the Poor (2001), Overseas Devel-
opment Institute, Nottingham 
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estão em estágios iniciais do ciclo de vida são mais propensas a determinados gêneros de 
impactos, como salientado abaixo. Um fluxo continuamente crescente, entretanto, é 
esperado na Costa dos Coqueiros e na Baía de Todos os Santos. 

Com base nas considerações feitas e avaliações qualitativas do turismo nas zonas turísticas, 
em um segundo instante são apontadas possíveis conseqüências negativas das atividades 
previstas, caso não sejam tomadas ações mitigadoras. Também são avaliados os possíveis 
impactos qualitativos positivos que estão previstos. A partir dessas premissas, espera-se 
demonstrar a necessidade das ações acima mencionadas para o desenvolvimento e a 
sustentabilidade da atividade turística no Pólo Salvador e Entorno. 

O Turismo na Baía de Todos os Santos 

Conforme apresentado no capítulo 4.2 (Estratégias de Desenvolvimento Turístico), a 
estratégia sub-regional da Zona Turística da Baía de Todos os Santos propõe o 
desenvolvimento prioritário de dois segmentos de turismo: o histórico-cultural e o náutico. 

Espera-se que o turismo histórico-cultural, motivado pelo importante acervo arquitetônico 
e pela diversidade e autenticidade das manifestações culturais, gere um considerável fluxo 
de visitantes estrangeiros e de outros Estados. Os turistas deverão chegar aos municípios do 
Recôncavo e às Ilhas principalmente através da malha rodoviária existente ou através de 
vias náuticas. 

Esse segmento de visitantes apresenta interesse mais acentuado pela interação com as 
comunidades tradicionais dos municípios e distritos do Recôncavo e das Ilhas, atualmente 
desabituadas ao contato intenso e constante com pessoas de fora da comunidade. A 
realidade de partes dessas localidades, como demonstrado no diagnóstico, é de depressão 
sócio-econômica e conseqüente baixa auto-estima. Em um certo ponto, a grande ociosidade 
da mão de obra local pode se refletir em uma busca de oportunidades através do turismo. Já 
a pouca estruturação da cadeia produtiva local, por sua vez, pode limitar o repasse das 
receitas e dos benefícios à comunidade, resultando em “vazamentos93” para fora da região. 

Outro aspecto relevante é o que trata do turismo náutico. É previsto um incremento na 
navegação independente (realizadas por particulares, através de escunas, lanchas, veleiros, 
catamarãs, etc) pela Baía. Este fluxo hidroviário é caracterizado pela flexibilidade de 
atracação, pela dispersão e pela dificuldade de controle. As águas e ilhas da Baía de Todos os 
Santos deverão receber um fluxo crescente de visitantes, e a interação desses com a vida 
marinha e com as áreas costeiras pode causar poluição e outros danos à biodiversidade. 

As conseqüências do crescimento turístico em Salvador seguem um caminho semelhante ao 
apontado para Lauro de Freitas e Camaçari, descritas no item abaixo, não parecendo haver 
nenhum agravante considerável. 

O Turismo na Costa dos Coqueiros 

Em relação à Costa dos Coqueiros, a estratégia prevê o incremento do turismo relacionado 
ao meio ambiente, baseado na diversidade natural ainda razoavelmente preservada dos 
municípios ao norte (Jandaíra, Esplanada, Conde, Entre Rios e Mata de São João). A 

                                                 
93 Vazamento é um termo normalmente utilizado em planejamento econômico, quando se identifica que grande parte dos 
gastos indiretos não fica na região onde houve o gasto direto. Essa característica diminui o efeito multiplicador dos gastos e, 
conseqüentemente, os benefícios gerados para a comunidade. 
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proximidade de Lauro de Freitas e Camaçari em relação à Salvador e ao aeroporto, somada à 
diversificada oferta de indústrias e serviços, permite a previsão de que nesses municípios 
ocorrerá a instalação de empreendimentos de maior porte e voltados ao lazer e aos negócios 
e convenções. Em ambas as áreas, o acesso se dará basicamente através da Estrada do Coco 
e da Linha Verde (Rodovia BA099), com trechos recém construídos ou reformados. Essa 
rodovia atravessa a região e permite acesso rápido e confortável aos atrativos. Também é 
reivindicada a construção de um aeroporto nessa zona turística. 

A região norte da Costa dos Coqueiros (Entre Rios, Conde, Esplanada e Jandaíra) ainda é 
caracterizada pelo baixo adensamento humano, pela variedade de atrativos naturais 
espalhados ao longo de uma grande área, pela predominância de atividades 
agroextrativistas e pelo pouco dinamismo econômico. Já a região sul (Lauro de Freitas, 
Camaçari e Mata de São João) é densamente povoada, majoritariamente urbana e 
economicamente dinâmica. 

Para a parte norte, o turismo aparece como uma atividade de impacto econômico 
significativo, oferecendo oportunidades de rendimento e emprego até então inexistentes. 
Portanto, introduz um componente de dinamismo econômico, assim como ocorre em 
algumas localidades da Baía de Todos os Santos, que transforma as relações sociais atuais. 
Também como em algumas áreas da Baía de Todos os Santos, a cadeia produtiva local 
desestruturada limita a distribuição da receita e outros benefícios para a comunidade. 

Já na região sul, o turismo representa uma atividade econômica complementar. Adiciona 
outro componente de dinamismo econômico em uma sociedade já permeada por essa 
realidade. Expande as oportunidades para uma sociedade já adaptada a um processo sócio-
econômico capitalista. Introduz, entretanto, uma pressão imobiliária em áreas de interesse 
turístico, com conseqüências urbanísticas, sociais e ambientais. Essa pressão é 
acompanhada, por outro lado, da sensibilização sobre a importância da conservação dos 
recursos naturais, o que permite a existência de tentativas de controle dessas conseqüências. 

Possíveis Impactos 

Em linhas gerais, a sociedade anfitriã estará sujeita a uma série de possíveis conseqüências 
negativas oriundas da atividade turística. Se não houver um adequado planejamento, 
coordenando iniciativas de mitigação e/ou fomento, o turismo desenvolvido com as 
características apresentadas acima pode resultar nos seguintes impactos negativos: 

• Impactos sócio-econômicos – Aumento da prostituição; aumento do consumo e do 
tráfico de drogas; gentrificação; exclusão do processo de desenvolvimento por 
dificuldade de adaptação; segregação social em relação aos indivíduos não inseridos 
no processo; aculturação; agressividade ou estranhamento perante os visitantes; 
diminuição do orgulho, dignidade e auto-estima local; proibição do acesso de 
moradores locais às áreas turísticas por empreendedores; assédio excessivo aos 
turistas; importação de padrões de consumo não alcançáveis pela maior parte da 
sociedade local; pasteurização e criação de arremedos de manifestações culturais e 
artísticas; preconceito ou formação de estereótipos contra grupos (nacionalidades, 
estados de origem, etc,); encarecimento dos preços em geral; “vazamentos” da 
receita turística; importação de mão de obra (construção, gerencial e operacional); 
aumento da criminalidade; exclusão dos grupos locais do controle dos 
empreendimentos turísticos. 

• Impactos ambientais – ocupação irregular ou desordenada em áreas sensíveis 
(construção de equipamentos turísticos e moradias); uso irregular ou desordenado 
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de áreas sensíveis (atividades turísticas); degradação paisagística; desmatamentos; 
captura e comercialização de animais silvestres; poluição de solo e rios por resíduos 
sólidos dispostos inadequadamente; poluição de rios, mangues, lagoas e praias por 
esgoto sanitário despejado irregularmente, assoreamento de rios por destruição de 
matas ciliares para fins turísticos. 

Entre os prováveis impactos positivos advindos da atividade turística, que se confundem 
com alguns dos objetivos desse plano de desenvolvimento sustentável, os mais visíveis e 
almejados são o aumento de emprego e renda para moradores das regiões beneficiadas. 

Entretanto, a viabilização de oportunidades de trabalho, fruto da oferta de empregos ou da 
implementação de empreendimentos pela população local, são apenas alguns dos benefícios 
mais diretos. A atividade turística cumpre um importante papel educativo, valorizando 
aspectos culturais e ambientais para a região abordada. Esse impacto positivo advém da 
percepção gerada nas sociedades anfitriãs a respeito da riqueza e peculiaridade inerentes às 
suas tradições, valores, manifestações e meio ambiente. Advém, ainda, da constatação da 
necessidade de conservação desse patrimônio (cultural e natural) para manutenção da 
atividade turística. Sob esse enfoque, o turismo oferece uma excelente ferramenta de resgate 
de tradições e preservação ambiental, dado o uso econômico eminentemente não 
degradante que pode fazer desses recursos. 

A integração entre a atividade turística e a produção cultural, por sua vez, permite a 
ampliação do leque de atividades oferecidas aos turistas. Essa característica diferencia e 
agrega valor ao produto turístico. Ao mesmo tempo, permite a ampliação do mercado 
consumidor desses produtos culturais (somando ao público local uma parcela significativa 
de turistas), permitindo maiores oportunidades para profissionais que atuem na área 
cultural. 

Também é relevante apontar para os benefícios representados pela ampliação da infra-
estrutura pública nos locais de visitação turística. A cobertura de serviços de água tratada, 
esgotamento sanitário, coleta e disposição de resíduos sólidos, drenagem e urbanização e 
sistemas de transporte causam melhoria imediata na qualidade de vida da comunidade 
receptora, principalmente em relação à saúde pública. Esse benefício, cujo resultado implica 
principalmente em maior expectativa de vida, é um impacto positivo indireto extremamente 
desejado. 

Finalmente, vale ressaltar que o efeito multiplicador proveniente dos gastos turísticos 
permite o aparecimento de um elemento de dinamismo econômico em regiões atualmente 
deprimidas e sem perspectivas viáveis de superação dessa situação no curto e médio prazo. 
Sob essa perspectiva, o turismo surge como um indutor de promoção socioeconômica, 
mesmo que ele, em si, não supra os déficits de oportunidades existentes. 

O desenvolvimento da atividade turística é passível de gerenciamento e controle por órgãos 
governamentais. É papel do Estado regular esse desenvolvimento de maneira a evitar as 
conseqüências negativas e a estimular a extensão dos benefícios à comunidade. 

As Macro-estratégias apresentadas no capítulo anterior (Estratégias de Desenvolvimento 
Turístico), oferecem ações e projetos nesse sentido. Cobrem as principais deficiências 
percebidas através do diagnóstico na área de planejamento, deficiências essas relativas ao 
setor privado e ao setor público, tanto a nível local como estadual. Através dessas ações 
coordenadas, espera-se implantar um modelo de desenvolvimento sustentável do turismo. 
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Conclusão 

A atividade turística deverá crescer substancialmente ao longo dos próximos anos, fruto da 
maior propensão mundial e nacional às viagens e dos esforços dos envolvidos com o 
turismo na Bahia. O crescimento mais substancial será na receita turística, através da 
priorização de segmentos de mercado com maior propensão a gasto, da diferenciação e da 
maior diversidade na oferta de produtos turísticos. 

As estratégias de desenvolvimento abordam claramente a necessidade de diversificação da 
ocupação dos espaços turísticos. Essa iniciativa irá colaborar para a distribuição do fluxo, 
receita, renda e empregos em outras áreas do Estado da Bahia, trazendo benefícios e 
melhoria da qualidade de vida para uma maior parcela da população. 

O aumento e a maior distribuição do fluxo turístico, entretanto, gera desafios na gestão da 
atividade, exigindo ações coordenadas específicas para aumentar a integração da 
comunidade no processo, para melhorar a distribuição dos benefícios e para minimizar os 
impactos negativos nos âmbitos sociais, econômicos e ambientais. Assim, o planejamento do 
turismo é uma etapa necessária e essencial, mas, ao propor ações de médio e longo prazo, 
deve ser acompanhado de um esforço contínuo e participativo de gestão e realinhamento. 
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6. Plano de Ação 

Introdução 

Neste capítulo serão apresentadas as ações necessárias para que as estratégias definidas no 
capítulo 4.2 (Estratégias de Desenvolvimento Turístico) sejam efetivamente implementadas. 
Através desse conjunto coordenado de intervenções, o Estado da Bahia pretende que a 
atividade turística se desenvolva dentro de uma concepção sustentável. 

O capítulo foi estruturado na forma descrita a seguir: 

Em um primeiro instante, as metas da atividade turística no Pólo Salvador e Entorno são 
apresentadas: número de turistas, permanência média, gasto médio diário individual, 
arrecadação de impostos, geração de emprego e incremento de unidades habitacionais. 
Essas metas foram estabelecidas considerando a implementação das estratégias e projetos 
propostos até o momento 

Após as metas, são informados os mecanismos de obtenção das ações que serão propostas, 
identificando o escopo alcançado e a necessidade de fontes alternativas de financiamento de 
algumas ações. Nesse momento, é necessário informar quais os componentes que constam 
do Termo de Referência do PRODETUR NE II. Esses componentes servem para delimitar 
escopo de financiamento do Programa, indicando que algumas das ações serão classificadas 
como não financiáveis. 

A partir desse ponto, são descritos os projetos e as ações, classificados de acordo com a 
prioridade e o componente ao qual estão vinculados. As ações classificadas como não 
financiáveis são listadas na seqüência. 

Resumindo as intervenções propostas, têm-se tabelas resumo indicando os investimentos 
previstos por prioridade, componente e município. 

A conclusão deste capítulo analisa os investimentos que deverão ser viabilizados para que o 
plano de ação proposto seja implementado, comentando as perspectivas de financiamento 
através de fontes complementares e a distribuição dos investimentos propostos. 

Metas 

A Tabela 6.1 resume as metas a serem atingidas pelo turismo no Estado da Bahia, já 
apresentadas no capítulo 5 (Quadros Prospectivos), principalmente no que concerne aos 
indicadores da própria atividade. As projeções estão baseadas em um cenário moderado de 
crescimento. 
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Tabela 6.1 – Metas do Turismo Baiano – 2010-2020 

Indicadores 2010 2015 2020
Demanda (mil turistas)

Nacional 2.925,2 3.478,1 4.182,4
Internacional 398,9 566,2 738,1
Total 3.324,1 4.044,3 4.920,5

Receita (US$ mi)
Nacional 614,77 785,74 1.087,02
Internacional 144,87 207,07 273,22
Total 759,64 992,81 1.360,24

Receita por turista (US$)
Nacional 210,16 225,91 259,90
Internacional 363,18 365,72 370,18
Total 228,52 245,49 276,45

GMDI (US$)
Nacional 25,74 26,69 28,63
Internacional 42,31 42,46 42,72
Total 27,63 28,64 30,39

PM (dias)
Nacional 7,5 7,8 8,3
Internacional 7,8 7,8 7,9
Total 7,6 7,9 8,3

Investimentos PRODETUR II (US$ mi) 106,5 26,5 26,5

Impacto no PIB (US$ bi-Bahia) 2,17 2,90 3,88

Impacto fiscal (US$ mi) 143,2 191,4 256,1

Cobertura empréstimo 74,3% 13,8% 10,3%

Empregos (Incremento total) 9.324 8.201 11.534

UHs (Incremento total) 7.445 6.548 9.209  

Fonte: Desempenho do Turismo Baiano 1991/2001 - Bahiatursa; Elaboração: FGV 

Ações e Projetos – Conceituação 

Ações são, no escopo deste plano, entendidas como intervenções / investimentos que se 
pretende efetivar na área de planejamento. As sugestões de ações foram coletadas de três 
formas: 

• durante as reuniões com as comunidades para a apresentação dos diagnósticos; 

• através de projetos existentes em órgãos executores estaduais e municipais; 

• complementação pela equipe técnica da FGV e da SUINVEST.  

Durante a realização das reuniões foi estimulada a colaboração, abrindo-se um canal de 
comunicação para sugestões e complementações que os participantes consideraram 
pertinentes. De fato, algumas sugestões foram enviadas mesmo após a realização das 
reuniões e incorporadas ao plano. 
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Todas as ações propostas foram agrupadas dentro das Macro-estratégias de 
desenvolvimento sustentável do Estado da Bahia, além de relacionadas com cada uma das 
estratégias definidas anteriormente. O exercício de complementação do plano de ação teve 
como finalidade garantir que todas as estratégias pudessem ser amplamente contempladas e 
efetivadas, identificando aquelas que não foram consideradas pela comunidade ou pelos 
órgãos executores. 

Uma consideração importante concerne ao fato de alguns projetos e ações englobarem 
todos os municípios do Pólo, não atuando especificamente em uma determinada área. Há 
também ações com escopo geográfico mais pontual, tendo como alvo um determinado 
município ou localidade (por exemplo, a restauração de determinado elemento do 
patrimônio histórico). A amplitude geográfica foi considerada para a elaboração das 
estimativas de custo dos projetos. 

Para melhor ilustrar como se chegou ao plano de ação final, necessário para a 
implementação das Macro-estratégias, a Figura 6.1 ilustra as relações entre os elementos da 
formulação estratégica, o PRODETUR NE II e as intervenções propostas: 

Figura 6.1 – Sistemática de Elaboração do Plano de Ação 

DiagnósticoDiagnóstico

Matriz SWOTMatriz SWOT

Macro-estratégiasMacro-estratégias

Ações e ProjetosAções e Projetos

Estratégias
Sub-Regionais
Estratégias

Sub-Regionais

As conclusões da Matriz SWOT 
identificaram a necessidade de 
intervenções coordenadas. Essa 

necessidade se traduziu em Macro-
estratégias e Estratégias Sub-Regionais

Componentes do
PRODETUR NE II

Componentes do
PRODETUR NE II

Ações não
financiáveis
Ações não

financiáveis

As ações e projetos sugeridos pela 
comunidade e órgãos executores foram 

auferidas para que a equipe técnica 
pudesse complementá-las, atendendo a 

todas as estratégias contidas nas 
Macro-estratégias

 

Em resumo, portanto, as ações coletadas possuem como características mais relevantes: 

• foram sugeridas durante o processo de planejamento participativo do PDITS pela 
comunidade, setor público e equipe técnica; 

• implementam a formulação estratégica do Estado da Bahia; 

• são mais amplas que o escopo do PRODETUR NE II; 
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• podem ser globais (se atuam em todos os municípios do Pólo) ou específicas (se têm 
como objeto uma intervenção geograficamente delimitada a um município). 

Marco Lógico – Regulamento Operacional do PRODETUR 

O PRODETUR NE II financia uma parte das ações necessárias ao desenvolvimento 
sustentável da atividade turística. Como afirmado anteriormente, as intervenções sugeridas 
nas Macro-estratégias são mais amplas que o escopo do Programa do BID. Para que as ações 
propostas sejam consideradas financiáveis, precisam encaixar-se dentro de algum dos três 
componentes estabelecidos pelo BID, definidos em sintonia com os objetivos do Programa.  

Os projetos e ações foram, portanto, classificados de acordo com o componente ao qual 
pertencem, com base nos parâmetros do BID para o PRODETUR NE II. A seguir são 
esclarecidos os critérios de classificação que foram utilizados. 

Objetivos do Programa 

O Programa inclui ações nos âmbitos municipal e estadual para assegurar o 
desenvolvimento turístico sustentável e responsável das áreas em que sejam financiados 
projetos com recursos do Empréstimo, com os seguintes objetivos: 

• Objetivo geral: a melhoria da qualidade de vida da população residente nos pólos 
turísticos situados nos estados participantes do Programa; 

• Objetivos específicos: 

a) Aumento das receitas provenientes da atividade turística; 

b) Melhoria da capacidade de gestão dessas receitas por parte dos estados e 
municípios. 

Para que os objetivos sejam atingidos, o PRODETUR NE II financia os projetos e ações que 
sejam relacionados a um dos seguintes componentes: 

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

O componente 1 do PRODETUR NE II compreende ações com objetivos relacionados às 
atribuições e responsabilidades municipais. As atividades nesse componente são orientadas 
para garantir que o governo local e a população disponham de instrumentos adequados e 
desenvolvam a capacidade para manter e incrementar as atrações turísticas e os serviços 
locais necessários para o crescimento por longo prazo do turismo. 

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

O componente 2 do PRODETUR NE II compreende as ações com objetivos relacionados às 
atribuições e responsabilidades estaduais. Este componente está desenhado para assegurar 
que os estados tenham a capacidade de planejamento e funcionamento para realização das 
atividades turísticas a seu cargo, assim como possam dispor da infra-estrutura necessária ao 
desenvolvimento do setor.  
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Componente 3 – Promoção de Investimentos do Setor Privado 

O componente 3 do PRODETUR NE II compreende as ações com objetivos relacionados ao 
apoio às atribuições e responsabilidades do setor privado. Este componente tem como 
objetivo promover e ampliar a integração do setor privado como agente complementar do 
processo de investimento para o desenvolvimento dos pólos de turismo. 

Ações Não Financiáveis 

As ações não financiáveis são aquelas que, por suas características e objetivos, não fazem 
parte do escopo de financiamento do PRODETUR NE II.  

Como os recursos destinados ao Programa são limitados, os componentes considerados 
como prioritários foram estabelecidos, conforme já elucidado. No entanto, outras ações 
foram identificadas ao longo do processo de planejamento participativo, não relacionadas 
aos três componentes, mas de semelhante importância para que sejam atingidos os objetivos 
de desenvolvimento sustentável do turismo. 

Sendo assim, as ações não financiáveis foram priorizadas de acordo com a mesma 
metodologia das demais e são apresentadas, podendo ser implementadas com outras fontes 
de recursos.  

Metodologia de Priorização 

Cada ação foi avaliada a partir de três diferentes perspectivas: a perspectiva da 
comunidade, a perspectiva técnica – elaborada pela FGV e pela SUINVEST, e a análise da 
sua integração com o planejamento estratégico global do Estado, também elaborada pela 
FGV e SUINVEST.  

A perspectiva da comunidade foi desenvolvida durante as reuniões participativas deste 
planejamento. Partindo dos pontos fracos levantados na primeira reunião, a comunidade 
sugeriu ações que solucionassem tais problemas. Na terceira reunião, os participantes 
puderam priorizar as ações propostas em A e B, de acordo com a urgência e importância da 
ação.94 

O parecer técnico priorizou cada ação avaliando quanto os resultados por ela almejados e 
previstos colaborariam para o desenvolvimento sustentável da atividade turística e para a 
solução das deficiências apontadas. Para essa priorização tomou-se como base os resultados 
do diagnóstico (capítulo 3), e a pesquisa realizada em campo. 

Por fim, a análise da integração com o planejamento estratégico global do Estado 
considerou a importância de determinadas ações para outros setores e atividades e outras 
fontes de recursos, colaborando para alavancar o desenvolvimento amplo da região. 

Projetos e Ações Financiáveis 

Neste item são apresentados os projetos e ações definidos através do processo de 
planejamento participativo e que foram considerados como financiáveis pelo PRODETUR 
NE II. Primeiramente, são apresentadas as descrições dos projetos e ações a serem 
                                                 
94 Para maiores informações sobre as reuniões participativas, metodologia aplicada e resultados alcançados, vide Capítulo 7 – 
Reuniões de Elaboração do PDITS. 
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implementados, com ênfase na justificativa de sua relevância dentro do contexto do 
Programa. Também é apresentado o procedimento utilizado para priorização das ações. 
Posteriormente, são apresentadas as tabelas resumo, indicando os investimentos previstos 
por prioridade, componente e município, assim como uma listagem dos projetos e ações 
financiáveis, classificados segundo os mesmos critérios.  

Algumas ações e projetos descritos abaixo se referem ao Pólo Salvador e Entorno como um 
todo, sendo consideradas ações globais. Outras ações referem-se a mais de um município do 
Pólo, mas não a todos. Como essas ações possuem as mesmas características em todos os 
municípios, seu descritivo foi agrupado. Assim, o descritivo das ações não coincide em 
todos os casos com a lista de ações apresentadas nas tabelas resumo, onde cada projeto é 
listado separadamente com seu respectivo valor previsto. 

Prioridade A 

PSE – Ações Globais e Agrupadas – Componente 1 

Projeto de modernização municipal: Esse projeto visa incluir os municípios do Pólo em um 
processo de modernização da estrutura administrativa e fiscal. É de extrema importância, 
dado que serve como base para a garantia da capacidade de execução das incumbências que 
serão repassadas aos municípios e que são essenciais para o desenvolvimento sustentável do 
turismo no nível Está dividido em dois módulos distintos e complementares: 

• Gestão Administrativa e Fiscal das Prefeituras – Assistência Técnica: tem por 
objetivo melhorar a eficiência e a transparência da gestão dos municípios, através da 
adoção de módulo de gestão por resultados e estímulo à participação da sociedade. 
Deverá atender as áreas de Organização e Gestão, Atendimento ao Cidadão, 
Capacitação dos Servidores, Gestores Municipais e Líderes da Comunidade e 
Administração Tributária e Financeira; 

• Gestão do Turismo e Patrimônio Natural e Cultural – Assistência Técnica e 
Implementação: deverá contribuir para o início do processo de ampliação da 
integração e cooperação entre os agentes públicos e privados, para aprimorar os 
instrumentos de planejamento dos municípios e para a gestão estratégica dos 
destinos. 

Planos diretores municipais: As ferramentas Plano Diretor Municipal e Lei de Ordenamento 
e Uso do Solo são condicionantes para a participação dos municípios no PRODETUR NE II. 
O Plano Diretor é um instrumento orientador de desenvolvimento, definindo objetivos 
estratégicos e estabelecendo diretrizes de ação no território municipal. Em alguns 
municípios do Pólo Salvador e Entorno, esses instrumentos já foram elaborados e estão 
sendo utilizados, mas se identificou a necessidade de ajustes e complementação. Essa é a 
situação de Camaçari, Conde, Entre Rios, Maragojipe, Mata de São João, Santo Amaro. 
Alguns municípios do Pólo Salvador e Entorno não contam com nenhuma das duas 
ferramentas de gestão. Portanto, é imprescindível que essas ferramentas sejam elaboradas e 
implantadas nos seguintes municípios: Cachoeira, Esplanada, Itaparica, Jaguaripe, Salinas 
de Margarida, São Félix, São Francisco do Conde e Vera Cruz. 

PSE – Ações Globais e Agrupadas – Componente 2 

Elaboração do PDITS – Pólo Salvador e Entorno: O presente documento, além de consistir 
em uma ferramenta norteadora das diretrizes e ações para o os diversos agentes de turismo 



PRODETUR NE-II PDITS – Pólo Salvador e Entorno 6. Plano de Ação 589 

 

do Pólo, foi elaborado conforme recomendações do Termo de Referência do PRODETUR 
NE II. Houve grande ênfase na participação da comunidade, que se fez presente nas 
inúmeras reuniões abertas, desde a discussão dos principais problemas até a definição das 
ações recomendadas. Foi realizado como contrapartida estadual e federal no valor de R$ 
374.375,00 (US$ 129,095.00). 

Fortalecimento institucional dos órgãos gestores do turismo: O fortalecimento institucional 
será dirigido à Unidade Executora Estadual e à Bahiatursa, os órgãos estaduais diretamente 
relacionados com a coordenação ou com a execução das ações do PRODETUR NE II. Essa 
ação, apesar de estar inserida exclusivamente do Pólo Salvador e Entorno, aplica-se a todos 
os demais pólos turísticos baianos atendidos pelo Programa. Dentre seus principais 
objetivos estão: 

• ampliação e qualificação do quadro de pessoal; 

• maior integração da Unidade Executora Estadual e da Bahiatursa com os demais 
órgãos envolvidos no programa; 

• aumentar a capacidade de contribuição para a melhoria da qualidade dos produtos 
turísticos de cada Pólo; 

• avaliar continuamente os resultados do turismo e agir corretivamente para manter a 
competitividade e a sustentabilidade da atividade. 

Projeto de capacitação profissional: O componente de capacitação profissional prevê o 
desenvolvimento de um processo de aprimoramento continuado dos trabalhadores 
envolvidos com a atividade turística, com base no compartilhamento de uma cultura de 
hospitalidade, criada e fomentada por empreendimentos turísticos convertidos em 
organizações de aprendizagem. Os instrumentos para que seja prestado um serviço turístico 
de qualidade destacada na Bahia incluem um sistema de educação continuada, baseado na 
elaboração de planos individuais de desenvolvimento sócio-profissional e tutorias, além da 
certificação da qualidade profissional, que estimula as pessoas a procurarem seu contínuo 
aprimoramento. 

Projeto de sinalização turística: A presença de sinalização é um pré-requisito para a 
consolidação de regiões turísticas, por isso, é necessária a adequação da comunicação visual 
indicativa dos atrativos turísticos do Pólo Salvador e Entorno. A sinalização urbana e 
rodoviária do Estado Bahia, voltada ao turista, deve ser clara e padronizada, para que 
aumente a segurança no momento de deslocamento e ajude a consolidar a marca dos pólos 
turísticos e destinos em geral. 

PSE – Ações Globais e Agrupadas – Componente 3 

Projeto de artesanato – apoio à geração de emprego e renda: O artesanato é uma das 
manifestações culturais de um povo e sua revitalização tem efeitos que vão muito além da 
criação de oportunidades econômicas aos membros da comunidade envolvidos com a 
produção e comercialização de peças artesanais. O desenvolvimento do artesanato local tem 
efeitos na auto-estima de uma sociedade e pode ser usado como complementação do 
produto turístico das destinações, já que há uma tendência dos turistas valorizarem peças 
originais e produzidas com técnicas locais. O projeto de artesanato do Pólo Salvador e 
Entorno tem como objetivos a condução de pesquisas sobre as potencialidades do 
artesanato local, o desenvolvimento das técnicas de produção e a organização de canais de 
comercialização dos produtos aos turistas, na forma de centros de artesanato em diversas 
localidades do pólo, consolidando a cadeia produtiva da atividade e potencializando seu 
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papel como gerador de renda e emprego para a população. Diversos organismos e 
entidades já estão envolvidos em projetos de artesanato em localidades do Pólo Salvador e 
Entorno e as iniciativas já existentes serão consideradas dentro do contexto do Projeto de 
Artesanato para o Pólo, aprimorando-as e integrando-as aos objetivos gerais. 

Projeto de capacitação empresarial: O projeto tem como objetivo a dinamização da gestão 
dos empreendimentos turísticos, com base na análise sistêmica das empresas, seus 
conhecimentos e tecnologias. A implementação de inovações e melhorias depende de uma 
gestão capacitada, que utilize as ferramentas e recursos disponíveis para a diversificação e 
aprimoramento de seus produtos e serviços, maximizando a qualidade da experiência 
turística. Propõe-se ainda agregar estratégias de organizações de aprendizagem e envolver 
empresários no programa de capacitação profissional. 

Ações promocionais e plano de marketing: O desenvolvimento da atividade turística depende 
de ações ordenadas de inserção mercadológicas das destinações, com a consolidação do 
produto, incremento dos canais de distribuição e elaboração de plano de promoção 
nacional e internacional. A promoção deve consolidar a imagem do destino de acordo com 
as determinações estratégicas e os nichos de mercado que se pretenda ampliar. A gestão da 
marca do destino está entre as atividades mais importantes para a manutenção e ampliação 
da demanda turística e o plano de marketing é a principal ferramenta para uma gestão 
eficaz. Dentro do plano de promoção, que será executado pela Bahiatursa, estão previstos a 
elaboração de material promocional (folheteria, vídeos, CDs etc), a participação em eventos 
nacionais e internacionais, e campanhas promocionais para os destinos da Bahia. Nos 
eventos, o Governo promove os destinos e a iniciativa privada também promove seus 
empreendimentos e serviços. 

Cachoeira – Componente 1 

Recuperação da Igreja de N. Sra. de Belém: O seminário foi fundado em 1686, próximo de 
uma aldeia indígena, sendo a igreja construída na mesma época. Igreja com estrutura de 
paredes auto-portantes de alvenaria mista de pedra e tijolo. Sua planta consiste em nave 
única e sacristia transversal, flanqueada por corredores laterais, superpostos por galerias e 
tribunas avarandadas. Fachada dividida em 3 partes por pilastras, tendo em um dos lados 
uma única torre, piramidal, revestida de azulejos e pedaços de louça oriental. A fachada 
atual, com frontão rococó e 4 janelas rasgadas do coro, são do final do século XIX. O rico 
acervo de imagens e frontal do altar, em mármore com incrustações, podem ser visto no 
Museu das Alfais em Cachoeira. A igreja necessita de restauro e deve contribuir para 
aproveitar o potencial histórico-cultural que o município possui, podendo integrar o roteiro 
histórico-cultural da região, apesar de se encontrar fora do centro histórico. 

Recuperação da ponte D. Pedro II: Os municípios de São Félix e Cachoeira, divididos pelo rio 
e unidos somente pela Ponte D.Pedro II, são importantes destinos para os turistas com 
motivação histórico-cultural. Isso é justificado pelo significativo número de edifícios de 
relevância arquitetônica e histórica. A ponte é uma construção de 1885 e trouxe o trem para 
substituir a o tradicional meio de transporte de mercadorias – o saveiro. Construída pela 
“Brazilian Imperial Central Bahia Railway Company Limited", a ponte é sem dúvida um dos 
maiores destaques do patrimônio histórico da Baía de Todos os Santos. Atualmente ela é 
utilizada para a travessia rodoviária Cachoeira – São Félix. 

Resgate e valorização das manifestações culturais do município: Assim como Santo Amaro, 
Cachoeira é um importante centro da cultura baiana, com manifestações como a Festa da 
Boa Morte, a tradição dos Mascarados, a Chula, o Samba e as Lavagens. Com o aumento do 
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fluxo turístico e o êxodo da população jovem, causado pelo pequeno leque de opções 
educacionais e profissionais, tais tradições tendem a se perder. O seu regate e valorização 
aumenta a auto-estima da população, além de agregar valor ao destino. 

Urbanização da Praça de Belém: Belém da Cachoeira dista 7 km da cidade de Cachoeira. O 
distrito se destaca pela presença de monumentos de grande valor histórico como a Igreja 
Nossa Senhora de Belém e o que restou do seminário de Belém. A urbanização da localidade 
pode contribuir para a integração da localidade aos circuitos do entorno. Destaca-se 
também no distrito de Belém o atrativo da Bica de Belém. Intervenções de urbanização são 
necessárias para melhorar a condição dos moradores e para aumentar a atratividade da 
localidade.  

Cachoeira – Componente 2 

Construção de terminal rodoviário: O município de São Félix, apesar de ser menor que 
Cachoeira, conta com um pequeno terminal de ônibus. Cachoeira conta com diversas 
localidades isoladas (como Belém, Vitória e Acutinga) e recebe diariamente ônibus de 
turismo vindos de Salvador. Um terminal rodoviário beneficiará tanto os moradores, que 
terão um sistema de transporte mais abrangente e eficiente, quanto os turistas, que contarão 
com receptivo adequado para embarque e desembarque na cidade. Ainda, o terminal 
rodoviário melhorará o aspecto visual e a circulação na cidade, eliminando os ônibus 
estacionados nas ruas e vielas. Em conjunto com o terminal será desenvolvido um centro de 
informações turísticas do município e da região. 

Recuperação de estrada vicinal da BR 420 entre Iguape e São Francisco do Paraguaçu (23 km): 
A estrada que liga São Francisco do Paraguaçu à BR 420 (que liga Santo Amaro a Cachoeira) 
tem 24km e é precária. A localidade abriga as ruínas do Convento dos Franciscanos do 
Paraguaçu, um monumento excepcional às margens da área do Iguape. Esse convento está 
sendo recuperado e revitalizado pelo IPHAN. Com a melhoria da estrada, a localidade de 
São Francisco do Paraguaçu poderá fazer parte do roteiro histórico-cultural que liga 
Cachoeira a Santo Amaro. Além disso, haverá benefício para os moradores do local e de 
Iguape, que terão melhores condições de acesso à sede do município. 

Melhoria de atracadouro municipal do Porto de Cachoeira: Com a implantação da ponte D. 
Pedro II, o tradicional meio de transporte de mercadorias – o saveiro foi substituído pelo 
trem. A recuperação do atracadouro pode ajudar a reativação do transporte náutico na Baía 
do Iguape e Rio Paraguaçu, incentivando desta forma o desenvolvimento do turismo 
náutico e a integração da localidade com outros municípios como Mragojipe e São Félix. A 
recuperação do atracadouro deve modernizar a estrutura de atracação de barcos que fazem 
transportes tanto de turistas, como da comunidade local.  

Recuperação da malha ferroviária Salvador / Cachoeira e das estações de Santo Amaro e 
Cachoeira: Esta ação deve ajudar o desenvolvimento do transporte ferroviário de 
passageiros, podendo consolidar uma opção de rota turística ferroviária no Recôncavo. 
Ainda trazendo as lembranças do passado, a malha ferroviária conta com linha de trem que 
passa por dentro das cidades de Cachoeira e São Félix e liga as principais cidades do 
Recôncavo Baiano. 

Recuperação e revitalização do cais do porto de Cachoeira: A execução desta ação deve 
contribuir para a integração entre as localidades. O cais do porto pode servir como ponto 
de partida para passeios náuticos no rio Paraguaçu e na Baía do Iguape, incentivando o 
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turismo náutico, garantindo uma maior segurança para a comunidade e para os turistas que 
visitam a região. 

Camaçari – Componente 1 

Urbanização e paisagismo com estacionamento e boxes para serviços em Jacuípe: Situada 
próxima à Linha Verde, a praia da Barra do Jacuípe oferece uma das mais belas paisagens da 
Costa dos Coqueiros. Além dos excursionistas, há os veranistas que possuem residências 
secundárias nos condomínios próximos. A beleza cênica do local, entretanto, contrasta com 
a precariedade urbanística e a desorganização do fluxo de pessoas e veículos, exigindo uma 
intervenção. 

Camaçari – Componente 2 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário de Barra do Jacuípe: Apesar da localidade 
de Jacuípe possuir um fluxo razoável de turistas, devido à presença de condomínios que lhe 
garante fluxo constante, não é atendida por sistema de esgotamento sanitário. A região 
ainda possui diversas áreas para desenvolvimento, no entanto, medidas como a implantação 
de um SES devem ser realizadas para que o desenvolvimento da região se dê de maneira 
sustentável, sem prejuízo para a comunidade local e para o meio ambiente. 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Arembepe: Arembepe é um famoso 
destino turístico situado à beira-mar e cercado por alagados. Não é atendido por sistemas de 
esgotamento sanitário, o que compromete tanto o lençol freático como os alagados. Possui 
uma série de empreendimentos turísticos e casas de veraneio, mas o destino está estagnado. 
A implantação de um SES faz parte de um projeto de recuperação do destino. 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Guarajuba: Uma adequada solução para 
a coleta e destinação dos efluentes produzidos por uma determinada comunidade, é fator 
indispensável ao desenvolvimento de qualquer setor de atividade, não sendo menor no do 
turismo. A localidade de Guarajuba possui sistema de abastecimento de água público e 
soluções individualizadas para o esgoto, localmente produzido, do tipo fossa. Além do 
núcleo consolidado de lazer e de serviços, dos condomínios formados por casas de veraneio 
e residências fixas, há uma série de projetos turísticos em vias de implantação nessa área. 
Conta também com a APA de Lagoas de Gurajuba. 

Com a expansão do turismo ocorrida nos últimos anos, bem como a implantação de novos 
projetos industriais de grande porte no município de Camaçari, a exemplo do Complexo 
Automotivo da Ford, o local passou a abrigar um maior número de moradores e turistas, 
tornando impraticáveis as soluções individuais para os esgotos produzidos, pois seriam 
necessárias áreas de terreno muito grandes para absorver adequadamente os efluentes de 
fossas, além da possibilidade de contaminação do lençol freático, que se apresenta bastante 
superficial naquela região. A inexistência de uma solução apropriada para os esgotos 
produzidos em Guarajuba vem contribuindo para a poluição ambiental dessa área com 
repercussões nos seus valiosos ecossistemas.  

Assim sendo, faz-se urgente a implantação de um sistema coletivo de esgotamento sanitário 
que possa atender às comunidades que ali residem, como ainda aos equipamentos turísticos 
já implantados e ou em implantação. Esse sistema projetado será do tipo integrado de forma 
possibilitar ampliar o atendimento às localidades de Monte Gordo, Barra do Pojuca, Barra 
do Jacuípe. 
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Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Jauá e Abrantes: Jauá é um núcleo 
densamente ocupado. É um destino turístico consolidado, onde os recifes formam piscinas 
naturais na maré baixa. As barracas de praia instaladas na localidade possuem sanitários 
com fossas rudimentares. Não há nenhum tratamento adequado para o esgoto dos 
domicílios e empreendimentos turísticos. Um SES no local seria adequado para manter a 
qualidade ambiental e garantir a saúde dos moradores e freqüentadores. Abrantes é uma 
localidade rural, cercada por Mata Atlântica. As principais atividades turísticas 
desenvolvidas em Abrantes estão relacionadas com as trilhas ecológicas e alguns açudes 
onde visitantes pagam para pescar. Não há nenhum sistema de esgotamento sanitário que 
atenda à região. 

Acesso à Praia do Surf em Guarajuba: A Praia do Surf localizada em Guarajuba é um dos 
pontos da orla de Camaçari mais freqüentados, especialmente por praticantes do esporte 
que nomeia o lugar. O acesso a essa praia, no entanto, é precário tendo surgido por meio de 
investidores particulares que para ali se deslocaram implantando loteamentos e 
empreendimentos hoteleiros. Faz-se oportuno, portanto, uma adequada pavimentação do 
seu leito, minimizando os impactos físicos negativos já ocorridos, possibilitando uma 
melhor qualidade no deslocamento dos seus freqüentadores e elevando o potencial da área 
para o surgimento de novos empreendimentos. Nesse sentido, um acesso adequado tenta 
efetivar uma proposta para regular e disciplinar o acesso à esta praia, inserida no contexto 
da APA de Lagoas de Guarajuba, criada com o intuito de ordenar e controlar o uso e 
ocupação do solo na área. Cria-se, também, um diferencial, devido à qualidade do uso 
ordenado do atrativo, reduzindo o turismo massificado e garantindo a sustentabilidade dos 
recursos naturais. 

Conde – Componente 1 

Construção de aterro sanitário de pequeno porte e implantação de PDLU municipal: O 
município atualmente não apresenta aterro, sendo a destinação final dos resíduos sólidos 
inadequada. Dado o tamanho da população do município, o problema seria solucionado 
com um aterro sanitário de pequeno porte ou compartilhado com os municípios vizinhos. 
Ressalta-se a necessidade da correta gestão dos resíduos sólidos para o desenvolvimento 
sustentável do turismo. 

Urbanização de Barra do Itariri: A praia da Barra do Itariri apresenta uma das mais belas 
paisagens da região. Apesar da distância da Linha Verde e da precariedade do acesso, há um 
intenso fluxo de turistas regionais, caracterizando turismo de massa. A disposição das 
edificações na orla também é desprovida de maiores cuidados urbanísticos, justificando 
uma intervenção de requalificação. 

Urbanização de Sítio do Conde: A localidade é freqüentada predominantemente por turistas 
regionais e não apresenta ruas e calçamento em condições adequadas para a recepção de 
turistas. As intervenções também melhorarão as condições de vida da comunidade local. 

Conde – Componente 2 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Itariri: Itariri é uma localidade de praia 
mais afastada da sede de Conde, destino de visitantes regionais. Há um turismo de massa, 
com picos de fluxo concentrado nas férias e nos feriados. Há um grande desenvolvimento 
imobiliário em curso, caracterizado por empreendimentos comerciais e residenciais. O rio é 
de pequena vazão, sendo que o risco de sua contaminação por esgotos é grande. Há 
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também o risco de contaminação do mar, o que justifica a implementação de um sistema de 
esgotamento sanitário. 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Sítio do Conde: Sítio do Conde é um 
núcleo urbano em que houve um processo de ocupação desordenado. O turismo existente é 
de massa, pouco qualificado e regional. No local está situada a sede da APA Litoral Norte. 
Não há nenhum sistema de esgotamento sanitário para atender às casas de veraneio e 
empreendimentos turísticos existentes. 

Construção de atracadouro em Poças: Essa localidade de Conde conta com acesso rodoviário 
precário.A implantação de um atracadouro às margens do Rio Itapicuru melhorará as 
condições de transporte entre as localidades. Roteiros náuticos também serão viabilizados 
com o uso dos rios, complementando os atrativos existentes. 

Construção de atracadouro em Siribinha: Essa localidade de Conde conta com acesso 
rodoviário precário. A implantação de um atracadouro às margens do Rio Itapicuru 
melhorará as condições de transporte entre as localidades. Roteiros náuticos também serão 
viabilizados com o uso dos rios, complementando os atrativos existentes. 

Entre Rios – Componente 1 

Urbanização de Porto Sauípe: A localidade possui fluxo turístico primordialmente regional e 
de massa e localiza-se próxima ao Complexo Turístico Costa do Sauípe. Local de relevante 
beleza paisagística, conta com alguns meios de hospedagem de boa qualidade. Possui 
barracas de praia padronizadas e é ponto de parada de alguns ônibus de turismo. No 
entanto, o acesso à praia é precário e as ruas necessitam de manutenção adequada. A 
requalificação paisagística e urbanística dessa área permitirá a melhoria da experiência 
turística. 

Esplanada – Componente 1 

Construção de aterro sanitário, implantação PDLU e coleta seletiva de lixo em Baixios: As 
ações sugeridas são complementares e procuram atender às necessidades de coleta e 
destinação dos resíduos sólidos em Baixios e região, atualmente desprovida de um sistema 
eficiente. 

Resgate das tradições culturais municipais para o turismo: A maioria dos municípios na 
Costa dos Coqueiros conta com diversas manifestações culturais típicas, principalmente no 
período do início do ano até o carnaval. Com o aumento do fluxo turístico nas diversas 
localidades de Esplanada, essas manifestações estão aos poucos se perdendo, em função da 
mudança de valores e modelos causada pelo contato com o turista. Faz-se necessário o 
resgate das tradições culturais autênticas do município para evitar que se percam. Esse 
resgate é importante tanto do ponto de vista do interesse que as manifestações despertam 
nos turistas, como no processo de aumento da auto-estima da comunidade local, que 
percebe o valor de preservar seus hábitos e sua cultura. 

Urbanização de Baixios: As principais características dessa praia são o turismo regional de 
massa, visitantes de um dia (excursionistas), falta de meios de hospedagem estruturados e 
algumas barracas de praia e restaurantes. A urbanização de Baixios permitirá, além do 
aprimoramento paisagístico, o ordenamento do fluxo turístico que já existe na região. 



PRODETUR NE-II PDITS – Pólo Salvador e Entorno 6. Plano de Ação 595 

 

Esplanada – Componente 2 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Baixios: O distrito de Baixios é uma das 
áreas mais utilizadas pelos turistas na Costa dos Coqueiros, com fluxo concentrado nas 
férias de verão e nos feriados prolongados. Baixios está cercado por uma área de brejos e 
um sistema de esgotamento sanitário nesse distrito evitaria a contaminação das praias e do 
rio, permitindo o desenvolvimento turístico sem degradação de alguns de seus principais 
atrativos. Em 2000, segundo o IBGE, a utilização de fossas rudimentares, ambientalmente 
inadequadas, é a solução adotada por cerca de 76% da população do município de 
Esplanada como um todo. 

Itaparica – Componente 1 

Recuperação das Igrejas de N.Sra. do Amparo, Igreja de N. Sra. da Piedade e da Igreja 
Matriz: Esses dois monumentos, somados ao Forte da Praia e à Fonte da Bica constituem a 
parte mais significativa do patrimônio histórico de Itaparica. A recuperação das duas igrejas 
possui grande prioridade dentro do âmbito do PRODETUR NE II, já que o entorno da 
Fonte da Bica foi revitalizado com a recente construção da Marina de Itaparica e o Forte é de 
propriedade da Marinha, não sendo possível atualmente sua utilização turística. 

Urbanização paisagística e funcional da Bica de Itaparica: A Bica de Itaparica é uma 
construção de interesse histórico e que ainda é usada pela população para a captação de 
água. É uma bela área e ao seu redor há jardins e barracas vendendo diversos artigos. As 
melhorias necessárias são principalmente o ordenamento do fluxo e acabamento de 
calçadas, já que algumas melhorias já foram implementadas com a construção da Marina de 
Itaparica. 

Urbanização paisagística e funcional do Centro Histórico: O Centro Histórico de Itaparica é 
uma área de relevante interesse turístico, repleta de monumentos e edifícios de importância 
histórica, como igrejas e o forte. Também possui um centro de artesanato e está próximo à 
marina da cidade. A revitalização dessa área permitirá o ordenamento do fluxo de pessoas e 
veículos e a requalificação paisagística e funcional desse importante ponto de visitação 
histórico-cultural. 

Melhoria do terminal de Bom Despacho e entorno: O Terminal de Bom Despacho é o 
principal portão de entrada da Ilha de Itaparica para aqueles que vêm da capital baiana com 
o sistema de ferry-boat, constituindo também um dos principais pontos de ligação da 
capital com o litoral sul e os estados da região Sudeste. O terminal já sofreu intervenções 
para melhoria do atendimento e ampliação da capacidade de atendimento. No entanto, 
ainda são necessárias algumas intervenções, especialmente na área de entorno. 

Jaguaripe – Componente 2 

Implantação de estação marítima inter-modal turística em Jaguaripe: O acesso a Jaguaripe se 
dá através da BA 883, o município está localizado no entroncamento entre o Rio Jaguaripe e 
o Rio da Dona e é de difícil acesso. A implantação da estação marítima inter-modal 
permitirá uma maior integração entre o município e as localidades da Baía de Todos os 
Santos, estimulando a sua inserção nos circuitos náuticos regionais. 
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Jandaíra – Componente 1 

Implantação de destinação final de lixo com programa de reciclagem em Mangue Seco: 
Mangue Seco não possui um equipamento de destinação final de seus resíduos sólidos. 
Apesar do seu fluxo turístico ser de menor densidade, os danos ambientais, sanitários e à 
atividade turística são enormes, dado o grande apelo ecoturístico do destino. Sugere-se a 
ação acima como forma de colaborar com a sustentabilidade do turismo na região. 

Urbanização de Mangue Seco: A agradável vila de Mangue Seco tem como principais fontes 
de trabalho e renda a pesca e o turismo. A visitação do local já existe, com um perfil médio 
de turista de maior nível de renda que o restante dos destinos da região. A urbanização 
permitirá a melhoria paisagística e a ordenação da ocupação e do fluxo turístico 
recomendando-se um projeto diferenciado e adequado às características locais. 

Jandaíra – Componente 2 

Implantação de sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Mangue Seco: A 
melhoria das condições de abastecimento de água deverá melhorar o atendimento aos 
turistas e a qualidade de vida da população local, atualmente dependente de poços. Dada a 
configuração geográfica de Mangue Seco (cercada por dunas), o distrito possui um 
considerável adensamento populacional. É um dos mais importantes destinos turísticos da 
Costa dos Coqueiros, mas não conta com sistemas de esgotamento sanitário. Segundo 
dados do IBGE para o ano de 2000, 34% dos domicílios do distrito utilizavam fossas 
rudimentares ou destinavam o esgoto para rios, mar ou valas. Outros 55% nem banheiro 
possuíam. Mangue Seco cresce como um destino turístico e sofre os impactos da ausência 
de um sistema de esgotamento sanitário. A importância desta ação é reforçada quando se 
considera que o produto turístico da região é baseado nas belezas naturais singulares e 
frágeis existentes. 

Acesso a Mangue Seco e Coqueiros adequado ao ecoturismo: Atualmente, o acesso à Mangue 
Seco é feito através da praia ou por Pontal, em Sergipe, e atravessando de barco o Rio Real. 
Propõe-se a implantação de acesso rodoviário controlado até Coqueiros, finalizando com 
estacionamento e integrando a chegada até Mangue Seco, por meio de barco ou outro 
sistema terrestre de baixo impacto. Tal medida justifica-se pela fragilidade ambiental 
presente nessa região repleta de dunas móveis e outros ambientes frágeis. 

Construção de atracadouro com contenção em Mangue Seco: A vila de Mangue Seco localiza-se 
na margem do Rio Real e próxima a dunas móveis e constitui-se numa das paisagens do 
litoral baiano mais amplamente difundidas nacional e internacionalmente, tendo sido 
utilizada como cenário em livros, novelas e filmes. Essa beleza natural, porém, encontra-se 
comprometida em função do assoreamento do Rio Real, que vem acarretando o 
desmoronamento dos barrancos, adentrando nos terrenos urbanos e edificações já 
existentes. Nos últimos anos, inclusive, observou-se um avanço constante das águas do rio 
em direção às casas da vila. A comunidade local tem feito contenções com madeira e sacos 
de areia, mas essa medida tem sido apenas paliativa. A intervenção representa uma questão 
ambiental de preservação dos meios físico e antrópico, além da estruturação do sistema de 
transporte, facilitando a mobilidade e segurança da população local e visitantes, garantindo 
a sustentabilidade territorial e econômica, a qualidade de vida da população local e o 
ordenamento da atividade turística. 
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Lauro de Freitas – Componente 1 

Urbanização da Praia de Ipitanga: Praia de mar aberto com ondas fortes – apropriada para 
surf – e trechos com recifes de pedra que formam piscinas naturais – freqüentados por 
banhistas, praticante da pesca de arremesso e mergulhadores –, apresenta um grande 
conjunto de barracas de praia, numerosos villages e condomínios. Ipitanga se interliga com 
a orla de Salvador e representa mais uma alternativa para desconcentração e diversificação 
do fluxo turístico da Capital. Está situada entre o condomínio Villas do Atlântico, de alto 
padrão, localizado em Lauro de Freitas e a Praia do Flamengo, que pertence ao município 
de Salvador e atrai turistas e moradores de melhor padrão de consumo. Na extremidade 
norte, a poucos metros da praia, está localizado o Kartódromo Ayrton Senna que abriga com 
grande freqüência campeonatos de expressão. Já a porção sul, conurbada com a orla de 
Salvador, é menos urbanizada, embora apresente maior concentração de serviços de lazer e 
turismo. Esta urbanização proposta torna-se prioritária para o reordenamento do tráfego, 
requalificação paisagística, preservação dos atrativos naturais, além de incentivar o 
empreendedorismo local e o ordenamento das atividades turísticas. Esta intervenção 
ampliará o espaço de lazer desse trecho da orla marítima que integrada de Salvador e Lauro 
de Freitas. 

Urbanização do Balneário de Buraquinho: Uma bela enseada próxima à Linha Verde e à 
Salvador, Buraquinho apresenta sérias deficiências urbanísticas, marcadamente o excesso de 
barracas, a ocupação irregular dos espaços, a falta de calçamento e a dimensão das vias de 
acesso. Há algumas pousadas e casas de veraneio (residências secundárias), sendo o fluxo de 
final de semana o mais representativo, quando também freqüentam a praia muitos 
excursionistas. 

Urbanização do terminal turístico de Portão: O Terminal Turístico de Portão é um tradicional 
conjunto de serviços às margens do Rio Joanes, onde há um píer que serve tanto à 
população local quanto aos turistas, que utilizam o rio para lazer náutico. Há também lojas, 
restaurantes e bares que atendem principalmente aos freqüentadores dos condomínios de 
residências secundárias da região e ao público que trafega pela Estrada do Coco. Todo o 
conjunto necessita de intervenções para sua modernização e remodelamento, com o intuito 
de promover a utilização turística e de lazer da região do Rio Joanes, agregando valor aos 
empreendimentos turísticos locais. 

Lauro de Freitas – Componente 2 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Lauro de Freitas – ampliação: Cerca de 
40% da população é atualmente atendida pela coleta de esgoto, mas apenas uma pequena 
parte da população (cerca de 13%) é atendida atualmente pelo sistema instalado. Torna-se 
necessária a ampliação da cobertura para que sejam reduzidos os impactos ambientais 
causados pela destinação inadequada dos efluentes domésticos e comerciais. 

Melhoria de acesso do sistema viário entre o aeroporto e o Rio Joanes, incluindo a ponte: A 
região apresenta grande fluxo de veículos nos fins de semana, feriados e no verão, causando 
grandes congestionamentos. Ressalta-se o aumento do número de UHs na Costa dos 
Coqueiros e a instalação de grandes investimentos privados. Desta forma vê se necessário a 
implementação da ação que deverá melhorar a experiência turística, como também as 
condições para a população local. 

Melhoria do acesso à Praia do Buraquinho: O acelerado desenvolvimento imobiliário da 
região da praia do Buraquinho provocou o surgimento de diversos condomínios de 
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residências secundárias ao longo do acesso à praia a partir da Estrada do Coco. Esse acesso 
não é pavimentado e apresenta precárias condições de tráfego. 

Madre de Deus – Componente 2 

Construção de atracadouro na Praia do Mirim: Madre de Deus faz parte da Baía de Todos os 
Santos que é composta por diversas ilhas. A construção de um atracadouro na localidade da 
Praia do Mirim permitirá uma maior integração entre as localidades como São Francisco do 
Conde, Ilha dos Frades, Ilha da Maré, Itaparica e mesmo Salvador, incentivando o 
transporte e o turismo náutico na região. 

Maragojipe – Componente 1 

Recuperação da Igreja de São Bartolomeu, com criação do Museu de Arte Sacra: O município 
tem potencial para captação de parte do fluxo turístico de motivação histórico-cultural que 
visita a Zona Turística da Baía de Todos os Santos, já que conta com uma razoável 
quantidade de monumentos de relevância histórica. A Igreja de São Bartolomeu é a 
principal de Maragojipe, e um dos monumentos mais significativos do município, 
justificando-se a sua recuperação e implantação de um museu municipal. 

Maragojipe – Componente 2 

Implantação de estação avançada de turismo e comércio em Maragojipe: A implantação de 
uma estação avançada de comércio e turismo incentivará a venda de produtos regionais, 
dinamizando a economia local. A estação pode servir como posto de informação turística, 
como também local para educação e conscientização da população local e dos turistas sobre 
questões como meio ambiente e lixo, entre outras. 

Mata de São João – Componente 1 

Urbanização e drenagem pluvial de Imbassaí: A praia de Imbassaí, também considerada uma 
das mais belas paisagens da Costa dos Coqueiros, é ocupada por uma grande quantidade de 
empreendimentos comerciais, com destaque para os meios de hospedagem (uma das 
maiores ofertas hoteleiras dessa zona turística) e barracas de praia. O fluxo de visitantes que 
chega pela estrada de terra tem que atravessar o rio, que corre paralelo ao mar, para 
desfrutar da praia. Não há urbanização no local e o fluxo de pessoas e veículos é 
desordenado. A intervenção em urbanização terá efeitos paisagísticos e funcionais, elevando 
o padrão urbanístico e turístico dessa localidade. 

Mata de São João – Componente 2 

Estudo sobre capacidade de suporte da região para o turismo: O município de Mata de São 
João conta com mais de 25 km de praias e diversas localidades. O recente desenvolvimento 
de grandes empreendimentos e o desenvolvimento desordenado de localidades como 
Imbassaí e Diogo tornam evidente a necessidade de se elaborar um estudo para medir a 
capacidade de carga de cada uma das localidades, evitando assim que o ambiente seja 
degradado e agregando valor à experiência do turista. 

Elaboração e implantação de PRAD da ETE de Praia do Forte: A proposta para recuperação 
da área degradada do entorno onde foi executada a obra da Estação de Tratamento de 
Esgoto de Praia do Forte tem como objetivo mitigar os impactos causados pela obra 
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propriamente dita, bem como os pré-existentes, uma vez que a região já era antropizada. 
Essa área de 1,3 ha servia como depósito de lixo de Praia do Forte, estando na ocasião da 
realização do projeto em avançado estágio de degradação ambiental. Após a execução das 
obras, as áreas integrantes do entorno foram urbanizadas, ficando uma área limítrofe à ETE 
a ser recuperada, em função dos impactos constatados, decorrentes de seu uso anterior. Os 
prejuízos são de ordem paisagística e ambiental e com a intervenção na área pretende-se 
resgatar as características originais do local. 

Implantação de sistema de abastecimento de água em Imbassaí: A localidade de Imbassaí 
tornou-se um destino consolidado que apresenta uma grande concentração de meios de 
hospedagem e fluxo turístico crescente, tendo como um dos seus diferenciais paisagísticos a 
foz do Rio Imbassaí. Diante deste quadro, o Governo do Estado já vem realizando 
investimentos, como por exemplo, a implantação do aterro sanitário e a melhoria da via de 
acesso. No entanto, para que qualquer projeto de desenvolvimento do turismo seja 
implementado, é necessário implantar sistemas de abastecimento de água. Esta ação 
procura corrigir as deficiências nos serviços de abastecimento de água da região, 
melhorando o atendimento aos moradores e turistas, estimulando os investimentos 
privados na região. 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Imbassaí: A localidade de Imbassaí não 
tem SES funcionando ou em execução. A qualidade de vida e a experiência turística 
encontram-se comprometidos, sendo que cerca de 46% da população utiliza fossas 
rudimentares, ambientalmente inadequadas. Atualmente, Imbassaí conta com 31 
empreendimentos, com 350 UHs e 1.050 leitos, além de alguns projetos turísticos de grande 
porte sendo programados. A realização dessas ações objetiva uma melhoria da 
balneabilidade das praias e a salubridade ambiental, a requalificação e o fortalecimento 
turístico da região, além da prevenção de processos de degradação originários do 
crescimento desordenado local. Esta ação visa também a criação de uma alternativa para 
desconcentrar o fluxo excessivo de visitação e animação na localidade de Praia do Forte 
durante os finais de semana. Entretanto, essa intervenção, em conjunto com o sistema de 
abastecimento de água e a urbanização e drenagem pluvial, não podem ser analisados de 
forma separada, pois visa dotar a localidade de infra-estrutura de serviços, ordenamento de 
tráfego e estruturação de áreas de convivência e lazer, tanto para a população local como 
visitantes, além de contribuir com as ações em andamento de gestão da APA Litoral Norte. 

Acesso à Praia de Saquinho na Praia do Forte: A vila de Praia do Forte, uma das localidades 
do Pólo Salvador e Entorno com maior fluxo turístico, abriga inúmeros empreendimentos 
hoteleiros implantados e em projeto, diversos restaurantes, lojas e bares. A Praia do Forte 
também é sede de programas de preservação ambiental, educação e proteção do patrimônio 
sócio-cultural, como o Projeto Tamar, Instituto Baleia Jubarte, Projeto Arara Azul de Lear, 
Fundação Garcia D’Avila com a Reserva da Sapiranga, além do sitio histórico do Castelo 
Garcia D’Avila. Diante deste quadro, o Governo do Estado também vem realizando 
investimentos públicos, como a drenagem e urbanização e a implantação do sistema de 
esgotamento sanitário, este último com recursos do PRODETUR/NE – I. A intensificação da 
dinâmica turística e o conseqüente impacto no único sistema de acesso viário, impõem a 
implantação de via complementar à Av. ACM, integrando à Vila uma de suas praias mais 
utilizadas – a praia do Saquinho. Com essa intervenção se pretende alcançar os seguintes 
objetivos: 

• proporcionar o reordenamento e descongestionamento do tráfego na Vila de Praia 
do Forte, com conseqüências na melhoria da mobilidade do turista que para ali se 
destina;  
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• qualificar o acesso à praia do Saquinho, freqüentada por um grande número de 
turistas que se deslocam cada vez mais para este ponto - alternativa à praia da Vila 
de Praia do Forte;  

• orientar o desenvolvimento do setor comercial, valorizando o eixo viário que o 
estrutura; 

• incentivar uma maior ligação entre empreendimentos turísticos de grande porte 
(previstos para o entorno da Vila) com a economia e as populações locais 
proporcionando um estímulo para o desenvolvimento de micro e pequenas 
empresas.  

Essa intervenção se caracteriza como ação complementar ao PRODETUR/NE – I, em função 
do impacto e resultados no turismo pelas obras já realizadas naquela localidade. 

Nazaré – Componente 1 

Construção de aterro sanitário e implantação de sistema de limpeza e gestão de resíduos 
sólidos: O município de Nazaré representa um caso especial. Não conta com aterro sanitário 
próprio e lança o lixo em depósito controlado a céu aberto. O destino do lixo deveria ser o 
Aterro Sanitário de Muritiba. Porém, a longa distância entre as cidades torna esse 
deslocamento inviável. Dessa forma, a Prefeitura optou por um depósito provisório até que 
seja viabilizado um aterro próprio, com condições operacionais mais adequadas. 

Recuperação da Igreja Matriz, Capela de N.S.ra da Conceição e Fórum Edoard Mata: Por sua 
localização estratégica, Nazaré contou com um passado próspero, por ser um grande 
entreposto comercial entre o sertão e o Rio Jaguaripe. A intensa produção de farinha de 
mandioca colaborou para o desenvolvimento econômico da cidade. Resultado dessa 
prosperidade é o importante patrimônio histórico presente no município. Parte desse 
patrimônio já foi revitalizada por ações da iniciativa privada (Cine Rio Branco) e pelo poder 
público (Estação Alexandre Bittencourt e Casa dos Arcos). Os monumentos contemplados 
por este projeto são os de maior importância histórica dentre os que ainda não foram 
revitalizados. 

Salinas da Margarida – Componente 1 

Construção de aterro sanitário de pequeno porte e adequação do sistema de limpeza e gestão 
dos resíduos sólidos: O município, por ser pouco populoso, teria seu problema solucionado 
com um aterro sanitário de pequeno porte. O desenvolvimento do turismo na região sem a 
equação do problema de gestão de resíduos sólidos poderia gerar graves pressões 
ambientais. Também deverá ser viabilizado um melhor arranjo do sistema, através de 
lixeiras, logística de coleta e destinação final. 

Salinas da Margarida – Componente 2 

Implantação de estação avançada de turismo e comércio em Salinas: contribui para a venda 
de produtos locais, dinamizando a economia local e aumentando a auto-estima da 
população. Poderá contribuir também como posto de informações turísticas e centro de 
educação e conscientização sobre questões como o lixo e o meio ambiente. 
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Salvador – Componente 1 

Implantação do Museu Rodin: A implantação do Museu Rodin Bahia será realizada em um 
dos mais belos e representativos exemplares da arquitetura civil baiana do início do século 
XX – Palacete do Comendador Bernardo Martins Catharino – um solar localizado no bairro 
da Graça, envolto em generoso jardim tropical e tombado pelo Governo do Estado desde 
1986.  O Palacete Catharino é um dos raros sobreviventes à febre imobiliária da década de 
50, que se encarregou de destruir os casarões erguidos entre a Vitória e a Graça. A sua 
compra pelo Estado, além de evitar que ele fosse abandonado ou transformado em edifício 
de apartamentos, garantiu a sua integridade. 

A intervenção aqui proposta prevê a recuperação deste imóvel (com aproximadamente 1.600 
m2 de área construída), dotado de características ecléticas e únicas. Nas prospecções 
realizadas pelo Governo do Estado, foram descobertas no imóvel inúmeras áreas com 
pinturas artísticas recobertas por diversas camadas de tinta, que escondem parte de sua 
beleza histórica. As ações previstas irão valorizar de maneira significativa todo o conjunto 
arquitetônico, contribuindo para a divulgação do patrimônio histórico, ao torná-lo visível 
aos olhos do público. Este Palacete constituir-se-á, por si, em um grande atrativo cultural e, 
conseqüentemente, em importante atrativo para o museu, a exemplo do que ocorre com a 
sua sede francesa. 

Salienta-se, ainda, que este Palacete encontra-se em localização ideal para ser incorporado a 
um circuito de museus e galerias que poderá ser estabelecido como alternativa desta 
temática em Salvador. Este circuito poderá ser composto pelos Museus de Arte da Bahia, 
Carlos Costa Pinto, Geológico, Centro Cultural Moliére - Aliança Francesa, Galeria ACBEU e 
Instituto Cultural Göethe, localizados entre o Corredor da Vitória, Ladeira da Barra e Rua 
da Graça. A proximidade entre estes imóveis permite que o turista os visite sem a 
necessidade de utilização de veículos. 

Esse museu foi concebido para ser um centro de difusão da cultura, de aprendizagem de 
artes, com ênfase nas esculturas, assumindo também um caráter pedagógico e de inserção 
social. Ao integrar-se às demais instituições museológicas e culturais do Estado, o Museu 
Rodin dará um novo impulso à cultura da Bahia, principal diferencial do turismo desse 
Pólo. 

A proposta de uso, aliada ao convênio bilateral celebrado com o Governo da França para a 
implantação do RODIN BAHIA – primeiro museu internacional implantado no Brasil – 
garante a sustentabilidade econômica desta intervenção. Organizado com bases 
museográficas de elevada qualificação, contará com acervo de esculturas originais do 
francês Auguste Rodin, trazendo novas e importantes perspectivas de desenvolvimento e 
atratividade ao segmento de turismo cultural, sobretudo para o fluxo turístico de europeus 
que se mostra bastante significativo para o turismo da Bahia. 

Modernização dos museus administrados pela SCT: Os valores culturais de uma sociedade 
são a base sobre a qual se fundamenta a identidade, a auto-estima e a agradável sensação de 
pertencimento a um espaço e um grupo social. Os museus têm sido espaços privilegiados 
de divulgação dos bens culturais e transformam-se, pouco a pouco, em cartões de visita de 
uma dada região, cidade ou país, atraindo não apenas os turistas, mas também os cidadãos 
orgulhosos de seu patrimônio, de sua cultura. Nesse sentido, as ações que resultam em 
melhoria e ampliação dos espaços museológicos devem ser estimuladas porque, ao se apoiar 
a revitalização desses espaços seguramente se estará estimulando o fluxo turístico, o aporte 
de capital, a melhoria dos serviços e conseqüentemente a melhoria da qualidade de vida da 
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população envolvida. A tendência atual é de crescimento do turismo cultural, que pode 
contribuir para melhor informar o visitante, nacional ou estrangeiro. No caso da Bahia, 
Estado considerado como local extremamente atrativo por suas riquezas naturais e 
culturais, torna-se imperioso dotar os museus de melhores condições de atendimento a 
todo e qualquer tipo de público. 

Portal da Misericórdia: O projeto do Portal da Misericórdia consiste na transformação da 
Rua da Misericórdia na principal via de acesso ao Centro Histórico de Salvador. Sua 
revitalização representa a dinamização do comércio local, revigorado com a implantação de 
um centro sócio-educativo-cultural, hotel, restaurante, galeria de arte, agência de viagem, 
além de promover o ensino da arte do restauro através de oficinas. As intervenções 
necessárias para que isso seja efetivado são: a recuperação do patrimônio arquitetônico e do 
acervo artístico e documental da Santa Casa de Misericórdia, com sua transformação em 
um Memorial da Sociedade Baiana; e a recuperação do casario de propriedade da SCMB, na 
mesma rua, para instalação de um Centro Sócio – Educativo – Cultural. Com isso, criam-se 
condições para a realização de eventos culturais voltados aos turistas e aos moradores da 
cidade, com a exposição de um vasto acervo de grande importância histórica. 

Recuperação da Igreja Matriz de Santo Antônio Além do Carmo: A igreja localiza-se na Praça 
Barão do Triunfo, fazendo parte de um conjunto tombado pelo IPHAN que ainda inclui o 
forte de mesmo nome e um belo sobrado de oitão. A praça ainda é um ótimo ponto de 
observação da Baía de Todos os Santos. A atual construção data de 1813, com algumas 
modificações introduzidas em 1920. No entanto, o local sedia a paróquia de Além do Carmo 
desde 1648, sendo a capela que originalmente ali existia do fim do século XVI. De 
importância arquitetônica menor, sua recuperação se justifica especialmente pelo valor 
histórico e pela complementação do circuito religioso do Centro Histórico de Salvador.  

Recuperação da sede do IPAC – 2a etapa: O IPAC adquiriu e restaurou, no período de 1978 a 
1981, o imóvel conhecido como Solar Ferrão, para que o ocupasse com sua sede. Também 
foram instalados no imóvel o Museu Abelardo Rodrigues, com peças de arte sacra de 
diversos períodos e uma galeria de arte. A sede do IPAC está sendo transferida para outros 
imóveis, no próprio Centro Histórico, transformando-se o Solar Ferrão no Centro Cultural, 
com a ampliação do museu e criação de uma biblioteca. A obra foi iniciada com 
contrapartida estadual e federal no valor de R$ 2.116.899,00 (US$ 736,313.00). Assim entrará 
no PRODETUR NE II com valor a ser complementado de R$ 1.900.000,00 (US$ 660,870.00). 

Recuperação do Ascensor do Pilar: O Ascensor do Pilar, baseado na tecnologia de planos 
inclinados, é uma tradicional ligação entre a Cidade Baixa e o Centro Histórico. No entanto, 
foi desativado e inviabilizou o transporte ágil entre a região do Pilar, onde se encontra o 
conjunto da Igreja de Nossa Senhora do Pilar e cemitério, com a região do Carmo, na 
Cidade Alta. Além da importância histórica do equipamento, a recuperação do ascensor 
criará mais uma opção à população de Salvador e aos turistas para transporte entre a 
Cidade Baixa e o Pelourinho, anexando o conjunto do Pilar ao circuito de visitação do 
Centro Histórico. 

Recuperação do Centro Histórico – 6a Etapa: O programa objetiva a recuperação de diversos 
monumentos e imóveis isolados de grande importância no conjunto do Centro Histórico de 
Salvador, dando continuidade ao processo de revitalização da região (vide capítulo 3.4 – 
Patrimônio Histórico). São gerados empregos e renda com as restaurações, através da 
cobrança de ingresso para visitação dos monumentos, também agregando valor à 
experiência turística na cidade. Cria-se adicionalmente um efeito positivo no entorno dos 
monumentos restaurados. 
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Recuperação do Forte de Santo Antônio Além do Carmo – Casa da Capoeira: Construído na 
segunda metade do século XVII no atual Largo de Santo Antônio Além do Carmo, exerceu 
fundamental papel na defesa da cidade contra as invasões holandesas e serviu de prisão 
para importantes figuras da vida política nacional. É um forte primitivo em forma 
quadrangular, com baluartes nos quatros cantos. No início da década de 80, funcionou 
como Centro de Cultura Popular, abrigando comércio de artesanato, apresentações de 
danças folclóricas, teatro e capoeira, que se mantêm até os dias atuais. Situa-se no Centro 
Histórico de Salvador,  sendo parte integrante deste sítio tombado pelo IPHAN e 
pertencente ao Governo do Estado da Bahia. Em seu entorno existem outros monumentos 
de igual valor atrativo, além de festividades tradicionais integrantes do circuito turístico do 
Centro Histórico. Essa ação visa principalmente a criação de um espaço destinado ao 
resgate e à valorização das manifestações populares, com implantação de oficinas, escola e 
academia de capoeira, comercialização de produtos vinculados ao tema, espaço para 
apresentações públicas, que poderão contribuir com a diversificação dos atrativos culturais 
e com o incremento de empregos e renda à população local. 

Recuperação do Forte de São Marcelo: O Forte São Marcelo ou Forte do Mar, cartão postal e 
ícone da Bahia, localiza-se em um banco de areia, cerca de 300 metros do cais de atracação 
adjunto ao Mercado Modelo e o Elevador Lacerda, no sítio onde nasceu Salvador, 
compondo um cenário marcante da cidade. Monumento tombado desde 1938, pertencente 
ao Ministério da Marinha, em processo de cessão ao Estado para desenvolvimento deste 
projeto. 

A vertente apontada para o uso sustentável do Forte é a combinação entre os usos comercial 
e cultural – com a implantação de um café/lanchonete e restaurante pelo setor privado – 
com o de lazer e de turismo cultural. Esse segundo uso é garantido pelo próprio valor 
histórico do monumento como fonte de visitação, pela implantação de uma galeria de 
exposições ou mostras de arte e cultura e, ainda, pela exibição de performances, peças 
teatrais ao ar livre, ou eventos sociais (shows, palestras, congressos), em uma área histórica 
nobre da cidade. 

Recuperação do Forte de São Paulo da Gamboa: Sua origem está ligada a um plano de defesa 
da Cidade projetado pelo engenheiro francês Massé no primeiro quartel do século XVIII, 
que estende até o mar as obras suplementares do Forte de São Pedro. Estas duas fortalezas, 
ligadas por trincheiras, fechavam o recinto sul da Cidade. Enquanto o Forte de São Pedro 
tinha a função de defender o lado da terra, o de São Paulo tinha a função de defesa 
exclusiva dos ataques vindos do mar. Este monumento pertencente ao Ministério da 
Marinha é tombado pelo IPHAN desde 1938, estando em processo de cessão ao Estado para 
a implantação deste projeto.  

A proposta de intervenção no Forte de São Paulo da Gamboa prevê a criação do Museu das 
Fortificações Coloniais de Salvador, com concepção de museu interativo, com audiovisual e 
iconografias da história do sistema defensivo da então Capital da Colônia nas Américas. O 
Forte também será palco de atividades que possuem ligação direta com o mar, como a pesca 
e o roteiro da Via Náutica95. A inserção do monumento ao acervo restaurado do patrimônio 
histórico da cidade dar-se-á pelo melhoramento das vias de acesso provenientes da Avenida 
do Contorno e, principalmente, pela criação de uma passarela entre o Solar do Unhão e o 
Forte, integrando suas atividades culturais àquelas já existentes no Solar do Unhão – Museu 

                                                 
95 Ação constante do PDITS, na Prioridade B, referente a ampliação do transporte náutico na orla oeste de Salvador (voltada 
para a Baía de Todos os Santos), com a integração de diversos atracadouros e serviços ao longo de sua extensão, inserindo 
essa parte da Cidade no circuito de visitação turística. 
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de Arte Moderna da Bahia, Parque de Esculturas, restaurante típico e espaço para eventos. 
Desta forma, através da recuperação do Forte consolidada por um conjunto de ações 
integradas, pretende-se resgatar um dos mais importantes exemplares da arquitetura militar 
de Salvador, inserindo-o à rica dinâmica turística e cultural da cidade. 

Recuperação do Forte do Barbalho – Centro Técnico de Artes Cênicas: O forte data do século 
XVII, época da ocupação holandesa do Nordeste brasileiro. A edificação foi erguida em 
alvenaria de pedra e cal em um terreno doado pelos frades do Carmo. Primitivamente 
conhecido como Forte de Nossa Senhora do Monte Carmelo ou do Carmo, esse Forte 
localizado no então extremo norte da Cidade, juntamente com o Forte de Santo Antônio 
Além do Carmo tinha a função de proteger este acesso para a cidade do Salvador. 
Monumento tombado pelo IPHAN desde 1957, já cedido ao Estado para o uso anterior pela 
Policia Militar, mas devido à sua importância como patrimônio histórico poderá assumir um 
destaque mais efetivo no circuito de visitação turística, através da implantação de um centro 
de produção cultural. Reitera-se a sua adequação ao uso pretendido, tendo em vista as 
iniciativas já realizadas com apresentações de oficinas teatrais no local, no ano de 2003. 

O projeto será composto por áreas específicas: irá funcionar como uma incubadora de 
produções artísticas; espaço de iniciação, treinamento e aperfeiçoamento artístico e técnico 
em artes cênicas e audiovisuais, e armazém e locadora de cenários, adereços e figurinos 
produzidos nesse centro. Interligadas e integradas em seu funcionamento, essas áreas 
resultarão num processo sistêmico de reciclagem, produção e criação na área das artes 
cênicas, no surgimento e manutenção de grupos e companhias e na difusão dessas 
linguagens na comunidade baiana. O Forte também terá a finalidade de proporcionar áreas 
de convivência, estimuladas por apresentações artísticas, como práticas circenses e de 
exibição de vídeos, além de contar com áreas de comércio e serviços. Esta ação visa 
fortalecer a produção cultural, incentivando o surgimento de novos talentos, repercutindo 
no turismo cultural, um dos principais atrativos de Salvador.  

Primitivamente conhecido como Forte de Nossa Senhora do Monte Carmelo ou do Carmo, 
esse Forte localizado no então extremo norte da Cidade, juntamente com o Forte de Santo 
Antônio Além do Carmo tinha a função de proteger este acesso para a cidade do Salvador.  

Recuperação dos Fortes São Pedro, Monte Serrat e Lagartixa: A recuperação destes fortes é de 
grande importância para a consolidação do circuito temático de Fortes de Salvador, como 
também contribui para a integração dos circuitos turísticos entre a cidade alta e cidade baixa 
de Salvador.  

Recuperação e implantação do Museu do Recôncavo no Forte de Santa Maria - Barra: O forte 
de Santa Maria situa-se na parte sul da cidade, em uma das extremidades da pequena 
enseada do Porto da Barra, conhecido primitivamente como Porto de Vila Velha. Está 
implantado diretamente sobre a rocha. Esta ação pode contribuir e reforçar a integração de 
Salvador com a Zona Turística da Baía de Todos os Santos, contribuindo também para 
consolidar um circuito temático de Fortes em Salvador.  

Planejamento dos corredores turísticos da Cidade Baixa com ações de revitalização: A região 
da Cidade Baixa de Salvador teve utilização como entreposto de comércio até o início dos 
anos 80. As mercadorias chegavam de barco aos grandes galpões ali construídos. Com o 
crescimento do turismo no município, a Cidade Baixa apresenta grande potencial para a 
atividade, com ótimas áreas à beira-mar e com uma bela vista da Baía de Todos os Santos. 
Apesar de já existirem alguns empreendimentos na região, a Cidade Baixa ainda apresenta 
aspecto de abandono, em função da grande quantidade de galpões sem utilização. O 
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projeto aqui exposto visa a integração da região com corredores turísticos e utilização do 
patrimônio histórico existente. O projeto visa também a extensão das ações de revitalização 
de patrimônio histórico no município de Salvador.  

Urbanização – requalificação urbana da Rua Chile e Praça Cairu: Complementando as 
intervenções no Centro Histórico de Salvador, a intervenção urbana na Rua Chile e Praça 
Cairu, que fazem parte do trajeto entre o Mercado Modelo, a Praça da Sé, o Elevador 
Lacerda e a Praça Castro Alves, se faz necessária para conectar áreas de importante interesse 
turístico, que já se encontram em avançado processo de recuperação. Essa intervenção 
requalificará uma área do Centro Histórico que conecta alguns dos maiores atrativos da 
capital baiana. 

Urbanização da orla de Salvador – Corredor Turístico Barra / Ondina / Rio Vermelho: Esse 
corredor é uma das principais áreas de lazer existente na orla de Salvador. Durante o 
Carnaval, a área se transforma em um dos circuitos mais animados dos trios elétricos. 
Diferentemente das demais praias da orla oceânica, essa região apresenta uma 
caracterização urbanística deteriorada, contrastando com sua importância turística. O 
projeto de urbanização visa a requalificação de um dos mais importantes atrativos de lazer 
da capital, constituindo também o principal corredor turístico da orla. 

Urbanização do pólo turístico e hoteleiro de Armação: A cidade não pode ser vista apenas 
como um loteamento, com fluxos rodoviários e uma coleção de edifícios independentes, de 
variadas volumetrias, cores e funções. Entende-se que a qualidade da cidade resulta da 
maneira em que os espaços públicos são apropriados para desenvolver as inter-relações de 
forma harmônica. Portanto, cada solução resulta da interação entre fatores, do cruzamento 
de variáveis e perspectivas de uso, dentre elas o turismo, que cada vez mais valoriza os 
contatos sociais e a interação com os espaços. 

O bairro de Armação constitui um dos locais cuja configuração urbana sofreu 
transformações mais acentuadas no sentido de uma vocação para o turismo. 
Compreendendo um trecho de orla com grande beleza natural, a partir da implantação do 
Centro de Convenções a região passou a ter a vocação de “centro de atividades” que, 
embora não tenha polarizado de forma intensa a implantação de equipamentos afins, inibiu 
o uso da área para empreendimentos de outro tipo. A gradativa transformação da orla em 
atendimento às atividades de recreação diurna e noturna atraiu diversos restaurantes, casas 
de show e meios de hospedagem. A implantação de equipamentos públicos – o Parque 
Costa Azul e o Jardim dos Namorados –, empreendimentos privados – o Aeroclube Plaza 
Show – e a proximidade ao novo centro de negócios da Av. Tancredo Neves, tornam a área 
propícia para implantação de atividades ligadas ao turismo. Esta vocação vem refletir no 
uso proposto pelo anteprojeto do novo Plano Diretor Municipal de Salvador, com ênfase ao 
turismo de eventos e negócios. 

A intervenção proposta visa complementar os investimentos referidos acima, bem como 
outros realizados pelo poder público, todos no período compreendido de implementação 
do PRODETUR NE/I, objetivando a requalificação urbana e viária de trechos adjacentes – 
Av. Manoel Dias da Silva e Praça Nossa Senhora da Luz -, bem como resgatar a imagem da 
região como espaço referencial para moradores e visitantes, valorizando seus elementos 
cênicos, simbólicos e culturais, imprescindíveis à vida de toda aglomeração urbana. 
Procura, ainda, integrar funcionalmente e economicamente este trecho de orla marítima à 
cidade tornando-a um circuito privilegiado de atividade social e de lazer para a sua 
população e para o turismo. 
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Salvador – Componente 2 

Centro de Convenções da Bahia – Pavilhão de Feiras II: O Centro de Convenções de 
Salvador foi construído na década de 80 e remodelado em 93, com intervenções pontuais ao 
longo dos últimos anos.  O Pavilhão de Feiras apresenta, no entantode limitada para a 
realização de grandes eventos, capacida. A sua ampliação, com o Pavilhão de Feiras II, 
aumentará a competitividade do Centro de Convenções para a captação de eventos de 
grande porte. 

Construção do terminal hidroviário em Itamoabo na Ilha de Maré: A localidade de Itamoabo 
tem sido bastante visitada por excursionistas de Salvador, em função da atratividade natural 
e cultural da Ilha de Maré. Os passeios de contemplação da Baía de Todos os Santos 
oferecidos pelas agências de Salvador fazem constantemente escalas neste ponto. A 
construção de um terminal hidroviário pretende oferecer condições receptivas adequadas 
ao fluxo turístico que já existe na localidade. 

Estação marítima de passageiros no Porto de Salvador: Com a regulamentação da navegação 
de cabotagem no Brasil, muitos navios de passageiros, inclusive de empresas estrangeiras, 
passaram a freqüentar o litoral brasileiro e diversificar a oferta de produtos turísticos 
oferecidos em nosso país. Em função das características da Baía de Todos os Santos e da 
atratividade de Salvador, muitos navios incluíram a cidade em seu itinerário. No entanto, o 
porto de Salvador, tradicionalmente de movimentação de cargas, não possui infra-estrutura 
condizente com as necessidades do público de navios de cruzeiro, inibindo o 
desenvolvimento pleno desta vertente de turismo. A adequação da estação de passageiros se 
faz necessária, uma vez que este segmento de turismo é prioritário para o Pólo Salvador e 
Entorno. 

Melhoria do terminal hidroviário Paramana na Ilha dos Frades: A Ilha dos Frades é um dos 
pontos de maior beleza da Baía de Todos os Santos, sendo um dos pontos de visitação dos 
passeios de barco que são oferecidos pelas empresas de receptivo turístico de Salvador. No 
entanto, as embarcações geralmente atracam na localidade de Ponta de Nossa Senhora do 
Guadalupe, restringindo a visitação à parte sul da ilha. A recuperação do Terminal 
Hidroviário de Paramana descentralizará a visitação da ilha, com a redução de impactos e 
distribuição dos benefícios às comunidades locais. A localidade de Paramana também 
apresenta atrativos interessantes, como a Igreja de Nossa Senhora do Loreto. 

Salvador – Componente 3 

Apoio à consolidação do cluster de entretenimento: O cluster de entretenimento é uma das 
grandes inovações estimuladas pelo Governo do Estado da Bahia como modelo de gestão 
visando o desenvolvimento do turismo, em busca de uma maior eficiência, qualidade e 
produtividade, além da satisfação do turista. O Estado vem apoiando a iniciativa desde o 
ano 2000 e entende que esse apoio ainda é necessário para a consolidação do cluster. Suas 
ações vêm buscando, através da cooperação dos setores público e privado, o fortalecimento 
e a integração da rede de participantes da cadeia produtiva do setor, a ampliação da relação 
cultura / turismo, a melhoria da qualidade dos serviços e a satisfação do turista. 

Um dos resultados alcançados é a maior sinergia dos atores, visando melhores resultados 
dos recursos investidos em marketing, divulgação do produto com ênfase no seu diferencial 
cultural e o estabelecimento de metas articuladas. Dessa forma o Governo, como membro 
do cluster, espera colher grandes resultados dos seus investimentos já realizados na infra-
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estrutura turística, tais como: geração de empregos e renda, qualificação e aprimoramento 
da mão-de-obra, valorização da cultura local e estímulo ao empreendedorismo. 

Santo Amaro – Componente 1 

Implantação de centro de referência cultural com revitalização e apoio às manifestações 
folclóricas locais: O município de Santo Amaro tem vivacidade e autenticidade folclórica e 
cultural comparáveis a poucos outros municípios da Baía de Todos os Santos. Além das 
grandes celebridades da música, das letras e das artes plásticas, a rotina da cidade é 
composta por diversas manifestações culturais sob a execução dos próprios moradores, 
como o Negro Fugido, Chulas, Burrinhas etc. O gradativo aumento no número de turistas e 
as influências cada vez mais arraigadas da mídia na cultura da cidade vêm subtraindo 
dessas manifestações sua autenticidade. A implantação do centro de referência cultural 
busca resgatar, valorizar e documentar as manifestações do município, além de ser um 
espaço aberto para a realização das manifestações. 

Recuperação da Capela de São Braz e urbanização local: Essa capela está localizada na 
agradável localidade de São Brás, que fica no caminho entre a sede do município e as 
principais praias do município e a localidade de Acupe. A região já é visitada por turistas, 
especialmente por aqueles a caminho das praias. A recuperação deste monumento e seu 
entorno aumentaria a atratividade da localidade e criaria mais uma opção na categoria 
histórico-cultural, bastante presente no município de Santo Amaro. 

Recuperação da Ruína da Igreja de N. Sra. do Rosário dos Pretos – marco inicial da cidade: O 
monumento foi a primeira construção de Santo Amaro e marca o local onde a cidade 
começou – a 2 km da atual sede. Atualmente o monumento está totalmente abandonado e 
em condições que põem em risco sua existência. 

Recuperação do imóvel da antiga siderúrgica de Santo Amaro: O monumento está localizado 
próximo à Praça Matriz, vizinho ao Teatro Dona Canô, lugar de passagem obrigatória para 
quem visita a cidade. O edifício conserva suas feições de planta industrial, mesmo que em 
precário estado de conservação, servindo como referência a um momento histórico de 
Santo Amaro. Pretende-se sanar e modernizar a estrutura, com o objetivo de transformá-la 
em um mercado, tanto de uso turístico, com a venda de artesanato da região, como de uso 
da comunidade. 

Urbanização do entorno da Igreja N.Sra. do Rosário dos Pretos: A região onde se encontram 
as ruínas da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos em Santo Amaro, às margens do 
Rio Traripe e da Rodovia BR 420, constitui o marco zero de fundação de Santo Amaro e 
possui grande valor histórico para o município. No entanto, o local está afastado do núcleo 
urbano atual e não apresenta condições de visitação. A junção da facilidade de acesso com a 
grande importância histórica sinaliza a potencialidade de constituição de um atrativo no 
local. 

Urbanização das margens do Rio Subaé: O Rio Subaé atravessa grande parte do município 
de Santo Amaro, mas não apresenta nenhum trabalho de qualificação paisagística de suas 
margens. O resultado é um aspecto visual desagradável. Esta situação restringe o uso do rio 
para atividades de lazer que poderiam ser praticadas por turistas e pela comunidade local. A 
intervenção urbanística nas margens do rio melhorará o aspecto da cidade e aumentará as 
opções de atividades. 
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Santo Amaro – Componente 2 

Melhoria do acesso à Cachoeira do Urubu (08 km): A cachoeira do Urubu é um dos 
principais atrativos naturais do município de Santo Amaro. No entanto, seu acesso é 
dificultado, o que restringe a consolidação do atrativo. A melhoria do acesso aumentará a 
visitação do local sem comprometer sua integridade. 

Melhoria do acesso ao Porto do Conde (02 km): O Porto do Conde é um ponto tradicional do 
município de Santo Amaro, usado pelos pescadores da localidade e outras embarcações. O 
porto fica na foz do Rio Subaé, que está passando por um processo de despoluição, 
aumentando as possibilidades de uso turístico. 

São Félix – Componente 1 

Recuperação do prédio da Prefeitura Municipal: O monumento é integrante do importante 
casario histórico encontrado em Cachoeira e São Félix. A revitalização do prédio da 
Prefeitura deve fazer parte de um projeto de recuperação e revitalização do Centro 
Histórico de São Félix. 

Instalação de mirantes na Ladeira da Misericórdia, Rodagem São Félix – Muritiba e Igreja 
dos Milagres: A estrada São Félix – Muritiba possui trechos com pontos de observação 
espetaculares dos municípios de São Félix e Cachoeira, além de ser um percurso muito 
agradável. A Igreja dos Milagres e a Ladeira da Misericórdia, por estarem em ponto alto do 
município de São Félix, também constituem excelentes pontos de contemplação de 
paisagens, com apelo turístico. Nesses municípios não existem muitos outros pontos de 
visão panorâmica, o que faz da estrada, da Igreja e da Ladeira ótimos locais para a 
implantação de mirantes. 

Urbanização da Praça José Ramos, Jardim do Porto, Praça Dois de Julho e Praça Rui 
Barbosa: As obras de requalificação dessa área de São Félix têm dois principais objetivos: 
melhoria da relação e uso do espaço urbano pelos visitantes e moradores, e melhoria dos 
aspectos paisagísticos, importantes para os turistas que avistam São Félix a partir de 
Cachoeira. Essas intervenções poderão aumentar a atratividade do município, com maior 
captação do fluxo de turistas que visitam Cachoeira e fortalecerão o circuito histórico-
cultural da Baía de Todos os Santos. 

Urbanização e revitalização do Cais do Porto: A revitalização do Cais do Porto viabilizará 
novas atividades turísticas em São Félix, fortalecendo o circuito histórico-cultural da Baía de 
Todos os Santos. Atualmente a área está degradada, apresentando pouca funcionalidade e 
aspecto visual e paisagístico comprometido. 

São Félix – Componente 2 

Construção de atracadouro em São Félix: Cachoeira e São Félix são os últimos pontos 
navegáveis do Rio Paraguaçu. Atracadouros nesses municípios viabilizarão roteiros náuticos 
que subam o Rio, passando por Maragojipe e pelas localidades de Nagé e Vitória. 

Implantação da estação marítima inter-modal turística em São Félix: São Félix e Cachoeira 
são os últimos pontos navegáveis do Rio Paraguaçu, desta forma a implantação de uma 
estação marítima inter-modal na região permitirá uma maior integração entre o continente e 
as localidades e atrativos situados na Baía do Iguape e Baía de Todos os Santos, como 
Maragojipe, Cachoeira, Salinas da Margarida, Saubara, Itaparica, dentre outros. 
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São Francisco do Conde – Componente 1 

Recuperação da Igreja de N.Sra. do Vencimento: Principal atrativo da localidade de 
Paramirim, a igreja data de meados do século XVIII. Ao lado da sua fachada leste, estão as 
ruínas da antiga casa grande do engenho e, ao lado da fachada oeste, pequenas casas que 
servem atualmente de residências para os lavradores da fazenda. A sua recuperação ajudará 
a integração da localidade com os demais atrativos do entorno. 

Recuperação do prédio da I Escola Agrícola da América Latina – Escola Agrícola São Bento 
das Lajes: Situado na localidade de São Bento das Lajes, as ruínas do Prédio da I Escola 
Agrícola da América Latina possui uma vista privilegiada da Baía de Todos os Santos. Foi 
criado em 1859 pelo imperador D. Pedro II. Distante três quilômetros do centro da cidade 
está totalmente abandonado e sua recuperação ampliará a oferta atrativa cultural da região. 
O local tem potencial para servir como porta de saída para passeios náuticos na região 
interligando localidades como Santo Amaro, Madre de Deus e São Francisco do Conde. 

São Francisco do Conde – Componente 2 

Implantação de estação avançada de turismo e comércio em São Francisco do Conde: a 
realização desta ação deve incentivar a venda de produtos locais, assim como pode servir 
como posto de informações turísticas, ajudando a conscientizar a população local e os 
turistas acerca de questões como lixo e meio ambiente. 

Saubara – Componente 1 

Construção de aterro sanitário de pequeno porte: O município, pouco populoso, teria seu 
problema solucionado com um aterro sanitário de pequeno porte ou compartilhado com 
demais municípios próximos a ele. O desenvolvimento do turismo na região sem a equação 
do problema de gestão de resíduos sólidos poderia gerar graves pressões ambientais. 

Urbanização das orlas de Cabuçu incluindo estacionamento em Bom Jesus dos Pobres: 
considerado um destino de turismo regional de massa teve um crescimento desordenado. 
Desta forma a localidade necessita de urbanização permitindo uma ordenação da infra-
estrutura, beneficiando tanto a população local como os turistas. O estacionamento é 
essencial para a ordenamento e controle do fluxo turístico que hoje acontece de maneira 
desordenada. 

Saubara – Componente 2 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Cabuçu e Bom Jesus dos Pobres: Em 
Saubara não há nenhum sistema de esgotamento sanitário em funcionamento ou com 
previsão de implantação. Nesses distritos há uma atividade turística relevante, caracterizada 
principalmente por um turismo de massa e concentrado em finais de semana e feriados. A 
população flutuante representada pelos turistas gera um volume adicional de esgoto que 
compromete os cursos d’água e o lençol freático. Segundo dados do IBGE para o ano de 
2000, 62% dos domicílios de Cabuçu utilizam fossas rudimentares. Em Bom Jesus do Pobres 
a situação é ainda pior, com quase 86% dos domicílios utilizando essa forma de destinação 
dos esgotos. A qualidade de vida e a experiência turística encontram-se comprometidos por 
conta dos possíveis danos causados à saúde pública e ao meio ambiente gerados pela 
ausência de coleta e tratamento do esgoto das residências e demais estabelecimentos. 
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Vera Cruz – Componente 1 

Complementação do mapeamento e resgate histórico-cultural da Ilha de Itaparica com 
interpretação do patrimônio: Esta ação integra o Projeto de Mapeamento Cultural e 
Paisagístico da Bahia, desenvolvido pelo IRDEB – Instituto de Radiodifusão Educativa da 
Bahia. Inclui os municípios de Aratuípe, Cachoeira, Candeias, Maragojipe, São Francisco do 
Conde, São Roque do Paraguaçu, São Sebastião do Passé, Santo Amaro da Purificação, 
Santo Antônio de Jesus e Vera Cruz. O mapeamento é feito com registros audiovisuais e 
identificação geográfica das manifestações. 

Urbanização da orla, atracadouro e terminal hidroviário em Jaburu – Mar Grande: A Ilha de 
Itaparica conta atualmente com um meio de acesso marítimo estruturado, o ferry-boat. A 
intervenção em Jaburu criará condições para outra alternativa voltada a atracação de 
embarcações, de menor porte independendo da variação das marés, regularizando o serviço 
de transporte hoje deficitário e inseguro, e melhorando esta outra opção de acesso 
marítimo. 

A Ilha poderá, também, se transformar em alternativa de hospedagem para quem visita 
Salvador, possibilitando a opção do “day-use” turístico, além da alternativa de articulação 
com o seu circuito náutico. A requalificação urbana a ser proporcionada com esta ação irá 
aumentar a competitividade do turismo na região, melhorar a qualidade dos serviços com o 
incremento do empreendedorismo local e a satisfação do turista. 

Urbanização da Praça do Jaburu– Mar Grande, Barra do Gil, Barra do Pote, Barra Grande, 
Conceição e Coroa: Esses distritos de Vera Cruz estão situados ao longo da costa oceânica da 
Ilha. Todas as praias estão situadas próximas à rodovia BA 001 e são destinos freqüentados 
por proprietários de residências secundárias e excursionistas provenientes de municípios 
próximos. A principal motivação é de lazer, mas as praias não apresentam nenhuma 
urbanização, apresentando deficiências principalmente em relação ao ordenamento do 
fluxo e estacionamento de veículos. 

Vera Cruz – Componente 2 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Barra do Gil: No município de Vera 
Cruz, ao longo da Costa Oceânica, há uma série de localidades que recebem turistas e 
veranistas. Uma dessas localidades é Barra do Gil. Não há nenhum sistema de esgotamento 
sanitário que atende à essa localidade, o que prejudica o meio ambiente e as condições de 
saúde dos moradores e freqüentadores. 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Barra do Pote: Barra do Pote é outra 
localidade da costa oceânica de Vera Cruz que possui uma atividade turística baseada em 
veranistas e moradores das proximidades. A implementação de sistemas de esgotamento 
sanitário nesse distrito está dentro das ações que procuram requalificar a Ilha de Itaparica. 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Barra Grande: Barra Grande é uma dos 
praias da costa oceânica de Vera Cruz em que a atividade turística é mais consolidada. 
Possui muitos empreendimentos turísticos e casas de veraneio. Também não é atendida por 
nenhum sistema de esgotamento sanitário, o que compromete as condições de ambientais e 
de saúde pública. 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Conceição: Conceição é a localidade da 
costa oceânica de Vera Cruz mais próxima ao Club Mediterranée. Não é atendida por 
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sistemas de esgotamento sanitário, mas recebe turistas e veranistas. A implantação de um 
SES colabora com a requalificação do destino turístico Ilha de Itaparica, além de beneficiar a 
população local. 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Coroa: Coroa é outra localidade da costa 
oceânica de Vera Cruz. Também não é atendida por nenhum sistema de esgotamento 
sanitário, o que prejudica as condições ambientais e de saúde da região, além de inibir o 
desenvolvimento turístico. 

Implantação de estação avançada de turismo e comércio em Vera Cruz: Esta ação deve ajudar 
a dinamização da economia local, através da venda e incentivo a produção de produtos 
locais. Também pode servir como posto de informações turísticas, colaborando assim, com 
conscientização e educação da população local sobre questões como o lixo e meio ambiente. 

Reforma do Aeroclube da Bahia: O Aeroclube da Bahia apresenta uma pista de pouso em 
bom estado de conservação, com capacidade inclusive para aviões comerciais de médio 
porte, que utilizam a pista para o transporte de passageiros a hotéis da Ilha de Itaparica. No 
entanto, a estrutura de recepção de passageiros é muito limitada, causando desconforto aos 
usuários. Pequenas intervenções de modernização das instalações bastarão para atender à 
atual demanda. 

Prioridade B 

Cachoeira – Componente 1 

Recuperação da Igreja de Santiago do Iguape: situada na vila do mesmo nome, às margens do 
grande lago que forma o Rio Paraguaçú antes de desaguar na Baía de Todos os Santos. A 
fachada principal do monumento está voltada para o Lagamar do Iguape. Antecedem o 
monumento um cais e um pequeno cruzeiro. Existe um segundo cruzeiro do lado direito do 
monumento. No fundo e do lado esquerdo da igreja, estão as casas que constituem a vila. A 
Igreja se encontra deteriorada, devido a falta de manutenção, sua recuperação é importante 
para aumentar a atratividade da localidade, integrando-a com as demais localidades do 
entorno. 

Recuperação da Igreja dos Pretos do Rosarinho e cemitério anexo: Cachoeira é considerada 
monumento nacional e foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico 
Nacional em 1971. Cachoeira, depois de Salvador, é a cidade baiana que reúne o mais 
importante acervo arquitetônico no estilo barroco. Seu casario, suas igrejas, seus prédios 
históricos preservam a imagem do Brasil Império - tempo em que o comércio e a fertilidade 
do solo fizeram de Cachoeira a vila mais rica, populosa e uma das mais importantes do 
Brasil - durante os séculos XVII e XVIII. Construída entre os séculos XVII e XVIII (1693 - 
1754) na rua Ana Neri, a Igreja dos Pretos do Rosarinho integra o acervo arquitetônico de 
Cachoeira, destacam-se aí os maiores painéis de azulejo de 4 a 5 metros de altura que 
retratam paisagens bíblicas e ricas pinturas no teto. A recuperação da Igreja deve ajudar a 
consolidar um circuito histórico-cultural na região. 

Recuperação do Engenho Vitória: O Engenho Vitória tem uma localização espetacular às 
margens do Rio Paraguaçu. Por estar fora da área urbana do município, o Engenho não 
pôde ser incluído no escopo do programa MONUMENTA de Cachoeira. Dessa maneira, 
sua revitalização pode ser implementada com o PRODETUR NE II, adicionando-se o fato 
de que o monumento se encontra em avançado estado de arruinamento, não podendo ser 
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utilizado turisticamente. As características de Engenho, aliadas à sua localização, fazem-no 
um grande atrativo turístico em potencial. 

Urbanização da Praça de Santiago do Iguape e Praça do Posto de Saúde no mesmo distrito: a 
execução desta ação deve contribuir para a integração entre os atrativos do entorno. 
Santiago do Iguape está localizado perto do Convento dos Franciscanos do Paraguaçu, 
conjunto arquitetônico construído por frades franciscanos na segunda metade do século 
XVII é considerado uma das mais importantes expressões da arte barroca da Bahia. Desta 
forma a urbanização da localidade incentivaria uma maior integração desta com os atrativos 
do entorno, como também aumentaria a sua atratividade e melhoraria as condições para a 
população local, podendo estimular também o turismo náutico na região. 

Urbanização de Guaiba e Tabuleiro da Vitória: Essas duas localidades se encontram no 
caminho para o Mirante, atrativo turístico que tem uma visão estratégica do Rio Paraguaçu. 
A urbanização destas localidades contribuiria para a integração dos atrativos, melhorando a 
experiência turística e as condições para a população. 

Cachoeira – Componente 2 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário de Santiago do Iguape: A localidade de 
Santiago do Iguape está localizada as margens da Baía do Iguape e não conta com um 
sistema de esgotamento sanitário. Parte da população residente utiliza outros meios de 
coleta de esgoto que em última instância vão contaminar os cursos d’água da região. Dessa 
forma, entende-se necessário a implantação de um sistema de esgotamento sanitário que 
neutralize os impactos negativos que a falta de um sistema de esgotamento adequado pode 
causar, tanto para a população quanto para o meio ambiente. 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário de São Francisco do Paraguaçu: A localidade 
de São Francisco do Paraguaçu, atualmente, não conta fluxo turístico intenso, no entanto, 
com a restauração do Convento dos Franciscanos do Paraguaçu este fluxo tende a aumentar. 
Desta forma medidas que neutralizem os impactos ambientais e sociais causados pela 
ausência de esgotamento sanitário devem ser tomadas, para que o desenvolvimento do 
turismo se dê de forma sustentável sem prejuízo para a comunidade local e para o 
ambiente. 

Camaçari – Componente 1 

Elaboração de projeto de memorial histórico-cultural para integração sede / orla: O município 
de Camaçari tem seu território disposto de maneira longitudinal, possuindo cerca de 25 km 
praias. A área se estende do litoral para o interior do estado, o que é comum nos municípios 
da Costa dos Coqueiros. A sede do município fica no interior e tal situação dificulta a 
comunicação e a integração entre as diversas localidades de Mata de São João. Um 
memorial que esteja voltado à história, à cultura e à integração do município é uma solução 
ao problema, promovendo eventos de integração, festas etc. 

Camaçari – Componente 2 

Projeto de padronização das barracas de praia em Guarajuba, Itacimirim, Jacuípe e Foz do 
Rio Capivara: As barracas de praia do município de Camaçari foram construídas, em sua 
maioria, sem qualquer padrão. A falta de uma infra-estrutura adequada faz com que as 
barracas comprometam a conservação ambiental das praias, poluindo a água e o solo da 
região. Além disso, a qualidade dos produtos oferecidos nesses estabelecimentos tem 
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qualidade duvidosa, desfavorecendo o destino turístico. As barracas de praia representam 
um dos elementos da composição paisagística de uma praia urbanizada, assim como o 
calçamento, o ajardinamento e outros itens que compõem o conjunto. Portanto, o 
saneamento e padronização das construções, os parâmetros de localização e a composição 
das áreas de recepção ao turista devem ser institucionalizados em um projeto de 
padronização, com objetivo de valorizar a praia e minimizar os impactos paisagísticos e 
ambientais de uma ocupação desordenada. 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Itacimirim e Barra do Pojuca: 
Itacimirim e Barra do Pojuca também está situada próxima às Lagoas de Guarajuba e, como 
não possui nenhum tratamento adequado para os esgotos produzidos, pode contaminar as 
lagoas, o rio Pojuca e o mar. A Barra do Pojuca é uma das mais belas praias da Costa dos 
Coqueiros e há uma presença maciça de condomínios e casas de veraneio, além de um 
núcleo urbano da população residente. 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Monte Gordo e Rio Pojuca: Afastadas da 
costa, as localidade de Monte Gordo e Rio Pojuca possuem atrativos turísticos como o 
mirante e as corredeiras. O turismo ainda é uma atividade incipiente. A população está 
dispersa ao longo da estrada que parte da Linha Verde. Não é atendida por nenhum sistema 
de esgotamento sanitário. Um SES poderia melhorar o saneamento ambiental e garantir a 
qualidade dos cursos d’água próximos. 

Construção de atracadouro em Jacuípe: A localidade de Jacuípe, que está na foz do rio de 
mesmo nome, apresenta uma grande concentração de loteamentos de residências 
secundárias e algumas pousadas e hotéis no seu entorno. A região apresenta grande 
potencialidade para o desenvolvimento da prática de esportes náuticos, já praticados pelos 
turistas e excursionistas que freqüentam a região. A construção de um atracadouro 
consolidará a potencialidade do local, atualmente reprimida pela falta de infra-estrutura. 

Camaçari – Componente 3 

Apoio à implantação do Convention Bureau local: O município de Camaçari, além de seus 42 
km de praias, conta com forte vocação para o turismo de negócios pela presença em seu 
território do Pólo Petroquímico e da Ford, entre outras grandes empresas e indústrias. Além 
disso, o município tem posição estratégica entre o Porto de Aratu, Salvador e o Aeroporto 
Internacional. Até o momento, no entanto, o turismo de negócios e convenções ainda não 
foi contemplado com muitas ações em prol de seu desenvolvimento no município. O 
Convention Bureau será o órgão responsável por essas ações, e sua implantação garantirá 
maiores possibilidades de incremento no turismo de negócios. 

Conde – Componente 1 

Criação de reserva extrativista flúvio-marinha no estuário do Rio Itapicuru e na Barra do Rio 
Itariri: A criação de uma reserva extrativista para essa região deverá proteger a fonte de 
subsistência de grande parte da comunidade que vive da pesca. Também poderá proteger 
uma espécie que desperta muito interesse de pescadores de outras regiões, o robalo, 
diminuindo os impactos sociais e ambientais da pesca predatória que vem sendo realizada 
na região. 

Recuperação florestal e ambiental da APA Litoral Norte e entorno da Linha Verde: A região 
da Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte situada ao longo da Costa dos Coqueiros e 
no entorno da Linha Verde requer ações de reflorestamento e recuperação ambiental em 
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algumas de suas zonas. Essa recuperação apresenta grande relevância do ponto de vista 
ambiental e paisagístico, além de atingir uma área com grande potencial para o ecoturismo. 
Deverá, assim, colaborar para o fortalecimento do fluxo com essa motivação. 

Implantação de ciclovia entre a sede municipal e Sítio do Conde (06 Km): A pequena distância 
entre as localidades de Conde garante integração entre elas. No entanto, as condições de 
circulação entre as localidades são precárias. Uma ciclovia beneficiaria principalmente os 
moradores do município, mas também poderia ser utilizada turisticamente, criando-se um 
circuito ciclístico pelas diversas localidades do município. 

Urbanização de Siribinha e Poças: Siribinha estende-se até a foz do Rio Itapicuru. O centro 
do pequeno núcleo urbano conta com uma ampla praça e uma igreja, possuindo diversos 
atrativos, como a praia, o rio e o Cavalo Russo. Além dos atrativos, a localidade conta com o 
pequeno Porto do Juá, onde circulam mercadorias pescadas na região. Atualmente, o 
aspecto visual da localidade encontra-se degradado, e a questão do uso do local pelos 
cidadãos e turistas encontra diversos problemas. Em função da concentração de atrativos 
turísticos e a posição estratégica da localidade entre os municípios de Conde e Jandaíra, 
fazem-se necessárias intervenções de urbanização em Siribinha. A praia de Poças fica entre 
as praias de Sítio do Conde e Siribinha, na pequena faixa de terra existente entre o mar e o 
Rio das Pontes. A localidade é cortada pela estrada vicinal que liga a sede do município às 
praias. A pequena área disponível e a passagem da estrada tornam o local desorganizado e 
pouco funcional para os moradores e visitantes. Intervenções de urbanização são 
necessárias para melhorar a condição dos moradores e para aumentar a atratividade da 
localidade, já que o turista que se dirige a Siribinha ou a Costa Azul (no município de 
Jandaíra) tem que passar por Poças. 

Urbanização e ciclovia do trecho da Linha Verde à sede municipal (03 Km): A sede de Conde 
é porta de entrada para algumas das belas praias da Costa dos Coqueiros. Entre a estrada e 
a sede, entretanto, as condições de urbanização e paisagismo podem ser aprimoradas, 
melhorando o aspecto visual e funcional desse portão de entrada do município. Este trecho 
da ciclovia complementa o circuito ciclístico proposto para o município. 

Urbanização, arborização e ciclovia no Largo da Praia em Sítio do Conde: A urbanização de 
Sítio de Conde tem como objetivo racionalizar o uso da orla e dotar a localidade de infra-
estrutura para a recepção de turistas e para os moradores. A ciclovia beneficiará tanto os 
moradores como os turistas, criando-se um circuito ciclístico nas diversas localidades do 
município. 

Conde – Componente 2 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Siribinha: Siribinha está situada na 
barra do rio Itapicuru. Está em início de processo de desenvolvimento turístico e é cercada 
por áreas em que há alargamento do rio, formando lagoas e praias fluviais. A pressão por 
desenvolvimento imobiliário turístico é grande, assim como o risco de contaminação desse 
curso d’água e do mar., mas não há nenhum sistema de esgotamento sanitário atendendo a 
região. É passagem para a Costa Azul de Jandaíra. 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário na sede: A sede do município de Conde não 
conta com sistema de esgotamento sanitário. É passagem para algumas localidades situadas 
à beira-mar. Na sede está situada a vila histórica do Conde, local com potencial turístico. É o 
maior núcleo urbano do município. 
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Acesso entre Vila do Conde e o Mirante do Alto do Cruzeiro: A Vila do Conde representa a 
parte histórica do município de Conde e deve ser valorizada para que seja inclusa em 
roteiros turísticos. Pretende-se viabilizar o acesso entre essa localidade e o Mirante do Alto 
do Cruzeiro, de onde se avista o vale do Rio Itapicuru e toda a região. Devido à atratividade 
dos dois locais, a ligação permitirá o incremento da visitação e das oportunidades de 
negócios relacionados ao turismo para a comunidade local. 

Construção de atracadouro em Barra do Itariri: Essa localidade possui um precário acesso 
rodoviário. A construção de um atracadouro às margens do Rio Itapicuru melhorará as 
condições de transporte entre as localidades, tanto para os turistas, quanto para os 
moradores locais. Além disso, roteiros náuticos também serão viabilizados com o uso dos 
rios, complementando os atrativos existentes. 

Melhoria das estradas da Linha Verde a Barra do Itariri e a Cavalo Russo: O município de 
Conde conta com mais de 40 km de praias com forte apelo paisagístico. No entanto, as 
estradas do município não são pavimentadas e estão em estado precário. Com chuva, a 
maioria delas fica intransitável. O acesso às localidades pode ser feito através da Linha 
Verde, tendo cada localidade uma estrada vicinal que a liga a essa estrada. Como alternativa, 
pode-se fazer o percurso pelas estradas que ligam diretamente os distritos do município. 

Melhoria das estradas do Sítio do Conde a Barra do Itariri e a Siribinha: As estradas internas 
(Sítio do Conde – Barra do Itariri e Sítio do Conde – Siribinha) foram construídas de 
maneira provisória e em alguns trechos ficam a menos de 5 metros da faixa de areia ou das 
pedras da praia. Sistematicamente a prefeitura joga areia em praticamente toda a estrada 
para tornar o tráfego possível. O projeto tem como intuito melhorar as condições de tráfego 
entre as localidades do município. 

Entre Rios – Componente 1 

Construção de aterro sanitário compartilhado para Entre Rios, Esplanada e Cardeal da Silva: 
Nos municípios de Entre Rios e Esplanada, a coleta de lixo é realizada em 53% e 47% dos 
domicílios, respectivamente. No entanto, apesar da potencialidade turística dessas 
localidades, não existe aterro sanitário em operação. A construção de um aterro sanitário em 
Entre Rios servirá às necessidades das três localidades. 

Urbanização de Subaúma: Uma das praias de maior fluxo turístico da região, possui como 
principal característica o fluxo regional e de massa. O excesso de construções nas 
proximidades da orla, além de uma passarela repleta de bares e pontos de alimentação, gera 
um considerável fluxo de passantes e veículos. A estrutura urbanística, entretanto, não é 
adequada, tornando-se necessárias intervenções nas condições de ordenamento, 
acabamento e paisagismo. 

Entre Rios – Componente 2 

Projeto de padronização das barracas de praia: As barracas de praia das localidades turísticas 
do município de Entre Rios foram construídas, em sua maioria, sem qualquer padrão. A 
falta de uma infra-estrutura adequada faz com que as barracas comprometam a conservação 
ambiental das praias, poluindo a água e o solo da região. Além disso, a qualidade dos 
produtos oferecidos nesses estabelecimentos tem qualidade duvidosa, desfavorecendo o 
destino turístico. As barracas de praia representam um dos elementos da composição 
paisagística de uma praia urbanizada, assim como o calçamento, o ajardinamento e outros 
itens que compõem o conjunto. Portanto, o saneamento e padronização das construções, os 
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parâmetros de localização e a composição das áreas de recepção ao turista devem ser 
institucionalizados em um projeto de padronização, com objetivo de valorizar a praia e 
minimizar os impactos paisagísticos e ambientais de uma ocupação desordenada. 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Subaúma: Subaúma, destino turístico 
caracterizado pelo fluxo de massa regional e concentrado nos finais de semana, não possui 
nenhum sistema de coleta e tratamento dos esgotos. A considerável população flutuante 
que é gerada pelo fluxo turístico encontra uma situação em que 71% dos domicílios utiliza 
fossas rudimentares. A qualidade de vida e a experiência turística encontram-se 
comprometidos no município em função disso, sendo recomendado a instalação de um 
SES. 

Esplanada – Componente 1 

Urbanização de Palame: A urbanização de Palame tem como objetivo melhorar as condições 
receptivas dessa localidade do Litoral Norte, constituindo uma medida necessária à 
formação de novos roteiros na Costa dos Coqueiros. 

Esplanada – Componente  

Projeto de padronização das barracas de praia em Baixios e Barra do Rio Inhambupe: As 
barracas de praia das localidades de Baixios e Barra do Rio Inhambupe foram construídas, 
em sua maioria, sem qualquer padrão. A falta de uma infra-estrutura adequada faz com que 
as barracas comprometam a conservação ambiental das praias, poluindo a água e o solo da 
região. Além disso, a qualidade dos produtos oferecidos nesses estabelecimentos tem 
qualidade duvidosa, desfavorecendo o destino turístico. As barracas de praia representam 
um dos elementos da composição paisagística de uma praia urbanizada, assim como o 
calçamento, o ajardinamento e outros itens que compõem o conjunto. Portanto, o 
saneamento e padronização das construções, os parâmetros de localização e a composição 
das áreas de recepção ao turista devem ser institucionalizados em um projeto de 
padronização, com objetivo de valorizar a praia e minimizar os impactos paisagísticos e 
ambientais de uma ocupação desordenada. 

Construção de atracadouro na foz do Rio Inhambupe em Baixios: A construção do 
atracadouro tem como objetivo oferecer estrutura para passeios turísticos no Rio 
Inhambupe, assim como melhorar as condições de atracação dos barcos utilizados pelos 
pescadores da região. 

Melhoria do acesso entre Baixios e Entre Rios: A estrada que liga a sede de Entre Rios à 
localidade de Baixios tem 50 km de extensão e apresenta grandes problemas de manutenção. 
A estrada é muito importante, ligando, através de Entre Rios, a sede de Esplanada à 
localidade de Baixios. 

Itaparica – Componente 1 

Implantação do museu histórico do município e Memorial João Ubaldo Ribeiro: A localização 
estratégica do município, na entrada da Baía de Todos os Santos, atraiu os holandeses que, 
invadindo a região, construíram o forte que se localiza hoje em frente à praia do Boulevard. 
Um museu histórico em Itaparica enriquecerá o roteiro de museus históricos dos 
municípios da Baía de Todos os Santos, em virtude da importância da região no contexto da 
história da Bahia e do Brasil. 
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Urbanização na orla e entorno de Ponta de Areia e Amoreiras: locais com grande fluxo 
turístico. A urbanização deve ser realizada melhorando o aspecto visual e funcional da 
região, beneficiando tanto os moradores como os turistas. 

Itaparica – Componente 2 

Projeto de padronização das barracas de praia em Ponta da Areia: As barracas de praia da 
localidade de Pontal da Areia foram construídas, em sua maioria, sem qualquer padrão. A 
falta de uma infra-estrutura adequada faz com que as barracas comprometam a conservação 
ambiental das praias, poluindo a água e o solo da região. Além disso, a qualidade dos 
produtos oferecidos nesses estabelecimentos tem qualidade duvidosa, desfavorecendo o 
destino turístico. As barracas de praia representam um dos elementos da composição 
paisagística de uma praia urbanizada, assim como o calçamento, o ajardinamento e outros 
itens que compõem o conjunto. Portanto, o saneamento e padronização das construções, os 
parâmetros de localização e a composição das áreas de recepção ao turista devem ser 
institucionalizados em um projeto de padronização, com objetivo de valorizar a praia e 
minimizar os impactos paisagísticos e ambientais de uma ocupação desordenada. 

Construção de atracadouro entre Ponta da Areia e Amoreiras: localidade com intenso fluxo 
turístico, freqüentada, especialmente por turista que chegam de escunas. Desta forma a 
construção de atracadouro nesta localidade garantiria maior segurança e conforto aos 
turistas, como também contribuiria para a integração entre as localidades do entorno. 

Jaguaripe – Componente 2 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário na sede: Apenas 3% da população de 
Jaguaripe, segundo informações do IBGE, têm à coleta de esgoto, mas não existe sistema em 
funcionamento no município. Grande parte da população utiliza-se de fossas rudimentares. 
A qualidade de vida e a experiência turística encontram-se comprometidos no município 
em função disso. 

Jandaíra – Componente 1 

Recuperação da Igreja de Abadia: Jandaíra é o único município da Costa dos Coqueiros que 
conta com patrimônio histórico representativo, apesar de sua vocação para turismo de 
natureza ser clara. Entretanto, a complementação da atividade ecoturística, através da 
recuperação do patrimônio histórico, deve agregar valor ao destino, visto que o 
comportamento atual dos turistas segue uma tendência aos múltiplos interesses e realização 
de atividades distintas durante suas viagens, mesmo que ainda exista uma motivação 
principal no momento de decisão pelo destino da viagem. 

Recuperação da Igreja de Cachoeira do Itanhi - N. Sra. das Dores: Localizada no antigo 
povoado de Cachoeira da Abadia, hoje Vila de Itanhi, a igreja fica no topo de uma ladeira e 
voltada para o Rio Real. Do outro lado do rio, já no estado de Sergipe, há ruínas de um 
antigo engenho. A igreja é do fim do século XIX, com tratamento neoclássico no exterior e 
neogótico no interior. A construção precisa de revisão da cobertura e reparos gerais. A 
recuperação deste monumento é de grande importância para a comunidade local, pois, 
além de constituir seu principal atrativo, possibilitará a inserção da localidade em roteiros 
culturais. 

Urbanização da Costa Azul e Itanhi: A extensa praia da Costa Azul conta com poucas 
construções, além do pequeno vilarejo. Afastada de outros centros urbanos e da Linha 
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Verde, contando com apenas uns poucos pontos de alimentação, a urbanização dessa área 
permitirá o ordenamento do fluxo turístico. Itanhi é uma localidade à margem da Linha 
Verde (BA-001), estendendo-se pela margem do Rio Real. A vila é rústica e conta com uma 
pequena igreja. Obras de urbanização poderiam aumentar a atratividade turística da vila, 
além de melhorar a condição da população residente. 

Jandaíra – Componente 2 

Projeto de padronização das barracas de praia em Mangue Seco, Costa Azul e Coqueiros: As 
barracas de praia das localidades turísticas de Mangue Seco, Costa Azul e Coqueiros foram 
construídas, em sua maioria, sem qualquer padrão. A falta de uma infra-estrutura adequada 
faz com que as barracas comprometam a conservação ambiental das praias, poluindo a água 
e o solo da região. Além disso, a qualidade dos produtos oferecidos nesses estabelecimentos 
tem qualidade duvidosa, desfavorecendo o destino turístico. As barracas de praia 
representam um dos elementos da composição paisagística de uma praia urbanizada, assim 
como o calçamento, o ajardinamento e outros itens que compõem o conjunto. Portanto, o 
saneamento e padronização das construções, os parâmetros de localização e a composição 
das áreas de recepção ao turista devem ser institucionalizados em um projeto de 
padronização, com objetivo de valorizar a praia e minimizar os impactos paisagísticos e 
ambientais de uma ocupação desordenada. 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário e abastecimento de água em Costa Azul: A 
localidade da Costa Azul atualmente tem sofrido um processo rápido de ocupação, com 
residências secundárias e pousadas, necessitando de um sistema de abastecimento de água 
que contemple a expansão recente. O município de Jandaíra não tem SES funcionando ou 
em execução. Em Costa Azul o turismo possui grande potencial de desenvolvimento. Sua 
população, dispersa ao longo da praia que ainda possui poucos empreendimentos, utiliza-se 
em grande parte de fossas rudimentares. A qualidade de vida e a experiência turística 
estarão comprometidos com o desenvolvimento do turismo. Costa Azul desponta como 
uma destinação turística em ascensão e a implantação de sistemas de esgoto é essencial ao 
desenvolvimento sustentável da atividade. 

Construção de aeroporto no Litoral Norte: O município de Jandaíra está na divisa da Bahia 
com o Estado de Sergipe. Apesar de sua grande potencialidade turística, o município é 
distante dos grandes emissores de turistas, como Salvador (distante 231 km) e Aracaju (100 
km). Um aeroporto na área de Jandaíra criará um importante portão de entrada de turistas 
para o norte da Costa dos Coqueiros, com forte influência até o município de Entre Rios, e 
para o Sul do Sergipe, com influência até a capital, Aracaju, que possui um aeroporto 
internacional. 

Pavimentação do acesso da Linha Verde à Vila de Abadia: Abadia é um povoado com 
características tradicionais, além de possuir a Igreja de Abadia, de forte apelo histórico. A 
vila está há poucos quilômetros da Linha Verde, tendo uma via de acesso precária. A 
pavimentação dessa via de acesso permitirá o incremento do fluxo turístico na vila, criando 
opções complementares para os ecoturistas em visita a Jandaíra. Adicionalmente, a melhoria 
do acesso possibilitará a dinamização da economia local, contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida da comunidade. 

Recuperação do acesso à Linha Verde e à BR 101: Atualmente o acesso da sede de Jandaíra à 
Linha Verde é precário. Muitos motoristas preferem fazer o percurso no acostamento da 
estrada, em função das condições do asfalto. O acesso pela BR 101 é mais fácil, por ter 
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menor extensão, mas as condições são as mesmas. A recuperação desses acessos beneficiará 
os moradores do município e os empresários locais. 

Lauro de Freitas – Componente 1 

Urbanização do centro de Lauro de Freitas: O município de Lauro de Freitas apresentou 
grandes taxas de crescimento nos últimos anos, em função de ser adjacente à capital. Muitas 
empresas instalaram-se na região, mas os investimentos ficaram concentrados na região da 
orla, onde ocorreu grande desenvolvimento. No entanto, o centro de Lauro de Freitas, 
mesmo sofrendo todas as pressões do crescimento acelerado da cidade, não recebeu 
melhorias significativas. A urbanização do centro de Lauro de Freitas tem como objetivo 
principal recuperar o núcleo original de ocupação do município, promovendo a melhoria 
da qualidade de vida da população local e aumentando a qualidade da experiência turística. 

Lauro de Freitas – Componente 2 

Melhorias no sistema de tráfego municipal: Boa parte do município é cortada pela Estrada 
do Coco (BA 001). Deve ser elaborado um plano de engenharia de tráfego que corrija o 
problema de circulação interna do município. 

Maragojipe – Componente 1 

Urbanização do atual acesso com ampliação da ponte do Rio Quelembe: O principal acesso da 
cidade de Maragojipe é um ponto de estrangulamento de trânsito, onde freqüentemente os 
veículos encontram dificuldades no acesso ao centro urbano. A região também é uma área 
que necessita de intervenções urbanísticas, entendendo-se que a entrada de uma cidade é 
seu principal cartão de apresentação e tem resultados na imagem formada pelo visitante. As 
intervenções também beneficiarão os habitantes locais. 

Maragojipe – Componente 2 

Novo acesso a Maragojipe (01 km): O principal acesso à cidade de Maragojipe é um ponto 
de estrangulamento de trânsito. Devido às particularidades topográficas da região e ao 
estrangulamento das ruas, os custos de uma grande ampliação no principal acesso são altos. 
Assim, propõe-se criar um novo acesso ao núcleo urbano do município, solucionando um 
entrave tanto ao desenvolvimento do turismo quanto aos próprios moradores. 

Melhoria de atracadouros em Cais do Cajá, Coqueiros, Enseadinha, Nagé e São Roque: 
Maragojipe possui diversas localidades ribeirinhas no Rio Paraguaçu e no Rio Guaí. A 
maioria delas tem grande potencial turístico e acesso rodoviário precário. A construção de 
atracadouros melhorará o acesso a elas, beneficiando moradores e turistas. O Porto do Cajá, 
na sede do município, possui alguma estrutura de receptivo e conta com um estaleiro 
tradicional de saveiros. Ele poderá ser o ponto de partida para passeios náuticos 
(preferencialmente em saveiros) pela Baía do Iguape e rio adjacentes, passando pelas 
localidades contempladas com os novos atracadouros. 

Melhoria do terminal de passageiros do Porto do Cajá: O município não conta com estrutura 
adequada para desembarque de passageiros. A melhoria do terminal tornará o transporte 
interno do município mais eficiente com o surgimento de novas linhas entre as localidades. 
Sugere-se que o terminal seja bi-modal, atendendo tanto às localidades com acesso 
rodoviário quanto às que só podem ser atingidas por via fluvial. O terminal contará com 
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centro de informações turísticas e será ponto de partida para roteiros e destinos náuticos 
próximos (Iguape, Rio Paraguaçu etc). 

Recuperação de acesso à praia de Ponta de Souza (04 km): Ponta do Souza é um dos melhores 
balneários do município. Tem forte apelo paisagístico e é próximo à sede. O acesso a Ponta 
do Souza é precária e até perigosa em alguns pontos de declive. A melhoria desse acesso 
deverá alavancar o turismo na localidade, que hoje tem a atividade ainda muito incipiente. 

Maragojipe – Componente 3 

Apoio ao desenvolvimento de meios alternativos de hospedagem com a comunidade local: Em 
locais de baixo dinamismo econômico e atividade turística incipiente, o desenvolvimento de 
meios de hospedagem de base comunitária constitui uma alternativa para a falta de meios 
de hospedagem comerciais e incrementa a participação comunitária nos benefícios 
econômicos da atividade. O projeto visa disponibilizar consultoria e orientar a comunidade 
local para o desenvolvimento de pequenas estruturas de hospedagem, muitas vezes anexas 
à própria residência do empreendedor.  

Assistência técnica para melhoria das instalações hoteleiras existentes e captação de novos 
investimentos hoteleiros: O projeto tem como objetivo a melhoria da prestação de serviços 
de hospedagem em Maragojipe, através da modernização das estruturas existentes, 
viabilizadas com a assessoria de um agente externo e a captação de novos empreendimentos 
para a região. A consultoria poderá orientar os proprietários a realizar melhorias nos seus 
equipamentos e serviços, além de identificar possíveis investidores para a implantação de 
novos empreendimentos no município. 

Mata de São João – Componente 1 

Levantamento e estudo sobre as manifestações culturais do município: O município conta com 
o destino de Praia do Forte, já consolidado, além de outras localidades em franco 
desenvolvimento. O grande aumento do fluxo turístico nessas localidades teve como 
conseqüência o esmaecimento das manifestações culturais autênticas, em prol de outras 
atividades menos tradicionais trazidas pelo turismo. Este estudo visa a valorização das 
manifestações tradicionais do município, como os Mascarados no Carnaval e a Puxada de 
Rede, para inseri-las no circuito turístico, agregando valor à experiência do turista e 
aumentando a auto-estima da comunidade local. 

Criação de estacionamento periférico em Imbassaí: O desenvolvimento do distrito de 
Imbassaí se deu de maneira desordenada, resultando em uma utilização muito concentrada 
do espaço urbano. Dessa maneira, as vias de circulação do local são estreitas e dificilmente 
se encontra espaço suficiente para estacionamento na área dos empreendimentos turísticos. 
Faz-se necessária a construção de um estacionamento para os visitantes do destino fora da 
área urbana consolidada. Esta ação melhoraria as condições de circulação do local e o 
aspecto visual do destino, devendo estar integrado ao projeto de urbanização da localidade. 

Urbanização de Praia do Forte – 3a Etapa: O destino turístico mais consolidado da Costa dos 
Coqueiros já passou por uma série de intervenções urbanísticas e paisagísticas ao longo dos 
últimos anos, o que melhorou sensivelmente a qualidade da experiência dos turistas que 
freqüentam a vila. A 3a etapa procura complementar as ações já realizadas, aumentando o 
alcance da intervenção e atendendo a outros espaços e logradouros da vila. 
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Mata de São João – Componente 2 

Projeto de padronização das barracas de praia: As barracas de praia do município turísticas 
de Mata de São João foram construídas, em sua maioria, sem qualquer padrão. A falta de 
uma infra-estrutura adequada faz com que as barracas comprometam a conservação 
ambiental das praias, poluindo a água e o solo da região. Além disso, a qualidade dos 
produtos oferecidos nesses estabelecimentos tem qualidade duvidosa, desfavorecendo o 
destino turístico. As barracas de praia representam um dos elementos da composição 
paisagística de uma praia urbanizada, assim como o calçamento, o ajardinamento e outros 
itens que compõem o conjunto. Portanto, o saneamento e padronização das construções, os 
parâmetros de localização e a composição das áreas de recepção ao turista devem ser 
institucionalizados em um projeto de padronização, com objetivo de valorizar a praia e 
minimizar os impactos paisagísticos e ambientais de uma ocupação desordenada. 

Melhoria da rodovia entre a sede municipal e litoral: Atualmente, o acesso entre a sede 
municipal e o litoral se dá através do município de Dia D’Ávila, o percurso é longo e a 
estrada se encontra em estado ruim e falta sinalização turística. Desta forma a melhoria da 
rodovia entre a sede municipal e o litoral é necessária, pois facilitará o acesso dos 
fornecedores de produtos e serviços aos empreendimentos turísticos da orla, sobretudo das 
localidades de Praia do Forte, Imbassaí, Itacimirim, Sauípe, dentre outras, além de facilitar o 
acesso para os turistas. 

Nazaré – Componente 1 

Apoio à melhoria dos atrativos turísticos existentes: O município possui um grande número 
de atrativos naturais e culturais em estágio potencial, ou seja, ainda não possuem 
organização e estrutura necessária para que tenham um fluxo constante de visitação. 
Propõe-se a contratação de uma consultoria que apóie o município na estruturação de 
roteiros e produtos turísticos. 

Nazaré – Componente 2 

Implantação de sistema de abastecimento de água na sede: O município apresenta apenas 
uma estação e que apresenta desempenho insatisfatório. Nos últimos anos não houve 
investimentos nessa área de Nazaré. A falta de abastecimento de água prejudica a qualidade 
de vida dos moradores e a experiência turística. 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário na sede: A destinação do esgoto dos 
municípios do entorno da Baía de Todos os Santos vem evoluindo bastante a partir do 
Programa Bahia Azul, com a implantação de SES em diversos municípios da região. No 
município de Nazaré, cerca de 40% da população é atualmente atendida pela coleta de 
esgoto. Torna-se necessária a ampliação da cobertura para que sejam reduzidos os impactos 
ambientais causados pela destinação inadequada dos resíduos domésticos e comerciais. 

Recuperação das pontes do Rio Jaguaripe: As duas pontes de Nazaré sobre o Rio Jaguaripe 
são antigas e encontram-se em precário estado. A ponte da BA 245 é a mais antiga e garante 
o acesso a Nazaré a partir de regiões do interior baiano. Já a ponte da BA 001 é uma 
importante ligação entre a Ilha de Itaparica e a Costa do Dendê. 
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Salinas de Margarida – Componente 1 

Criação de reserva ambiental em Pirajuia: A região compreendida entre Pirajuia (município 
de Jaguaripe) e Ponta do Dourado (Salinas da Margarida) têm características ambientais 
interessantes e em ótimo estado de conservação. A localidade de Pirajuia fica em uma 
pequena enseada próxima à face oeste da Ilha de Itaparica. As formações de mangue 
caracterizam a região e garantem continuidade à vida marinha. A implantação de uma 
reserva ambiental na região busca manter o ótimo estado de conservação em que o 
ambiente se encontra hoje, além de garantir aos pescadores e marisqueiras do local sua 
subsistência. 

Recuperação da Igreja de Pirajuia: O monumento é o único com importância histórica em 
Salinas da Margarida. Visto que a Baía de Todos os Santos possui vocação ao turismo 
histórico-cultural, torna-se estratégica a recuperação desse monumento, com vistas à 
integração do município ao conjunto em que está inserido. 

Urbanização da avenida Beira-Mar, avenida Camburuí e avenida Conceição: A orla de 
Salinas está ocupada de maneira ordenada em apenas um dos lados da via de acesso. Esse 
eixo passou por um processo de urbanização e organização do processo de ocupação. O 
lado oposto a esse eixo de ocupação, também margeando a orla, ainda possui urbanização 
precária, sendo recomendada uma intervenção. 

Salinas de Margarida – Componente 2 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Dendê, Encarnação e Cairu: O 
município de Salinas de Margarida não tem SES funcionando ou em execução. A utilização 
de fossas rudimentares é maciça (78,6% da população). Nas localidades acima, um pouco 
afastadas da sede, a atividade de maricultura é uma das economicamente mais importantes. 
Essa atividade pode sofrer impactos graves com a contaminação de rios e do mar por 
lançamento inadequado de esgotos. É importante ressaltar que os turistas são um dos 
principais clientes dos maricultores. 

Construção de atracadouro flutuante em Barra do Paraguaçu: O povoado de Barra do 
Paraguaçu localiza-se em um ponto estratégico da Baía de Todos os Santos, a foz do Rio 
Paraguaçu. A estratégia de desenvolvimento do turismo náutico na Baía de Todos os Santos 
prevê a possibilidade de visitação das localidades, com a criação de infra-estrutura náutica 
em localidades com atrativos naturais e culturais. Neste sentido, a comunidade local poderá 
ser beneficiada pela visitação turística viabilizada com a construção do atracadouro, que 
também servirá como ponto de apoio aos barcos que seguem para outras localidades como 
Maragojipe, São Félix e Cachoeira. 

Construção de atracadouro flutuante na Praia da Ponte: A localização estratégica de Salinas 
de Margarida na Baía de Todos os Santos torna possíveis roteiros náuticos pela Ilha de 
Itaparica e Rio Paraguaçu. Além disso, as águas do município são as mais profundas da 
região, criando abrigo natural até mesmo para barcos grandes. Já existe um ótimo 
atracadouro na sede do município e outro de um grande empreendimento na Ponta do 
Dourado. No entanto, o município deverá contar com atracadouros em mais localidades 
para que realmente integre circuitos náuticos. Como a região é muito afetada pelas 
oscilações de maré, há necessidade dos atracadouros serem flutuantes. 
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Salvador – Componente 1 

Ampliação do programa de reciclagem de lixo: Somente uma pequena parte do lixo da cidade 
(0,12%) é reciclada pela COOPCICLA (Cooperativa dos Agentes Autônomos de 
Reciclagem). O programa de coleta seletiva e reciclagem da COOPCICLA, apoiado pela 
Limpurb, realiza a coleta através de 14 contêineres espalhados por quatro áreas de Salvador. 
Foi instalado também um Núcleo de Triagem e Comercialização, localizado no Largo das 
Sete Portas. Sugere-se a ampliação desse programa, reduzindo as pressões ambientais do 
lixo produzido na capital baiana. 

Recuperação da Capela de N. Sra. do Loreto e N. Sra. de Guadalupe na Ilha dos Frades: A Ilha 
dos Frades, localizada na Baía de Todos os Santos e compondo parte do município de 
Salvador, possui grande potencial para ser inserida em roteiros náuticos, já comumente 
oferecidos aos turistas que visitam a capital baiana. A revitalização da capela, principal 
monumento da Ilha, adicionará um fator cultural à grande atratividade natural da região. 

Recuperação da Igreja de Nossa Senhora do Pilar e cemitério: Essa igreja do século XVIII é 
percebida de um amplo adro, à direita do qual se encontra o cemitério da irmandade. É 
uma das únicas igrejas baianas que apresenta alongamento da planta, com supressão dos 
corredores laterais. O projeto prevê a recuperação e modernização das instalações, bem 
como a recuperação da área do cemitério. 

Recuperação da Igreja do Bonfim – 2a Etapa: A igreja está situada na colina da Península 
Itapagipana e começou a ser construída em 1745, mas só tomou a forma como é conhecida 
hoje em 1817. O templo é um referencial das devoções baianas e já passou por recuperações 
iniciais, com o restauro de todo o telhado, dentre outras ações. Este projeto prevê a 
conclusão das ações de recuperação do patrimônio, iniciadas com o PRODETUR NE I. 

Recuperação da Igreja do Senhor de Bom Jesus dos Aflitos: A igreja foi construída em 1748 e 
sofreu seguidas intervenções no século XIX e XX. Durante o processo de independência do 
Brasil, serviu de depósito ao exército português. Sua importância histórica e arquitetônica é 
responsável por sua atratividade turística, potencializada pela vista singular da Baía de 
Todos os Santos. O entorno da igreja já sofreu intervenções de recuperação, mas o 
monumento encontra-se em estado não satisfatório de conservação. O projeto de 
recuperação prevê demolições de intervenções anteriores, modernização das instalações, 
restauro completo da cobertura e recuperação dos elementos arquitetônicos. 

Recuperação da Praça da Sé – 2a Etapa: A igreja que deu nome ao bairro – Sé Primacial – 
construída nos primeiros anos da fundação de Salvador e demolida em 1933 era 
considerada o mais importante monumento religioso do país, do ponto de vista artístico. 
No entanto, o bairro continua tendo grande importância histórica, com locais como a Praça 
da Sé, parcialmente recuperada pelo Projeto de Revitalização do Centro Histórico de 
Salvador, mas ainda tendo necessidade de finalização de sua recuperação. A praça constitui 
o principal acesso ao coração do Centro Histórico de Salvador.  

Recuperação do elevador do Taboão: O elevador constitui importante ligação entre a Cidade 
Baixa e a Cidade Alta. Foi construído no início do século XX e possui elementos 
arquitetônicos representantes do período em que foi inaugurado. Sua fachada na rua Silva 
Jardim possui elementos art déco. A sua recuperação prevê a reativação de equipamentos, 
demolição de intervenções impróprias e obras de recuperação da construção em geral. 
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Revitalização e urbanização do Largo 2 de Julho: Palco das batalhas pela independência da 
Bahia, morada de personalidades ilustres como Castro Alves e Jorge Amado, e famoso por 
sua história boêmia, o Largo 2 de Julho tem como principal característica a sua diversidade 
humana e de usos. Situado no centro antigo de Salvador, o Largo está inserido na área de 
influência direta do Centro Histórico e funciona como elo de ligação entre dois eixos 
importantes da cidade – Avenida 7 de Setembro/Carlos Gomes e Avenida 
Contorno/Comércio – além de descortinar uma das mais belas vistas da Baía de Todos os 
Santos. Área importante entre as cidades Baixa e Alta, assume ainda uma função de 
destaque como local de encontro. A sua localização permite explorar a criação de eixos de 
conexão com equipamentos vizinhos de grande importância, como o Solar do Unhão, o 
Museu de Arte Moderna da Bahia, a Conceição da Praia e o Mercado Modelo, a Praça e 
Igreja da Piedade, o Museu de Arte Sacra da Ufba, o Convento de Santa Teresa, o Instituto 
Geográfico e Histórico, Shopping Centers e a Praça Castro Alves. 

Na intervenção aqui proposta para o Largo 2 de Julho e seus arredores, busca-se intensificar 
as inter-relações, procurando estabelecer elos claros entre o comportamento humano e a 
forma urbana, requalificando praças, calçadões, áreas verdes, ruas e acessos. O projeto 
prevê a pavimentação de toda a área com blocos de concreto pigmentado, que pela 
diferença da cores fará a distinção entre os espaços. Muitas árvores, além das já existentes, 
bancos de madeira e de alvenaria, mesas para jogos e uma fonte vão compor o ambiente, 
que terá vocação para a convivência, tornando-se mais um espaço arborizado e agradável 
para as pessoas permanecerem no centro da cidade. 

Salvador – Componente 2 

Projeto de padronização das barracas de praia: As barracas de praia das localidades turísticas 
de Salvador foram construídas, em sua maioria, sem qualquer padrão. A falta de uma infra-
estrutura adequada faz com que as barracas comprometam a conservação ambiental das 
praias, poluindo a água e o solo da região. Além disso, a qualidade dos produtos oferecidos 
nesses estabelecimentos tem qualidade duvidosa, desfavorecendo o destino turístico. As 
barracas de praia representam um dos elementos da composição paisagística de uma praia 
urbanizada, assim como o calçamento, o ajardinamento e outros itens que compõem o 
conjunto. Portanto, o saneamento e padronização das construções, os parâmetros de 
localização e a composição das áreas de recepção ao turista devem ser institucionalizados 
em um projeto de padronização, com objetivo de valorizar a praia e minimizar os impactos 
paisagísticos e ambientais de uma ocupação desordenada. 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Praias do Flamengo: Apesar de Salvador 
apresentar a maior cobertura de esgotamento sanitário, ainda há uma parcela considerável 
da população sem acesso ao serviço. Considerando que Salvador tem a maior população da 
Baía de Todos os Santos, os impactos ambientais gerados pelo esgoto do município de 
Salvador ainda constituem um grande problema. 

Implementação do projeto do Home Port: A Baía de Todos os Santos é a maior do Brasil e 
apresenta condições ideais para o abrigo de grandes navios em águas calmas. O projeto tem 
como objetivo consolidar a região como um ponto de partida para cruzeiros no litoral 
brasileiro, com a saída freqüente de navios para cruzeiros de curta duração. Devido às 
condições climáticas do Nordeste brasileiro, a temporada de cruzeiros poderá ser estendida 
para virtualmente o ano inteiro, com grande impacto no desenvolvimento do turismo 
marítimo na região. 
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Modernização do Centro de Convenções da Bahia: O Centro de Convenções de Salvador, 
construído na década de 80 e remodelado em 93, foi objeto de apenas intervenções pontuais 
ao longo dos últimos anos. No entanto, a cidade de Salvador compete com grandes centros 
nacionais pela captação de eventos que geram grandes impactos no setor turístico das 
localidades anfitriãs e outras capitais do país apresentam estruturas mais modernas. É 
necessária uma intervenção de modernização das instalações, para que Salvador consolide-
se no mercado de feiras, convenções e outros eventos, atendendo a uma necessidade de 
redução da sazonalidade no parque hoteleiro da capital baiana. 

Projeto "Via Náutica": O projeto tem como objetivo a ampliação do transporte náutico na 
orla oeste de Salvador, isto é, a orla voltada para a Baía de Todos os Santos. Antigos 
armazéns do porto serão convertidos para uso como áreas e equipamentos de lazer, 
integrados a uma série de atracadouros e serviços ao longo dessa orla, inserindo esta parte 
da cidade no circuito de visitação turística. O sistema atenderá tanto aos soteropolitanos, 
que terão mais uma opção de transporte, como aos turistas, que poderão, de maneira ágil, 
realizar pequenos passeios de contemplação dos pontos turísticos desta parte da cidade. 

Sistema Viário 2a Rótula do Aeroporto: Com a implantação do novo acesso e ampliação do 
Aeroporto de Salvador, houve um aumento do fluxo de veículos que se dirigem à Estrada 
do Coco e à Linha Verde, assim como ao Pólo Automotivo e Petroquímico. Todos esses 
veículos convergem para a 2a rótula do Aeroporto, tornando necessária uma alteração do 
atual acesso viário através de um novo traçado, viadutos e urbanização do entorno. 

São Francisco do Conde – Componente 1 

Construção da orla marítima do distrito de Caípe: Intervenções na urbanização devem ser 
realizadas com o intuito de aprimorar o aspecto visual da localidade, assim como ordenar o 
fluxo turístico na região. 

Urbanização da praça e orla de Santo Estevão em São Francisco do Conde: Santo Estevão é 
um distrito de São Francisco do Conde, no entanto, a localidade se encontra bem próxima 
da cidade de Madre de Deus. A sua urbanização deve colaborar para a melhoria da relação e 
uso do espaço urbano pelos moradores e visitantes, como também para a melhoria do 
aspecto visual. Esta ação pode aumentar a atratividade da localidade, com uma maior 
captação de turistas que visitam Madre de Deus, contribuindo para a integração entre as 
localidades. 

São Francisco do Conde – Componente 2 

Construção de terminal marítimo em Santo Estevão, Ilha do Paiti, Ilhas das Fontes e Cajaíba: 
A realização desta ação deverá contribuir para a consolidação do transporte e do turismo 
náutico na região, colaborando para a integração entre as diversas localidades as margens 
da Baía de Todos os Santos. 

Construção de terminal rodoviário: No município de São Francisco do Conde está localizada 
a refinaria de Petróleo da Petrobrás que traz muitas pessoas para a região por motivo de 
negócios. Além disso, possui importantes atrativos, como as ruínas do Imperial Instituto de 
Agricultura da Bahia, que deve ser restaurada. Desta forma a construção de um terminal 
rodoviário é necessária, contribuindo para um aumento do fluxo turístico, como também 
para a sua integração com os demais destinos que já possuem fluxo turístico consolidado. 
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Saubara – Componente 1 

Urbanização em Saubara: Caracterizada principalmente pelo turismo de massa regional, 
Saubara possui em sua sede uma área visualmente degradada e urbanisticamente 
inapropriada. As intervenções urbanísticas na área costeira do município permitirão melhor 
uso turístico de um dos principais atrativos do município. 

Saubara – Componente 2 

Projeto de padronização das barracas de praia: As barracas de praia da localidade de Saubara 
foram construídas, em sua maioria, sem qualquer padrão. A falta de uma infra-estrutura 
adequada faz com que as barracas comprometam a conservação ambiental das praias, 
poluindo a água e o solo da região. Além disso, a qualidade dos produtos oferecidos nesses 
estabelecimentos tem qualidade duvidosa, desfavorecendo o destino turístico. As barracas 
de praia representam um dos elementos da composição paisagística de uma praia 
urbanizada, assim como o calçamento, o ajardinamento e outros itens que compõem o 
conjunto. Portanto, o saneamento e padronização das construções, os parâmetros de 
localização e a composição das áreas de recepção ao turista devem ser institucionalizados 
em um projeto de padronização, com objetivo de valorizar a praia e minimizar os impactos 
paisagísticos e ambientais de uma ocupação desordenada. 

Implantação de sistema de abastecimento de água em Acupe: O abastecimento atual de água 
nesse distrito é deficiente, comprometendo a qualidade da experiência turística e 
desestimulando os investimentos em equipamentos. A ação proposta objetiva a solução 
desse problema. 

Construção de atracadouro em Saubara: O município tem seu litoral no interior da Baía de 
Todos os Santos, próximo ao estuário do Rio Paraguaçu. Um atracadouro em uma 
localização estratégica do município viabilizará a integração a roteiros náuticos na Baía de 
Todos os Santos e criará uma interligação com as localidades mais afastadas da sede. 

Vera Cruz – Componente 1 

Melhoria da gestão do aterro sanitário da Ilha e implantação de PDLU, usina de reciclagem e 
coleta seletiva com formação de equipe técnica e conscientização da população: O aterro 
sanitário existente funciona em condições precárias. Apesar de possuir a infra-estrutura 
adequada para o correto funcionamento, a sua gestão apresenta problemas que devem 
impactar o meio ambiente e podem causar problemas de saúde pública. Ações que possam 
corrigir essa deficiência deverão ser implantadas. Ao lado da implantação de um plano 
diretor de limpeza urbana, a instalação de uma usina de reciclagem e da coleta  seletiva 
deverá diminuir a destinação de resíduos sólidos para o aterro, atenuando o impacto 
ambiental. 

Implantação do Parque Ecológico com demarcação, inventário histórico-ambiental e 
sinalização: As áreas ambientais relevantes existentes no município de Vera Cruz deverão 
estar mais adequadamente amparadas com a criação de um Parque Ecológico. Esse parque 
poderá ser um atrativo turístico complementar, além de um importante centro de educação 
ambiental. 

Implantação de museu histórico em Vera Cruz: A importância histórica de algumas 
localidades de Vera Cruz sustenta a viabilidade de um museu histórico do município, que 
seria integrado com o roteiro de museus históricos da Baía de Todos os Santos. 
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Recuperação da Igreja de Santo Amaro do Catu: A igreja está localizada no povoado de 
Jiribatuba, no município de Vera Cruz. Do monumento pode ser avistada a barra da Baía de 
Todos os Santos.  Sua construção se deve à lenda da descoberta de uma imagem por 
crianças sobre uma cajazeira ali situada, que, tendo sido levada ao povoado, reapareceu no 
mesmo local no dia seguinte. A construção possui relevante interesse arquitetônico e, a 
julgar por alguns detalhes em pedra, trata-se de uma igreja do século XVII. O monumento 
se encontra em deteriorado estado de conservação e necessita de intervenções, 
especialmente com a restauração de assoalhos e reparos em geral. A sua recuperação 
agregaria um atrativo cultural ao destino Ilha de Itaparica, complementando sua 
atratividade turística. 

Recuperação da Igreja de Santo Antônio de Velazquez: Esta igreja possui uma localização 
extraordinária à beira-mar, com vista espetacular para a cidade de Salvador. O estado atual 
do monumento não permite visitação turística, mas sua localização e beleza arquitetônica 
constituem um grande potencial. Sua revitalização é importante para a integração Mar 
Grande – Gameleira, trecho que poderia se transformar em parte do roteiro histórico do 
município. 

Recuperação do Moinho de Vento e urbanização local: O moinho integra o patrimônio 
histórico do município e é especialmente interessante por ser o único moinho ainda 
existente na Baía de Todos os Santos. A proximidade da Igreja de Santo Antônio dos 
Velazquez, de Mar Grande e Gameleira permite que o moinho integre o roteiro histórico do 
município. 

Vera Cruz – Componente 2 

Revisão da regulamentação e ordenamento dos pontos de embarque e desembarque internos em 
todas as localidades: O transporte público em Vera Cruz é hoje feito em lotações e mostra-se 
muito desorganizado. A grande quantidade de localidades e distritos do município faz com 
que o transporte interno tenha que ser eficiente e rápido, beneficiando principalmente os 
moradores locais. Para os turistas, pode ser adotado um sistema de tarifas diferenciadas ou 
rotas próprias, passando pelos principais pontos de interesse turístico. 

Melhoria de atracadouro em Duro – Mar Grande: O atracadouro de Duro é atualmente o 
ponto de linhas regulares de passageiros entre Salvador e Mar Grande, porém, a sua 
capacidade operacional é prejudicada pelas condições de navegabilidade quando em maré 
baixa. Além disso, a qualidade da construção do terminal de passageiros é bastante precária, 
causando um impacto visual negativo no principal espaço urbano, a praça de Mar Grande. 
A partir da implantação do terminal hidroviário na localidade de Jaburu, conforme 
proposto nesse plano, recomenda-se a retirada deste terminal hidroviário, conservando e 
recuperando apenas a sua ponte de atracação como alternativa. 

Ações por Componente e Prioridade 

A tabela a seguir resume os valores que se pretende investir, separados por prioridade e por 
componente: 
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Tabela 6.2 – Montante de Recursos por Componente (US$) 

Componente A B Total
1. Fortalecimento Municipal 55.737.149,67 12.572.500,00 68.309.649,67
2. Planejamento, Capacitação, Infra-estrutura 50.276.990,00 40.264.000,00 90.540.990,00
3. Promoção de Investimento Privado 3.525.000,00 50.000,00 3.575.000,00
Total Global 109.539.139,67 52.886.500,00 162.425.639,67  

Prioridade A e B, Município, Componente, Sub-componente Órgão Executor e Valores 

As próximas tabelas apresentam todas as ações recomendadas e financiáveis através do 
Programa. Estão separadas por prioridade, por município e por componente. As tabelas 
informam, ainda, o órgão responsável pela execução da ação e os valores previstos (dólares 
e reais). 
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Tabela 6.3 – Prioridade A  

Município Componente Sub-componente Projetos e Ações Orgão Executor
Valor PDITS 

US$
Valor PDITS 

R$
Ação Global 1. Fortalecimento Municipal 1.1 Gestão Fiscal Gestão Administrativa e Fiscal - Assistência Técnica SCT 140.000,00 420.000,00

1.2 Gestão Turística Gestão do Turismo e do Patrimônio Natural e Cultural - 
Assistência Técnica e Implementação

SCT 1.242.966,67 3.728.900,00

Planos Diretores Municipais CAR 300.000,00 900.000,00
2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.1 Planejamento Estratégico Elaboração do PDITS - Pólo Salvador e Entorno * SCT 129.095,00 374.375,00

Fortalecimento Institucional dos Órgãos Gestores do Turismo SCT 3.222.895,00 9.668.685,00
2.3 Capacitação Profissional Projeto de Capacitação Profissional SCT 4.125.000,00 12.375.000,00

2.5 Obras de Infra-estrutura Projeto de Sinalização Turística SCT 4.000.000,00 12.000.000,00
3. Promoção de Investimento 
Privado

3.1 Avaliação e 
Acompanhamento

Projeto de Artesanato - Apoio à Geração de Emprego e Renda SCT 100.000,00 300.000,00

Projeto de Capacitação Empresarial SCT 875.000,00 2.625.000,00
3.2 Planos e Campanhas de 
Marketing

Ações Promocionais BAHIATURSA 2.380.000,00 7.140.000,00

Plano de Marketing BAHIATURSA 120.000,00 360.000,00
Cachoeira 1. Fortalecimento Municipal 1.5 Patrimônio Cultural Recuperação da Igreja de N. Sra. De Belém IPAC 385.000,00 1.155.000,00

Recuperação da Ponte D. Pedro II IPAC 480.000,00 1.440.000,00
Resgate e valorização das manifestações culturais do município SCT 20.000,00 60.000,00

Urbanização da Praça de Belém CONDER 163.000,00 489.000,00
2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.5 Obras de Infra-estrutura Construção de terminal rodoviário DERBA 137.000,00 411.000,00

Mehoria de estrada vicinal da BR 420 entre Iguape e São 
Francisco do Paraguaçu (23 km) 

DERBA 1.050.000,00 3.150.000,00

Melhoria de atracadouro municipal do Porto de Cachoeira DERBA 50.000,00 150.000,00
Recuperação da Malha Ferroviária Salvador / Cachoeira e das 
estações de Santo Amaro e Cachoeira

CONDER 610.000,00 1.830.000,00

Recuperação e revitalização do cais do porto de Cachoeira DERBA 150.000,00 450.000,00

Camaçari
1. Fortalecimento Municipal 1.6 Urbanização de Áreas 

Turísticas
Urbanização e paisagismo com estacionamento e boxes para 
serviços em Jacuípe  

CONDER 100.000,00 300.000,00

2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.4 Água e Saneamento Implantação de sistema de esgotamento sanitário de Barra do 
Jacuípe (Camaçari)

EMBASA 1.000.000,00 3.000.000,00

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Arembepe EMBASA 1.400.000,00 4.200.000,00

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Guarajuba EMBASA 2.000.000,00 6.000.000,00

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Jauá e 
Abrantes

EMBASA 1.100.000,00 3.300.000,00

2.5 Obras de Infra-estrutura Acesso à praia do Surf em Guarajuba CONDER 1.000.000,00 3.000.000,00  
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Tabela 6.3 – Prioridade A (continuação) 

Município Componente Sub-componente Projetos e Ações Orgão Executor
Valor PDITS 

US$
Valor PDITS 

R$

Conde
1. Fortalecimento Municipal 1.3 Gestão de Resíduos 

Sólidos
Construção de aterro sanitário de pequeno porte e implantação de 
PDLU municipal

CONDER 114.000,00 342.000,00

1.6 Urbanização de Áreas 
Turísticas

Urbanização de Barra do Itariri CONDER 360.000,00 1.080.000,00

Urbanização de Sítio do Conde CONDER 400.000,00 1.200.000,00
2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.4 Água e Saneamento Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Itariri EMBASA 230.000,00 690.000,00

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Sítio do 
Conde

EMBASA 385.000,00 1.155.000,00

2.5 Obras de Infra-estrutura Construção de atracadouro em Poças DERBA 115.000,00 345.000,00
Construção de atracadouro em Siribinha DERBA 115.000,00 345.000,00

Entre Rios
1. Fortalecimento Municipal 1.6 Urbanização de Áreas 

Turísticas
Urbanização de Porto Sauípe CONDER 580.000,00 1.740.000,00

Esplanada
1. Fortalecimento Municipal 1.3 Gestão de Resíduos 

Sólidos
Construção de aterro sanitário, implantação PDLU e coleta seletiva 
de lixo em Baixios

CONDER 30.000,00 90.000,00

1.5 Patrimônio Cultural Resgate das tradições culturais municipais para o turismo SCT 15.000,00 45.000,00
1.6 Urbanização de Áreas 
Turísticas

Urbanização de Baixios CONDER 200.000,00 600.000,00

2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.4 Água e Saneamento Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Baixios EMBASA 577.000,00 1.731.000,00

Itaparica
1. Fortalecimento Municipal 1.5 Patrimônio Cultural Recuperação das Igrejas de N. Sra.do Amparo, Igreja de N. Sra. da 

Piedade e da Igreja Matriz
IPAC 62.000,00 186.000,00

Urbanização paisagística e funcional da Bica de Itaparica CONDER 130.000,00 390.000,00
Urbanização paisagística e funcional do Centro Histórico CONDER 220.000,00 660.000,00

1.6 Urbanização de Áreas 
Turísticas

Melhoria do Terminal de Bom Despacho e entorno CONDER 2.022.000,00 6.066.000,00

Jaguaripe
2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.5 Obras de Infra-estrutura Implantação de estação marítima inter-modal turística em 
Jaguaripe

CONDER 180.000,00 540.000,00

Jandaíra
1. Fortalecimento Municipal 1.3 Gestão de Resíduos 

Sólidos
Implantação de destinação final de lixo com programa de 
reciclagem em Mangue Seco

CONDER 50.000,00 150.000,00

1.6 Urbanização de Áreas 
Turísticas

Urbanização de Mangue Seco CONDER 180.000,00 540.000,00

2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.4 Água e Saneamento Implantação de sistema de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário em Mangue Seco

EMBASA 423.000,00 1.269.000,00

2.5 Obras de Infra-estrutura Acesso a Mangue Seco e Coqueiros adequado ao ecoturismo DERBA 900.000,00 2.700.000,00

Construção de atracadouro com contenção em Mangue Seco DERBA 806.000,00 2.418.000,00  
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Tabela 6.3 – Prioridade A (continuação) 

Município Componente Sub-componente Projetos e Ações Orgão Executor
Valor PDITS 

US$
Valor PDITS 

R$

Lauro de Freitas
1. Fortalecimento Municipal 1.6 Urbanização de Áreas 

Turísticas
Urbanização da Praia de Ipitanga CONDER 250.000,00 750.000,00

Urbanização do Balneário de Buraquinho CONDER 350.000,00 1.050.000,00
Urbanização do Terminal Turístico de Portão CONDER 150.000,00 450.000,00

2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.4 Água e Saneamento Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Lauro de 
Freitas - ampliação

EMBASA 6.730.000,00 20.190.000,00

2.5 Obras de Infra-estrutura Melhoria de acesso do sistema viário entre o Aeroporto e o Rio 
Joanes, incluindo a ponte

DERBA 600.000,00 1.800.000,00

Melhoria do acesso à Praia de Buraquinho DERBA 300.000,00 900.000,00

Madre de Deus
2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.5 Obras de Infra-estrutura Construção de atracadouro na Praia do Mirim DERBA 835.000,00 2.505.000,00

Maragojipe
1. Fortalecimento Municipal 1.5 Patrimônio Cultural Recuperação da Igreja de São Bartolomeu, com criação do Museu 

de Arte Sacra
IPAC 270.000,00 810.000,00

2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.5 Obras de Infra-estrutura Implantação de estação avançada de turismo e comércio em 
Maragojipe

CONDER 350.000,00 1.050.000,00

Mata de São João
1. Fortalecimento Municipal 1.6 Urbanização de Áreas 

Turísticas
Urbanização e drenagem pluvial de Imbassaí CONDER 1.800.000,00 5.400.000,00

2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.1 Planejamento Estratégico Estudo sobre capacidade de suporte da região para o turismo SCT 40.000,00 120.000,00

2.4 Água e Saneamento Elaboração e implantação de PRAD da ETE de Praia do Forte EMBASA 50.000,00 150.000,00

Implantação de sistema de abastecimento de água em Imbassaí EMBASA 385.000,00 1.155.000,00

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Imbassaí EMBASA 385.000,00 1.155.000,00

2.5 Obras de Infra-estrutura Acesso à praia de Saquinho em Praia do Forte CONDER 2.000.000,00 6.000.000,00

Nazaré
1. Fortalecimento Municipal 1.3 Gestão de Resíduos 

Sólidos
Construção de aterro sanitário e implantação de sistema de 
limpeza e gestão de resíduos sólidos 

CONDER 90.000,00 270.000,00

1.5 Patrimônio Cultural Recuperação da Igreja Matriz, Capela de N. Sra. da Conceição e 
Fórum Edoard Mata    

IPAC 335.000,00 1.005.000,00

Salinas da Margarida

1. Fortalecimento Municipal 1.3 Gestão de Resíduos 
Sólidos

Construção de aterro sanitário de pequeno porte e adequação do 
sistema de limpeza e gestão dos resíduos sólidos

CONDER 105.000,00 315.000,00

2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.5 Obras de Infra-estrutura Implantação de estação avançada de turismo e comércio em 
Salinas

CONDER 350.000,00 1.050.000,00
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Tabela 6.3 – Prioridade A (continuação) 

Município Componente Sub-componente Projetos e Ações Orgão Executor
Valor PDITS 

US$
Valor PDITS 

R$
Salvador 1. Fortalecimento Municipal 1.5 Patrimônio Cultural Implantação do Museu Rodin IPAC 1.500.000,00 4.500.000,00

Modernização dos museus administrados pela SCT IPAC 2.900.000,00 8.700.000,00
Portal da Misericórdia IPAC 2.250.000,00 6.750.000,00
Recuperação da Igreja Matriz de Santo Antônio Além do Carmo CONDER 200.000,00 600.000,00

Recuperação da sede do IPAC - 2ª Etapa * IPAC 1.397.183,00 4.016.899,00
Recuperação do Ascensor do Pilar CONDER 250.000,00 750.000,00
Recuperação do Centro Histórico - 6ª Etapa CONDER 6.162.000,00 18.486.000,00
Recuperação do Forte de Santo Antônio Além do Carmo - Casa 
da Capoeira

CONDER 1.000.000,00 3.000.000,00

Recuperação do Forte de São Marcelo CONDER 1.670.000,00 5.010.000,00
Recuperação do Forte de São Paulo da Gamboa CONDER 1.035.000,00 3.105.000,00
Recuperação do Forte do Barbalho - Centro Técnico de Artes 
Cênicas

CONDER 2.000.000,00 6.000.000,00

Recuperação do Fortes São Pedro, Monte Serrat e Lagartixa CONDER 2.000.000,00 6.000.000,00

Recuperação e implantação do Museu do Recôncavo no Forte 
de Santa Maria - Barra

CONDER 670.000,00 2.010.000,00

1.6 Urbanização de Áreas 
Turísticas

Planejamento dos corredores turísticos da Cidade Baixa com 
ações de revitalização

CONDER 100.000,00 300.000,00

Urbanização - requalificação urbana da Rua Chile e Praça Cairu CONDER 3.000.000,00 9.000.000,00

Urbanização da orla de Salvador - Corredor Turístico Barra / 
Ondina / Rio Vermelho

CONDER 7.000.000,00 21.000.000,00

Urbanização do pólo turístico e hoteleiro de Armação CONDER 5.000.000,00 15.000.000,00
2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.5 Obras de Infra-estrutura Centro de Convenções da Bahia - Pavilhão de Feiras II BAHIATURSA 4.076.000,00 12.228.000,00

Construção de terminal hidroviário em Itamoabo na Ilha de Maré DERBA 261.000,00 783.000,00

Estação marítima de passageiros no Porto de Salvador DERBA 2.000.000,00 6.000.000,00
Melhoria do terminal hidroviário de Paramana na Ilha dos Frades DERBA 110.000,00 330.000,00

3. Promoção de Investimento 
Privado

3.1 Avaliação e 
Acompanhamento

Apoio à consolidação do cluster de entretenimento SCT 50.000,00 150.000,00
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Tabela 6.3 – Prioridade A (continuação) 

Município Componente Sub-componente Projetos e Ações Orgão Executor
Valor PDITS 

US$
Valor PDITS 

R$

Santo Amaro
1. Fortalecimento Municipal 1.5 Patrimônio Cultural Implantação de centro de referência cultural com revitalização e 

apoio às manifestações folclóricas locais
SCT 150.000,00 450.000,00

Recuperação da Capela de São Braz e Urbanização local IPAC 150.000,00 450.000,00
Recuperação da Ruína da Igreja de N. Sra. do Rosário dos 
Pretos - marco inicial da cidade  

IPAC 97.000,00 291.000,00

Recuperação do imóvel da Antiga Siderúrgica de Santo Amaro IPAC 1.350.000,00 4.050.000,00

Urbanização do entorno da Igreja N. Sra. do Rosário dos Pretos CONDER 100.000,00 300.000,00

1.6 Urbanização de Áreas 
Turísticas

Urbanização das margens do Rio Subaé CONDER 300.000,00 900.000,00

2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.5 Obras de Infra-estrutura Melhoria do acesso à Cachoeira do Urubu (08 km) DERBA 500.000,00 1.500.000,00

Melhoria do acesso ao Porto do Conde (02 Km) DERBA 725.000,00 2.175.000,00
São Félix 1. Fortalecimento Municipal 1.5 Patrimônio Cultural Recuperação do prédio da Prefeitura Municipal IPAC 308.000,00 924.000,00

1.6 Urbanização de Áreas 
Turísticas

Instalação de mirantes na Ladeira da Misericórdia, Rodagem 
São Félix-Muritiba e Igreja dos Milagres 

CONDER 15.000,00 45.000,00

Urbanização da Praça José Ramos, Jardim do Porto, Praça Dois 
de Julho e Praça Rui Barbosa

CONDER 30.000,00 90.000,00

Urbanização e revitalização do cais do porto CONDER 50.000,00 150.000,00
2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.5 Obras de Infra-estrutura Construção de atracadouro em São Félix DERBA 115.000,00 345.000,00

Implantação de estação marítima inter-modal turística em São 
Félix

CONDER 180.000,00 540.000,00

São Francisco do Conde
1. Fortalecimento Municipal 1.5 Patrimônio Cultural Recuperação da Igreja  de N. Sr. Do Vencimento - Sec. XVIII IPAC 600.000,00 1.800.000,00

Recuperação do Prédio da I Escola Agrícola da América Latina - 
Escola Agrícola São Bento da Lajes 

IPAC 915.000,00 2.745.000,00

2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.5 Obras de Infra-estrutura Implantação de estação avançada de turismo e comércio em 
São Francisco do Conde

CONDER 350.000,00 1.050.000,00

Saubara
1. Fortalecimento Municipal 1.3 Gestão de Resíduos 

Sólidos
Construção de aterro sanitário de pequeno porte CONDER 115.000,00 345.000,00

1.6 Urbanização de Áreas 
Turísticas

Urbanização das orlas de Cabuçu incluindo estacionamento e 
Bom Jesus dos Pobres

CONDER 515.000,00 1.545.000,00

2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.4 Água e Saneamento Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Cabuçu e 
Bom Jesus dos Pobres

EMBASA 3.000.000,00 9.000.000,00
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Tabela 6.3 – Prioridade A (continuação) 

Município Componente Sub-componente Projetos e Ações Orgão Executor
Valor PDITS 

US$
Valor PDITS 

R$

Vera Cruz
1. Fortalecimento Municipal 1.5 Patrimônio Cultural Complementação do mapeamento e resgate histórico-cultural da 

Ilha de Itaparica com interpretação do patrimônio 
SCT 15.000,00 45.000,00

1.6 Urbanização de Áreas 
Turísticas

Urbanização da orla, atracadouro e teminal hidroviário em 
Jaburu - Mar Grande

CONDER 1.500.000,00 4.500.000,00

Urbanização da Praça Jaburu - Mar Grande CONDER 50.000,00 150.000,00
Urbanização de Barra do Gil CONDER 150.000,00 450.000,00
Urbanização de Barra do Pote CONDER 120.000,00 360.000,00
Urbanização de Barra Grande CONDER 240.000,00 720.000,00
Urbanização de Conceição CONDER 97.000,00 291.000,00
Urbanização de Coroa CONDER 192.000,00 576.000,00

Vera Cruz
2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.4 Água e Saneamento Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Barra do 
Gil

EMBASA 500.000,00 1.500.000,00

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Barra do 
Pote

EMBASA 500.000,00 1.500.000,00

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Barra 
Grande

EMBASA 730.000,00 2.190.000,00

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Conceição EMBASA 500.000,00 1.500.000,00

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Coroa EMBASA 500.000,00 1.500.000,00
2.5 Obras de Infra-estrutura Implantação de estação avançada de turismo e comércio em 

Vera Cruz
CONDER 350.000,00 1.050.000,00

Reforma do Aeroclube da Bahia DERBA 150.000,00 450.000,00  
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Tabela 6.4 – Prioridade B 

Município Componente Sub-componente Projetos e Ações Orgão Executor Valor PDITS 
US$

Valor PDITS 
R$

Cachoeira 1. Fortalecimento Municipal 1.5 Patrimônio Cultural Recuperação da Igreja de Santiago do Iguape IPAC 548.000,00 1.644.000,00
Recuperação da Igreja dos Pretos do Rosarinho e cemitério 
anexo

IPAC 315.000,00 945.000,00

Recuperação do Engenho Vitória IPAC 424.000,00 1.272.000,00
1.6 Urbanização de Áreas 
Turísticas

Urbanização da Praça de Santiago do Iguape e Praça do Posto 
de Saúde no mesmo distrito

CONDER 192.500,00 577.500,00

Urbanização de Guaiba e Tabuleiro da Vitória CONDER 152.000,00 456.000,00
2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.4 Água e Saneamento Implantação de sistema de esgotamento sanitário de Santiago 
do Iguape

EMBASA 280.000,00 840.000,00

Implantação de sistema de esgotamento sanitário de São 
Francisco do Paraguaçu

EMBASA 175.000,00 525.000,00

Camaçari
1. Fortalecimento Municipal 1.5 Patrimônio Cultural Elaboração de projeto de memorial histórico-cultural para 

integração sede / orla
SCT 40.000,00 120.000,00

2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.1 Planejamento Estratégico Projeto de padronização das barracas de praia em Guarajuba, 
Itacimirim, Jacuípe e Foz do Rio Capivara

CONDER 50.000,00 150.000,00

2.4 Água e Saneamento Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Itacimirim 
e Barra do Pojuca

EMBASA 385.000,00 1.155.000,00

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Monte 
Gordo e Rio Pojuca

EMBASA 630.000,00 1.890.000,00

2.5 Obras de Infra-estrutura Construção de atracadouro em Jacuípe DERBA 94.000,00 282.000,00
3. Promoção de Investimento 
Privado

3.2 Planos e Campanhas de 
Marketing

Apoio à implantação do Convention Bureau local SCT 20.000,00 60.000,00

Conde
1. Fortalecimento Municipal 1.4 Proteção a Recursos 

Naturais
Criação de reserva extrativista flúvio-marinha no estuário do Rio 
Itapicuru e na Barra do Rio Itariri

SEMARH 12.000,00 36.000,00

Recuperação florestal e ambiental da APA Litoral Norte e 
entorno da Linha Verde 

SEMARH 39.000,00 117.000,00

1.6 Urbanização de Áreas 
Turísticas

Implantação de ciclovia entre a sede municipal e Sítio do Conde 
(06 Km)

CONDER 60.000,00 180.000,00

Urbanização de Siribinha e Poças CONDER 400.000,00 1.200.000,00
Urbanização e ciclovia do trecho da Linha Verde à sede 
municipal (03 Km)

CONDER 100.000,00 300.000,00

Urbanização, arborização e ciclovia no Largo da Praia em Sítio 
do Conde

CONDER 300.000,00 900.000,00
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Tabela 6.4 – Prioridade B (continuação) 

Município Componente Sub-componente Projetos e Ações Orgão Executor
Valor PDITS 

US$
Valor PDITS 

R$

Conde
2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.4 Água e Saneamento Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Siribinha EMBASA 230.000,00 690.000,00

Implantação de sistema de esgotamento sanitário na sede EMBASA 78.000,00 234.000,00
2.5 Obras de Infra-estrutura Acesso entre Vila do Conde e o Mirante do Alto do Cruzeiro DERBA 30.000,00 90.000,00

Construção de atracadouro em Barra do Itariri DERBA 115.000,00 345.000,00
Melhoria da estrada da Linha Verde a Barra do Itariri DERBA 716.000,00 2.148.000,00
Melhoria da estrada da Linha Verde a Cavalo Russo DERBA 896.000,00 2.688.000,00
Melhoria da estrada do Sítio do Conde a Barra do Itariri DERBA 1.164.000,00 3.492.000,00
Melhoria da estrada do Sítio do Conde a Siribinha DERBA 1.075.000,00 3.225.000,00

Entre Rios
1. Fortalecimento Municipal 1.3 Gestão de Resíduos 

Sólidos
Construção de aterro sanitário compartilhado para Entre Rios, 
Esplanada e Cardeal da Silva

CONDER 360.000,00 1.080.000,00

1.6 Urbanização de Áreas 
Turísticas

Urbanização de Subaúma CONDER 270.000,00 810.000,00

2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.1 Planejamento Estratégico Projeto de padronização das barracas de praia CONDER 30.000,00 90.000,00

2.4 Água e Saneamento Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Subaúma EMBASA 230.000,00 690.000,00

Esplanada
1. Fortalecimento Municipal 1.6 Urbanização de Áreas 

Turísticas
Urbanização em Palame CONDER 200.000,00 600.000,00

2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.1 Planejamento Estratégico Projeto de padronização das barracas de praia em Baixios e 
Barra do Rio Inhambupe

CONDER 30.000,00 90.000,00

2.5 Obras de Infra-estrutura Construção de atracadouro na Foz do Rio Inhambupe em 
Baixios

DERBA 93.000,00 279.000,00

Melhoria do acesso entre Baixios e Entre Rios DERBA 125.000,00 375.000,00

Itaparica
1. Fortalecimento Municipal 1.5 Patrimônio Cultural Implantação do museu histórico do município e Memorial João 

Ubaldo Ribeiro
IPAC 30.000,00 90.000,00

1.6 Urbanização de Áreas 
Turísticas

Urbanização na orla e entorno de Ponta de Areia e Amoreiras 
(Itaparica)

CONDER 1.600.000,00 4.800.000,00

2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.1 Planejamento Estratégico Projeto de padronização das barracas em Ponta de Areia CONDER 60.000,00 180.000,00

2.5 Obras de Infra-estrutura Construção de atracadouro entre Pontal da Areia e Amoreiras DERBA 140.000,00 420.000,00
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Tabela 6.4 – Prioridade B (continuação) 

Município Componente Sub-componente Projetos e Ações Orgão Executor
Valor PDITS 

US$
Valor PDITS 

R$

Jaguaripe
2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.4 Água e Saneamento Implantação de sistema de esgotamento sanitário na sede EMBASA 423.000,00 1.269.000,00

Jandaíra 1. Fortalecimento Municipal 1.5 Patrimônio Cultural Recuperação da Igreja de Abadia IPAC 147.000,00 441.000,00
Recuperação da Igreja de Cachoeira do Itanhi - N. Sra. das Dores IPAC 89.000,00 267.000,00

1.6 Urbanização de Áreas 
Turísticas

Urbanização da Costa Azul / Itanhi CONDER 200.000,00 600.000,00

2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.1 Planejamento Estratégico Projeto de padronização das barracas de praia em Mangue Seco, 
Costa Azul e Coqueiros

CONDER 30.000,00 90.000,00

2.4 Água e Saneamento Implantação de sistema de esgotamento sanitário e abastecimento 
de água em Costa Azul

EMBASA 423.000,00 1.269.000,00

2.5 Obras de Infra-estrutura Construção de aeroporto no Litoral Norte DERBA 5.300.000,00 15.900.000,00
Pavimentação do acesso da Linha Verde à Vila de Abadia DERBA 270.000,00 810.000,00
Recuperação do acesso à Linha Verde e à BR 101 DERBA 3.600.000,00 10.800.000,00

Lauro de Freitas
1. Fortalecimento Municipal 1.6 Urbanização de Áreas 

Turísticas
Urbanização do centro de Lauro de Freitas CONDER 500.000,00 1.500.000,00

2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.5 Obras de Infra-estrutura Melhorias no sistema de tráfego municipal DERBA 30.000,00 90.000,00

Maragojipe
1. Fortalecimento Municipal 1.6 Urbanização de Áreas 

Turísticas
Urbanização do atual acesso com ampliação da ponte do Rio 
Quelembe

CONDER 20.000,00 60.000,00

2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.5 Obras de Infra-estrutura Novo acesso a Maragojipe (01 Km) DERBA 222.000,00 666.000,00

Melhoria de atracadouro em Cais do Cajá DERBA 93.000,00 279.000,00
Melhoria de atracadouro em Coqueiros DERBA 87.000,00 261.000,00
Melhoria de atracadouro em Enseadinha DERBA 243.000,00 729.000,00
Melhoria de atracadouro em Nagé DERBA 87.000,00 261.000,00
Melhoria de atracadouro em São Roque DERBA 65.000,00 195.000,00
Melhoria do terminal de passageiros do Porto do Cajá DERBA 115.000,00 345.000,00
Recuperação de acesso à Praia de Ponta de Souza (04 km) DERBA 706.000,00 2.118.000,00

3. Promoção de Investimento 
Privado

3.1 Avaliação e 
Acompanhamento

Apoio ao desenvolvimento de meios alternativos de hospedagem 
com a comunidade local 

SCT 15.000,00 45.000,00

Assistência técnica para melhoria das instalações hoteleiras 
existentes e captação de novos investimentos hoteleiros

SCT 15.000,00 45.000,00
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Tabela 6.4 – Prioridade B (continuação) 

Município Componente Sub-componente Projetos e Ações Orgão Executor
Valor PDITS 

US$
Valor PDITS 

R$

Mata de São João
1. Fortalecimento Municipal 1.5 Patrimônio Cultural Levantamento e estudo sobre as manifestações culturais do 

município  
SCT 50.000,00 150.000,00

1.6 Urbanização de Áreas 
Turísticas

Criação de estacionamento periférico em Imbassaí CONDER 20.000,00 60.000,00

Urbanização de Praia do Forte - 3ª Etapa CONDER 600.000,00 1.800.000,00
2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.1 Planejamento Estratégico Projeto de padronização das barracas de praia CONDER 30.000,00 90.000,00

2.5 Obras de Infra-estrutura Melhoria da rodovia entre a Sede Municipal e Litoral DERBA 3.000.000,00 9.000.000,00
Nazaré 1. Fortalecimento Municipal 1.5 Patrimônio Cultural Apoio à melhoria dos atrativos turísticos existentes IPAC 30.000,00 90.000,00

2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.4 Água e Saneamento Implantação de sistema de abastecimento de água na sede EMBASA 830.000,00 2.490.000,00

Implantação de sistema de esgotamento sanitário na sede EMBASA 1.800.000,00 5.400.000,00
2.5 Obras de Infra-estrutura Recuperação das pontes do Rio Jaguaripe IPAC 193.000,00 579.000,00

Salinas da Margarida
1. Fortalecimento Municipal 1.4 Proteção a Recursos 

Naturais
Criação de reserva ambiental em Pirajuia SEMARH 50.000,00 150.000,00

1.5 Patrimônio Cultural Recuperação da Igreja de Pirajuia IPAC 43.000,00 129.000,00
1.6 Urbanização de Áreas 
Turísticas

Urbanização da Avenida Beira-Mar, Avenida Camburuí e Avenida 
Conceição 

CONDER 500.000,00 1.500.000,00

2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.4 Água e Saneamento Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Dendê, 
Encarnação e Cairu

EMBASA 1.730.000,00 5.190.000,00

2.5 Obras de Infra-estrutura Construção de atracadouro flutuante em Barra do Paraguaçu DERBA 104.000,00 312.000,00
Construção de atracadouro flutuante na Praia da Ponte DERBA 128.000,00 384.000,00

Salvador
1. Fortalecimento Municipal 1.3 Gestão de Resíduos 

Sólidos
Ampliação do programa de reciclagem de lixo CONDER 40.000,00 120.000,00

1.5 Patrimônio Cultural Recuperação da Capela de N. Sra. do Loreto e N. Sra. de 
Guadalupe na Ilha dos Frades

IPAC 97.000,00 291.000,00

Recuperação da Igreja de N.Sra.do Pilar e Cemitério CONDER 672.000,00 2.016.000,00
Recuperação da Igreja do Bonfim - 2ª Etapa CONDER 674.000,00 2.022.000,00
Recuperação da Igreja do Senhor de Bom Jesus dos Aflitos CONDER 154.000,00 462.000,00
Recuperação da Praça da Sé - 2ª Etapa CONDER 140.000,00 420.000,00
Recuperação do Elevador do Taboão CONDER 220.000,00 660.000,00

1.6 Urbanização de Áreas 
Turísticas

Revitalização e Urbanização do Largo 2 de Julho CONDER 500.000,00 1.500.000,00
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Tabela 6.4 – Prioridade B (continuação) 

Município Componente Sub-componente Projetos e Ações Orgão Executor
Valor PDITS 

US$
Valor PDITS 

R$

Salvador
2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.1 Planejamento Estratégico Projeto de padronização das barracas de praia CONDER 30.000,00 90.000,00

2.4 Água e Saneamento Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Praias do 
Flamengo

EMBASA 1.577.000,00 4.731.000,00

2.5 Obras de Infra-estrutura Implementação do projeto do Home Port DERBA 831.000,00 2.493.000,00
Modernização do Centro de Convenções da Bahia BAHIATURSA 1.362.000,00 4.086.000,00
Projeto "Via Náutica" CONDER 439.000,00 1.317.000,00
Sistema viário 2ª Rótula do Aeroporto DERBA 5.000.000,00 15.000.000,00

São Francisco do Conde
1. Fortalecimento Municipal 1.6 Urbanização de Áreas 

Turísticas
Construção da orla marítima do distrito de Caipe CONDER 1.500.000,00 4.500.000,00

Urbanização da Praça e orla de Santo Estevão em São 
Francisco do Conde

CONDER 300.000,00 900.000,00

2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.5 Obras de Infra-estrutura Construção de terminal marítimo em Santo Estevão, Ilha do 
Paiti, Ilhas das Fontes, Cajaíba

DERBA 700.000,00 2.100.000,00

Construção de terminal rodoviário DERBA 800.000,00 2.400.000,00

Saubara
1. Fortalecimento Municipal 1.6 Urbanização de Áreas 

Turísticas
Urbanização em Saubara CONDER 200.000,00 600.000,00

2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.1 Planejamento Estratégico Projeto de padronização das barracas de praia CONDER 15.000,00 45.000,00

2.4 Água e Saneamento Implantação de sistema de abastecimento de água em Acupe EMBASA 2.456.000,00 7.368.000,00

2.5 Obras de Infra-estrutura Construção de atracadouro em Saubara DERBA 244.000,00 732.000,00

Vera Cruz

1. Fortalecimento Municipal 1.3 Gestão de Resíduos 
Sólidos

Melhoria da gestão do aterro sanitário da Ilha e implantação de 
PDLU, usina de reciclagem e coleta seletiva com formação de 
equipe técnica e conscientização da população

CONDER 165.000,00 495.000,00

1.4 Proteção a Recursos 
Naturais

Implantação do Parque Ecológico com demarcação, inventário 
histórico-ambiental e sinalização

SEMARH 40.000,00 120.000,00

1.5 Patrimônio Cultural Implantação de museu histórico em Vera Cruz IPAC 150.000,00 450.000,00
Recuperação da Igreja de Santo Amaro do Catu IPAC 135.000,00 405.000,00
Recuperação da Igreja de Santo Antônio de Velazquez IPAC 197.000,00 591.000,00
Recuperação do Moinho de Vento e urbanização local IPAC 97.000,00 291.000,00

2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-estrutura

2.1 Planejamento Estratégico Revisão da regulamentação e ordenamento dos pontos de 
embarque e desembarque internos em todas as localidades 

DERBA 10.000,00 30.000,00

2.5 Obras de Infra-estrutura Melhoria de atracadouro em Duro - Mar Grande DERBA 665.000,00 1.995.000,00  
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Componente, Sub-componente, Situação, Valor e Percentual sobre Total 

As tabelas apresentadas neste item listam as todas as ações financiáveis pelo Programa, 
agrupadas por componente e sub-componente. É informado, ainda, o município em que 
será implantada, o valor (em US$) e o quanto representa sobre o total do plano de ação. As 
tabelas estão separadas por componente e prioridade. 

Tabela 6.5 – Componente 1 (Prioridade A) 

Componente Sub-componente Projetos e Ações Município Situação 
Valor PDITS 

US$ 
% PDITS 

(A+B=100%) 

1.1 Gestão Fiscal Gestão Administrativa e Fiscal - Assistência Técnica Ação Global Complementa 140.000,00 0,09% 1. Fortalecimento 
Municipal 

A 1 Total - 34,29% 1.2 Gestão Turística 
A 1.2 Total - 0,95% 

Gestão do Turismo e do Patrimônio Natural e Cultural 
- Assistência Técnica e Implementação 

Ação Global Complementa 1.242.966,67 0,77% 

  Planos Diretores Municipais Ação Global Complementa 300.000,00 0,18% 

 1.3 Gestão de Res í-
duos Sólidos 

Construção de aterro sanitário de pequeno porte Saubara Complementa 115.000,00 0,07% 

 A 1.3 Total - 0,31% 
Construção de aterro sanitário de pequeno porte e 
adequação do sistema de limpeza e gestão dos res í-
duos sólidos  

Salinas da 
Margarida 

Complementa 105.000,00 0,06% 

  Construção de aterro sanitário de pequeno porte e 
implantação de PDLU municipal 

Conde Complementa 114.000,00 0,07% 

  Construção de aterro sanitário e implantação de sis-
tema de limpeza e gestão de resíduos sólidos  

Nazaré Complementa 90.000,00 0,06% 

   Construção de aterro sanitário, implantação PDLU e 
coleta seletiva de lixo em Baixios  

Esplanada Complementa 30.000,00 0,02% 

  Implantação de destinação final de lixo com programa 
de reciclagem em Mangue Seco 

Jandaíra Complementa 50.000,00 0,03% 

 1.5 Patrimônio Cultu-
ral 

Complementação do mapeamento e resgate histórico-
cultural da Ilha de Itaparica com interpretação do 
patrimônio  

Vera Cruz Complementa 15.000,00 0,01% 

 A 1.5 Total – 17,70% Implantação de centro de referência cultural com 
rev italização e apoio às manifestações folclóricas 
locais 

Santo Amaro Complementa 150.000,00 0,09% 

  
Implantação do Museu Rodin Salvador Complementa 1.500.000,00 0,92% 

  Modernização dos museus administrados pela SCT Salvador Complementa 2.900.000,00 1,79% 

  
Portal da Misericórdia Salvador Complementa 2.250.000,00 1,39% 

  Recuperação da Capela de São Braz e Urbanização 
local 

Santo Amaro Complementa 150.000,00 0,09% 

  Recuperação da Igreja  de N. Sr. Do Vencimento - 
Séc. XVIII 

São Francisco 
do Conde 

Complementa 600.000,00 0,37% 

  Recuperação da Igreja de N. Sra. De Belém  Cachoeira Complementa 385.000,00 0,24% 

  Recuperação da Igreja de São Bartolomeu, com cria-
ção do Museu de Arte Sacra 

Maragojipe Complementa 270.000,00 0,17% 

  Recuperação da Igreja Matriz de Santo Antônio Além 
do Carmo 

Salvador Complementa 200.000,00 0,12% 

  Recuperação da Igreja Matriz, Capela de N. Sra. da 
Conceição e Fórum Edoard Mata     

Nazaré Complementa 335.000,00 0,21% 

  Recuperação da Ponte D. Pedro II Cachoeira Complementa 480.000,00 0,30% 

  Recuperação da Ruína da Igreja de N. Sra. do Rosá-
rio dos Pretos - marco inicial da cidade   

Santo Amaro Complementa 97.000,00 0,06% 

  Recuperação da sede do IPAC - 2ª Etapa * Salvador A completar 1.397.183,00 0,82% 
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  Recuperação das Igrejas de N. Sra.do Amparo, Igreja 
de N. Sra. da Piedade e da Igreja Matriz 

Itaparica Complementa 62.000,00 0,04% 

 1.5 Patrimônio Cultu-
ral 

Recuperação do Ascensor do Pilar Salvador Complementa 250.000,00 0,16% 

  Recuperação do Centro Histórico - 6ª Etapa Salvador A completar 6.162.000,00 3,80% 

  Recuperação do Forte de Santo Antônio Além do 
Carmo - Casa da Capoeira 

Salvador Complementa 1.000.000,00 0,62% 

  Recuperação do Forte de São Marcelo Salvador Complementa 1.670.000,00 1,03% 

  Recuperação do Forte de São Paulo da Gamboa Salvador Complementa 1.035.000,00 0,64% 

  Recuperação do Forte do Barbalho - Centro Técnico 
de Artes Cênicas  

Salvador Complementa 2.000.000,00 1,23% 

  Recuperação do Fortes São Pedro, Monte Serrat e 
Lagartixa 

Salvador Complementa 2.000.000,00 1,23% 

  Recuperação do imóvel da Antiga Siderúrgica de 
Santo Amaro 

Santo Amaro Complementa 1.350.000,00 0,83% 

  Recuperação do Prédio da I Escola Agrícola da Amé-
rica Latina - Escola Agrícola São Bento da Lajes  

São Francisco 
do Conde 

Complementa 915.000,00 0,56% 

  Recuperação do prédio da Prefeitura Municipal  São Félix Complementa 308.000,00 0,19% 

  Recuperação e implantação do Museu do Recôncavo 
no Forte de Santa Maria - Barra 

Salvador Complementa 670.000,00 0,41% 

  Resgate das tradições culturais municipais para o 
turismo 

Esplanada Complementa 15.000,00 0,01% 

  Resgate e valorização das manifestações culturais do 
município 

Cachoeira Complementa 20.000,00 0,01% 

  Urbanização da Praça de Belém  Cachoeira Complementa 163.000,00 0,10% 

  Urbanização do entorno da Igreja N. Sra. do Rosário 
dos Pretos  

Santo Amaro Complementa 100.000,00 0,06% 

  Urbanização paisagística e funcional da Bica de Itapa-
rica 

Itaparica Complementa 130.000,00 0,08% 

   Urbanização paisagística e funcional do Centro Histó-
rico  

Itaparica Complementa 220.000,00 0,14% 

 1.6 Urbanização de 
Áreas Turísticas  

Instalação de mirantes na Ladeira da Misericórdia, 
Rodagem São Félix-Muritiba e Igreja dos Milagres  

São Félix Complementa 15.000,00 0,01% 

 A 1.6 Total - 15,24% Melhoria do Terminal de Bom Despacho e entorno Itaparica Complementa 2.022.000,00 1,25% 

  Planejamento dos corredores turísticos da Cidade 
Baixa com ações de revitalização 

Salvador Complementa 100.000,00 0,06% 

  Urbanização - requalificação urbana da Rua Chile e 
Praça Cairu 

Salvador Complementa 3.000.000,00 1,88% 

  Urbanização da orla de Salvador - Corredor Turístico 
Barra / Ondina / Rio Vermelho 

Salvador Complementa 7.000.000,00 4,31% 

  Urbanização da orla, atracadouro e teminal hidroviário 
em Jaburu - Mar Grande 

Vera Cruz Complementa 1.500.000,00 0,92% 

  Urbanização da Praça Jaburu - Mar Grande Vera Cruz Complementa 50.000,00 0,03% 

  Urbanização da Praça José Ramos, Jardim do Porto, 
Praça Dois de Julho e Praça Rui Barbosa 

São Félix Complementa 30.000,00 0,02% 

  
Urbanização da Praia de Ipitanga 

Lauro de 
Freitas  

Complementa 250.000,00 0,15% 

  Urbanização das margens do Rio Subaé Santo Amaro Complementa 300.000,00 0,19% 

  Urbanização das orlas de Cabuçu incluindo estacio-
namento e Bom Jesus dos Pobres  

Saubara Complementa 515.000,00 0,32% 

  Urbanização de Baixios  Esplanada Complementa 200.000,00 0,12% 

  
Urbanização de Barra do Gil Vera Cruz Complementa 150.000,00 0,09% 

  Urbanização de Barra do Itariri Conde Complementa 360.000,00 0,22% 

  
Urbanização de Barra do Pote Vera Cruz Complementa 120.000,00 0,07% 

  
Urbanização de Barra Grande Vera Cruz Complementa 240.000,00 0,15% 



PRODETUR NE-II PDITS – Pólo Salvador e Entorno 6. Plano de Ação 642 

 

  
Urbanização de Conceição Vera Cruz Complementa 97.000,00 0,06% 

 1.6 Urbanização de 
Áreas Turísticas  Urbanização de Coroa Vera Cruz Complementa 192.000,00 0,12% 

  Urbanização de Mangue Seco Jandaíra Complementa 180.000,00 0,11% 

  Urbanização de Porto Sauípe  Entre Rios  A completar 580.000,00 0,36% 

  Urbanização de Sítio do Conde Conde Complementa 400.000,00 0,25% 

  
Urbanização do Balneário de Buraquinho 

Lauro de 
Freitas  

Complementa 350.000,00 0,22% 

  
Urbanização do pólo turístico e hoteleiro de Armação Salvador Complementa 5.000.000,00 3,08% 

  
Urbanização do Terminal Turístico de Portão 

Lauro de 
Freitas  

Complementa 150.000,00 0,09% 

  
Urbanização e drenagem pluvial de Imbassaí  

Mata de São 
João 

Complementa 1.800.000,00 1,11% 

  Urbanização e paisagismo com estacionamento e 
boxes para serviços em Jacuípe   

Camaçari Complementa 100.000,00 0,06% 

  Urbanização e revitalização do cais do porto São Félix Complementa 50.000,00 0,03% 
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Tabela 6.6 - Componente 2 (Prioridade A) 

Componente Sub-componente Projetos e Ações Município Situação Valor PDITS 
US$ 

% da Matriz de 
Financiamento

2.1 Planejamento 
Estratégico 

Elaboração do PDITS - Pólo Salvador e Entorno * Ação Global Complementa 129.095,00 0,08% 

A 2.1 Total – 2,09% Estudo sobre capacidade de suporte da região para o 
turismo 

Mata de São 
João 

Complementa 40.000,00 0,02% 

 Fortalecimento Institucional dos Órgãos Gestores do 
Turismo 

Ação Global A completar 3.222.895,00 1,98% 

2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-
estrutura 

2.3 Capacitação 
Profissional 

Projeto de Capacitação Profissional Ação Global Complementa 4.125.000,00 2,54% 

A 2 Total – 30,96% 2.4 Água e Sanea-
mento 

Elaboração e implantação de PRAD da ETE de Praia 
do Forte 

Mata de São 
João 

Complementa 50.000,00 0,03% 

 A 2.4 Total - 12,56% Implantação de sistema de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário em Mangue Seco 

Jandaíra Complementa 423.000,00 0,26% 

  Implantação de sistema de abastecimento de água 
em Imbassaí  

Mata de São 
João 

Complementa 385.000,00 0,24% 

  Implantação de sistema de esgotamento sanitário de 
Barra do Jacuípe (Camaçari) 

Camaçari Complementa 1.000.000,00 0,63% 

  Implantação de sistema de esgotamento sanitário em 
Arembepe 

Camaçari Complementa 1.400.000,00 0,86% 

  Implantação de sistema de esgotamento sanitário em 
Baixios 

Esplanada Complementa 577.000,00 0,36% 

  Implantação de sistema de esgotamento sanitário em 
Barra do Gil 

Vera Cruz Complementa 500.000,00 0,31% 

  Implantação de sistema de esgotamento sanitário em 
Barra do Pote 

Vera Cruz Complementa 500.000,00 0,31% 

  Implantação de sistema de esgotamento sanitário em 
Barra Grande 

Vera Cruz Complementa 730.000,00 0,46% 

  Implantação de sistema de esgotamento sanitário em 
Cabuçu e Bom Jesus dos Pobres  

Saubara Complementa 3.000.000,00 1,85% 

  Implantação de sistema de esgotamento sanitário em 
Conceição 

Vera Cruz Complementa 500.000,00 0,31% 

  Implantação de sistema de esgotamento sanitário em 
Coroa 

Vera Cruz Complementa 500.000,00 0,31% 

  Implantação de sistema de esgotamento sanitário em 
Guarajuba 

Camaçari Complementa 2.000.000,00 1,23% 

  Implantação de sistema de esgotamento sanitário em 
Imbassaí  

Mata de São 
João 

Complementa 385.000,00 0,24% 

  Implantação de sistema de esgotamento sanitário em 
Itariri 

Conde Complementa 230.000,00 0,14% 

 2.4 Água e Sanea-
mento 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em 
Jauá e Abrantes 

Camaçari Complementa 1.100.000,00 0,68% 

  Implantação de sistema de esgotamento sanitário em 
Lauro de Freitas - ampliação 

Lauro de 
Freitas  

Complementa 6.730.000,00 4,15% 

   Implantação de sistema de esgotamento sanitário em 
Sítio do Conde 

Conde Complementa 385.000,00 0,24% 

 2.5 Obras de Infra-
estrutura 

Acesso a Mangue Seco e Coqueiros adequado ao 
ecoturismo  

Jandaíra Complementa 900.000,00 0,56% 

 A 2.5 Total – 13,77% 
Acesso à praia de Saquinho em Praia do Forte  

Mata de São 
João 

Complementa 2.000.000,00 1,23% 

  Acesso à praia do Surf em Guarajuba Camaçari Complementa 1.000.000,00 0,62% 

  Centro de Convenções da Bahia - Pavilhão de Feiras 
II 

Salvador Complementa 4.076.000,00 2,51% 

  Construção de atracadouro com contenção em Man-
gue Seco 

Jandaíra Complementa 806.000,00 0,50% 

  Construção de atracadouro em Poças  Conde Complementa 115.000,00 0,07% 



PRODETUR NE-II PDITS – Pólo Salvador e Entorno 6. Plano de Ação 644 

 

  Construção de atracadouro em São Félix São Félix Complementa 115.000,00 0,07% 

 2.5 Obras de Infra-
estrutura 

Construção de atracadouro em Siribinha Conde Complementa 115.000,00 0,07% 

  
Construção de atracadouro na Praia do Mirim  

Madre de 
Deus 

Complementa 835.000,00 0,51% 

  Construção de terminal hidroviário em Itamoabo na 
Ilha de Maré 

Salvador Complementa 261.000,00 0,16% 

  Construção de terminal rodoviário Cachoeira Complementa 137.000,00 0,08% 

  Estação marítima de passageiros no Porto de Salva-
dor 

Salvador Complementa 2.000.000,00 1,23% 

  Implantação de estação avançada de turismo e 
comércio em Maragojipe 

Maragojipe Complementa 350.000,00 0,22% 

  Implantação de estação avançada de turismo e 
comércio em Salinas 

Salinas da 
Margarida 

Complementa 350.000,00 0,22% 

  Implantação de estação avançada de turismo e 
comércio em São Francisco do Conde 

São Francis-
co do Conde 

Complementa 350.000,00 0,22% 

  Implantação de estação avançada de turismo e 
comércio em Vera Cruz 

Vera Cruz Complementa 350.000,00 0,22% 

  Implantação de estação marítima inter-modal turísti-
ca em Jaguaripe 

Jaguaripe Complementa 180.000,00 0,11% 

  Implantação de estação marítima inter-modal turísti-
ca em São Félix 

São Félix Complementa 180.000,00 0,11% 

  Melhoria de estrada vicinal da BR 420 entre Iguape e 
São Francisco do Paraguaçu (23 km)  

Cachoeira Complementa 1.050.000,00 0,65% 

  Melhoria de acesso do sistema viário entre o Aero-
porto e o Rio Joanes, incluindo a ponte 

Lauro de 
Freitas  

Complementa 600.000,00 0,37% 

  Melhoria de atracadouro municipal do Porto de Ca-
choeira 

Cachoeira Complementa 50.000,00 0,03% 

  Melhoria do acesso à Cachoeira do Urubu (08 km) Santo Amaro Complementa 500.000,00 0,31% 

  
Melhoria do acesso à Praia de Buraquinho 

Lauro de 
Freitas  

Complementa 300.000,00 0,18% 

  Melhoria do acesso ao Porto do Conde (02 Km) Santo Amaro Complementa 725.000,00 0,45% 

  Melhoria do terminal hidroviário de Paramana na Ilha 
dos Frades 

Salvador Complementa 110.000,00 0,07% 

  Projeto de Sinalização Turística Ação Global Complementa 4.000.000,00 2,46% 

  Recuperação da Malha Ferroviária Salvador / Cacho-
eira e das estações de Santo Amaro e Cachoeira 

Cachoeira Complementa 610.000,00 0,38% 

  Recuperação e revitalização do cais do porto de 
Cachoeira 

Cachoeira Complementa 150.000,00 0,09% 

  Reforma do Aeroclube da Bahia  Vera Cruz Complementa 150.000,00 0,09% 

 

 

Tabela 6.7 - Componente 3 (Prioridade A) 

Componente Sub-componente Projetos e Ações Município Situação Valor PDITS 
US$ 

% da Matriz de 
Financiamento 

3.1 Avaliação e Acom-
panhamento 

Apoio à consolidação do cluster de entretenimen-
to 

Salvador Complementa 50.000,00 0,03% 
3. Promoção de Inves-
timento Privado 

A 3 Total - 2,17% 
A 3.1 Total - 0,63% Projeto de Artesanato - Apoio à Geração de Em-

prego e Renda 
Ação Global Complementa 100.000,00 0,06% 

   Projeto de Capacitação Empresarial Ação Global Complementa 875.000,00 0,54% 

 3.2 Planos/Campanhas 
de Marketing 

Ações Promocionais Ação Global Complementa 2.380.000,00 1,47% 

  A 3.2 Total - 1,54% Plano de Marketing Ação Global Complementa 120.000,00 0,07% 
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Tabela 6.8 – Componente 1 (Prioridade B) 

Componente Sub-componente Projetos e Ações Município Situação Valor PDITS 
US$ 

% da Matriz de 
Financiamento 

1.3 Gestão de Res í-
duos Sólidos 

Ampliação do programa de reciclagem de lixo Salvador Complementa 40.000,00 0,02% 
1. Fortalecimento 
Municipal 

B 1 Total - 7,74% B 1.3 Total - 0,35% Construção de aterro sanitário compartilhado para 
Entre Rios, Esplanada e Cardeal da Silva 

Entre Rios  Complementa 360.000,00 0,22% 

   Melhoria da gestão do aterro sanitário da Ilha e 
implantação de PDLU, usina de reciclagem e coleta 
seletiva com formação de equipe técnica e 
conscientização da população 

Vera Cruz Complementa 165.000,00 0,10% 

 1.4 Proteção a Re-
cursos Naturais Criação de reserva ambiental em Pirajuia 

Salinas da 
Margarida 

Complementa 50.000,00 0,03% 

 B 1.4 Total - 0,09% Criação de reserva extrativista flúvio-marinha no 
estuário do Rio Itapicuru e na Barra do Rio Itariri 

Conde Complementa 12.000,00 0,01% 

  Implantação do Parque Ecológico com demarcação, 
inventário histórico-ambiental e sinalização 

Vera Cruz Complementa 40.000,00 0,02% 

   Recuperação florestal e ambiental da APA Litoral 
Norte e entorno da Linha Verde 

Conde Complementa 39.000,00 0,02% 

 1.5 Patrimônio Cultu-
ral 

Apoio à melhoria dos atrativos turísticos existentes  Nazaré Complementa 30.000,00 0,02% 

 B 1.5 Total - 2,62% Elaboração de projeto de memorial histórico-cultural 
para integração sede / orla 

Camaçari Complementa 40.000,00 0,02% 

  Implantação de museu histórico em Vera Cruz Vera Cruz Complementa 150.000,00 0,09% 

  Implantação do museu histórico do município e 
Memorial João Ubaldo Ribeiro 

Itaparica Complementa 30.000,00 0,02% 

  Levantamento e estudo sobre as manifestações 
culturais do município 

Mata de São 
João 

Complementa 50.000,00 0,03% 

  Recuperação da Capela de N. Sra. do Loreto e N. 
Sra. de Guadalupe na Ilha dos Frades 

Salvador Complementa 97.000,00 0,06% 

  Recuperação da Igreja de Abadia Jandaíra Complementa 147.000,00 0,09% 

  Recuperação da Igreja de Cachoeira do Itanhi - N. 
Sra. das Dores  

Jandaíra Complementa 89.000,00 0,05% 

  Recuperação da Igreja de N.Sra.do Pilar e Cemitério Salvador Complementa 672.000,00 0,41% 

  
Recuperação da Igreja de Pirajuia 

Salinas da 
Margarida 

Complementa 43.000,00 0,03% 

  Recuperação da Igreja de Santiago do Iguape Cachoeira Complementa 548.000,00 0,34% 

  Recuperação da Igreja de Santo Amaro do Catu Vera Cruz Complementa 135.000,00 0,08% 

  Recuperação da Igreja de Santo Antônio de Velaz-
quez 

Vera Cruz Complementa 197.000,00 0,12% 

  Recuperação da Igreja do Bonfim - 2ª Etapa Salvador A completar 674.000,00 0,42% 

  Recuperação da Igreja do Senhor de Bom Jesus dos 
Aflitos  

Salvador Complementa 154.000,00 0,09% 

  Recuperação da Igreja dos Pretos do Rosarinho e 
cemitério anexo 

Cachoeira Complementa 315.000,00 0,19% 

  Recuperação da Praça da Sé - 2ª Etapa Salvador Complementa 140.000,00 0,09% 

  Recuperação do Elevador do Taboão Salvador Complementa 220.000,00 0,14% 

  Recuperação do Engenho Vitória Cachoeira Complementa 424.000,00 0,26% 

   Recuperação do Moinho de Vento e urbanização 
local 

Vera Cruz Complementa 97.000,00 0,06% 

 1.6 Urbanização de 
Áreas Turísticas  Construção da orla marítima do distrito de Caipe 

São Francis-
co do Conde 

Complementa 1.500.000,00 0,92% 

 B 1.6 Total - 4,69% 
Criação de estacionamento periférico em Imbassaí  

Mata de São 
João 

Complementa 20.000,00 0,01% 

  Implantação de ciclovia entre a sede municipal e 
Sítio do Conde (06 Km) 

Conde Complementa 60.000,00 0,04% 
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  Revitalização e Urbanização do Largo 2 de Julho Salvador Complementa 500.000,00 0,31% 

 1.6 Urbanização de 
Áreas Turísticas  

Urbanização da Avenida Beira-Mar, Avenida Cambu-
ruí e Avenida Conceição 

Salinas da 
Margarida 

Complementa 500.000,00 0,31% 

  Urbanização da Costa Azul / Itanhi Jandaíra Complementa 200.000,00 0,12% 

  Urbanização da Praça de Santiago do Iguape e 
Praça do Posto de Saúde no mesmo distrito 

Cachoeira Complementa 192.500,00 0,12% 

  Urbanização da Praça e orla de Santo Estevão em 
São Francisco do Conde 

São Francis-
co do Conde 

Complementa 300.000,00 0,18% 

  Urbanização de Guaiba e Tabuleiro da Vitória Cachoeira Complementa 152.000,00 0,09% 

  
Urbanização de Praia do Forte - 3ª Etapa 

Mata de São 
João 

Complementa 600.000,00 0,37% 

  Urbanização de Siribinha e Poças Conde Complementa 400.000,00 0,25% 

  Urbanização de Subaúma Entre Rios  Complementa 270.000,00 0,17% 

  Urbanização do atual acesso com ampliação da 
ponte do Rio Quelembe 

Maragojipe Complementa 20.000,00 0,01% 

  
Urbanização do centro de Lauro de Freitas  

Lauro de 
Freitas  

Complementa 500.000,00 0,31% 

  Urbanização e ciclovia do trecho da Linha Verde à 
sede municipal (03 Km) 

Conde Complementa 100.000,00 0,06% 

  Urbanização em Palame Esplanada Complementa 200.000,00 0,12% 

  Urbanização em Saubara Saubara Complementa 200.000,00 0,12% 

  Urbanização na orla e entorno de Ponta de Areia e 
Amoreiras (Itaparica) 

Itaparica Complementa 1.600.000,00 0,99% 

  Urbanização, arborização e ciclovia no Largo da 
Praia em Sítio do Conde 

Conde Complementa 300.000,00 0,18% 
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Tabela 6.9 – Componente 2 (Prioridade B) 

Componente Sub-componente Projetos e Ações Município Situação Valor PDITS 
US$ 

% da Matriz de 
Financiamento

2.1 Planejamento 
Estratégico 

Projeto de padronização das barracas de praia Salvador Complementa 30.000,00 0,02% 
2. Planejamento, 
Capacitação, Infra-
estrutura 
B 2 Total – 24,80% 

B 2.1 Total - 0,18% Projeto de padronização das barracas de praia Saubara Complementa 15.000,00 0,01% 

  Projeto de padronização das barracas de praia Entre Rios  Complementa 30.000,00 0,02% 

  
Projeto de padronização das barracas de praia 

Mata de São 
João 

Complementa 30.000,00 0,02% 

  Projeto de padronização das barracas de praia em 
Baixios e Barra do Rio Inhambupe 

Esplanada Complementa 30.000,00 0,02% 

  Projeto de padronização das barracas de praia em 
Guarajuba, Itacimirim, Jacuípe e Foz do Rio Capiva-
ra 

Camaçari Complementa 50.000,00 0,03% 

  Projeto de padronização das barracas de praia em 
Mangue Seco, Costa Azul e Coqueiros  

Jandaíra Complementa 30.000,00 0,02% 

  Projeto de padronização das barracas em Ponta de 
Areia 

Itaparica Complementa 60.000,00 0,04% 

   Revisão da regulamentação e ordenamento dos 
pontos de embarque e desembarque internos em 
todas as localidades  

Vera Cruz Complementa 10.000,00 0,01% 

 2.4 Água e Sanea-
mento 

Implantação de sistema de abastecimento de água 
em Acupe 

Saubara Complementa 2.456.000,00 1,51% 

 B 2.4 Total – 6,93% Implantação de sistema de abastecimento de água 
na sede 

Nazaré Complementa 830.000,00 0,51% 

  Implantação de sistema de esgotamento sanitário de 
Santiago do Iguape 

Cachoeira Complementa 280.000,00 0,17% 

  Implantação de sistema de esgotamento sanitário de 
São Francisco do Paraguaçu 

Cachoeira Complementa 175.000,00 0,11% 

  Implantação de sistema de esgotamento sanitário e 
abastecimento de água em Costa Azul 

Jandaíra Complementa 423.000,00 0,26% 

  Implantação de sistema de esgotamento sanitário 
em Dendê, Encarnação e Cairu 

Salinas da 
Margarida 

Complementa 1.730.000,00 1,07% 

  Implantação de sistema de esgotamento sanitário 
em Itacimirim e Barra do Pojuca 

Camaçari Complementa 385.000,00 0,24% 

  Implantação de sistema de esgotamento sanitário 
em Monte Gordo e Rio Pojuca 

Camaçari Complementa 630.000,00 0,39% 

  Implantação de sistema de esgotamento sanitário 
em Praias do Flamengo 

Salvador Complementa 1.577.000,00 0,97% 

  Implantação de sistema de esgotamento sanitário 
em Siribinha 

Conde Complementa 230.000,00 0,14% 

  Implantação de sistema de esgotamento sanitário 
em Subaúma 

Entre Rios  Complementa 230.000,00 0,14% 

  Implantação de sistema de esgotamento sanitário na 
sede 

Jaguaripe Complementa 423.000,00 0,26% 

  Implantação de sistema de esgotamento sanitário na 
sede 

Nazaré Complementa 1.800.000,00 1,11% 

   Implantação de sistema de esgotamento sanitário na 
sede 

Conde Complementa 78.000,00 0,05% 

 2.5 Obras de Infra-
estrutura 

Acesso entre Vila do Conde e o Mirante do Alto do 
Cruzeiro 

Conde Complementa 30.000,00 0,02% 

 B 2.5 Total – 17,70% Construção de aeroporto no Litoral Norte Jandaíra Complementa 5.300.000,00 3,26% 

  Construção de atracadouro em Barra do Itariri Conde Complementa 115.000,00 0,07% 

  Construção de atracadouro em Jacuípe Camaçari Complementa 94.000,00 0,06% 

  Construção de atracadouro em Saubara Saubara Complementa 244.000,00 0,15% 

  Construção de atracadouro entre Pontal da Areia e 
Amoreiras 

Itaparica Complementa 140.000,00 0,09% 
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  Construção de atracadouro flutuante em Barra do 
Paraguaçu 

Salinas da 
Margarida 

Complementa 104.000,00 0,06% 

 2.5 Obras de Infra-
estrutura 

Construção de atracadouro flutuante na Praia da 
Ponte 

Salinas da 
Margarida 

Complementa 128.000,00 0,08% 

  Construção de atracadouro na Foz do Rio Inhambupe 
em Baixios  

Esplanada Complementa 93.000,00 0,06% 

  Construção de terminal marítimo em Santo Estevão, 
Ilha do Paiti, Ilhas das Fontes, Cajaíba 

São Francis-
co do Conde 

Complementa 700.000,00 0,43% 

  
Construção de terminal rodoviário 

São Francis-
co do Conde 

Complementa 800.000,00 0,49% 

  Implementação do projeto do Home Port Salvador Complementa 831.000,00 0,51% 

  Melhoria da estrada da Linha Verde a Barra do Itariri Conde Complementa 716.000,00 0,44% 

  Melhoria da estrada da Linha Verde a Cavalo Russo Conde Complementa 896.000,00 0,55% 

  Melhoria da estrada do Sítio do Conde a Barra do 
Itariri 

Conde Complementa 1.164.000,00 0,72% 

  Melhoria da estrada do Sítio do Conde a Siribinha Conde Complementa 1.075.000,00 0,66% 

  
Melhoria da rodovia entre a Sede Municipal e Litoral 

Mata de São 
João 

Complementa 3.000.000,00 1,85% 

  Melhoria de atracadouro em Cais do Cajá Maragojipe Complementa 93.000,00 0,06% 

  Melhoria de atracadouro em Coqueiros  Maragojipe Complementa 87.000,00 0,05% 

  Melhoria de atracadouro em Duro - Mar Grande Vera Cruz Complementa 665.000,00 0,41% 

  Melhoria de atracadouro em Enseadinha Maragojipe Complementa 243.000,00 0,15% 

  Melhoria de atracadouro em Nagé Maragojipe Complementa 87.000,00 0,05% 

  Melhoria de atracadouro em São Roque Maragojipe Complementa 65.000,00 0,04% 

  Melhoria do acesso entre Baixios e Entre Rios  Esplanada Complementa 125.000,00 0,08% 

  Melhoria do terminal de passageiros do Porto do Cajá Maragojipe Complementa 115.000,00 0,07% 

  
Melhorias no sistema de tráfego municipal 

Lauro de 
Freitas  

Complementa 30.000,00 0,02% 

  Modernização do Centro de Convenções da Bahia Salvador Complementa 1.362.000,00 0,84% 

  Novo acesso a Maragojipe (01 Km) Maragojipe Complementa 222.000,00 0,14% 

  Pavimentação do acesso da Linha Verde à Vila de 
Abadia 

Jandaíra Complementa 270.000,00 0,17% 

  Projeto "Via Náutica" Salvador Complementa 439.000,00 0,27% 

  Recuperação das pontes do Rio Jaguaripe Nazaré Complementa 193.000,00 0,12% 

  Recuperação de acesso à Praia de Ponta de Souza 
(04 km) 

Maragojipe Complementa 706.000,00 0,43% 

  Recuperação do acesso à Linha Verde e à BR 101 Jandaíra Complementa 3.600.000,00 2,22% 

  Sistema viário 2ª Rótula do Aeroporto Salvador Complementa 5.000.000,00 3,08% 

 

Tabela 6.10 – Componente 3 (Prioridade B) 

Componente Sub-componente Projetos e Ações Município Situação Valor PDITS 
US$ 

% da Matriz de 
Financiamento 

3.1 Avaliação e 
Acompanhamento 

Apoio ao desenvolvimento de meios alternativos de 
hospedagem com a comunidade local 

Maragojipe Complementa 15.000,00 0,01% 
3. Promoção de 
Investimento Privado 

B 3.1 Total - 0,02% Assistência técnica para melhoria das instalações 
hoteleiras existentes e captação de novos investi-
mentos hoteleiros  

Maragojipe Complementa 15.000,00 0,01% 

B 3 Total - 0,03% 3.2 Planos e Campa-
nhas de Marketing Apoio à implantação do Convention Bureau local Camaçari Complementa 20.000,00 0,01% 
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Ações Prioridade A por Componente e Prioridade SCT 

Em parceria com técnicos do Ministério do Turismo, do Banco do Nordeste e da SCT, foram 
elaborados critérios de priorização das ações. Esse procedimento, motivado pela escassez de 
recursos diante da demanda por ações, procurou hierarquizar os projetos recomendados 
como prioridade A através de parâmetros técnicos. 

Os critérios de priorização foram utilizados apenas para essas ações, por entender que se 
constituem de intervenções necessárias em curto e médio prazo, que buscam completar e 
complementar as ações realizadas através dos recursos do PRODETUR NE I. Os projetos 
definidos como prioridade B, por sua vez, também foram considerados importantes para a 
dinâmica turística regional, mas, comparativamente, podem ser implantados em horizontes 
de tempo mais longos. Em alguns desses casos, por outro lado, o principal argumento se 
refere ao grande volume de recursos necessários, incompatível com o orçamento previsto 
para o Programa. 

A nota de cada projeto representa a soma das notas em diversos critérios relacionados com: 
(a) impacto na qualidade de vida da população local; (b) contribuição para manter a 
sustentabilidade econômica, ambiental e territorial; e (c) influência no fortalecimento da 
atividade turística. As ações e projetos são listados nas tabelas a seguir, ordenadas pela nota 
total obtida. 

Tabela 6.11 – Componente 1 (50,86% do Total de Prioridade A) 

Projetos e Ações Município Valor PDITS US$ Valor PDITS R$ Nota Hierarqui-
zação 

Gestão Administrativa e Fiscal - Assistência Técnica Ação Global 140.000,00 420.000,00 7,68 

Gestão do Turismo e do Patrimônio Natural e Cultural - Assistência Téc-
nica e Implementação 

Ação Global 1.242.966,67 3.728.900,00 7,68 

Recuperação do Centro Histórico - 6ª Etapa Salvador 6.162.000,00 18.486.000,00 7,10 

Planos Diretores Municipais Ação Global 300.000,00 900.000,00 7,02 

Construção de aterro sanitário de pequeno porte e adequação do sistema 
de limpeza e gestão dos resíduos sólidos  

Salinas da Margarida 105.000,00 315.000,00 6,90 

Urbanização do pólo turístico e hoteleiro de Armação Salvador 5.000.000,00 15.000.000,00 6,68 

Urbanização e drenagem pluvial de Imbassaí  Mata de São João 1.800.000,00 5.400.000,00 6,55 

Implantação do Museu Rodin Salvador 1.500.000,00 4.500.000,00 6,40 

Melhoria do Terminal de Bom Despacho e entorno Itaparica 2.022.000,00 6.066.000,00 6,38 

Portal da Misericórdia Salvador 2.250.000,00 6.750.000,00 6,30 

Urbanização da orla, atracadouro e teminal hidroviário em Jaburu - Mar 
Grande 

Vera Cruz 1.500.000,00 4.500.000,00 6,27 

Recuperação do Forte de Santo Antônio Além do Carmo - Casa da Capo-
eira 

Salvador 1.000.000,00 3.000.000,00 6,13 

Recuperação do Forte do Barbalho - Centro Técnico de Artes Cênicas  Salvador 2.000.000,00 6.000.000,00 6,13 

Recuperação do Forte de São Paulo da Gamboa Salvador 1.035.000,00 3.105.000,00 6,10 

Modernização dos museus administrados pela SCT Salvador 2.900.000,00 8.700.000,00 6,05 

Recuperação da sede do IPAC - 2ª Etapa * Salvador 1.397.183,00 4.191.549,00 6,05 

Urbanização paisagística e funcional do Centro Histórico  Itaparica 220.000,00 660.000,00 6,05 

Urbanização da orla de Salvador - Corredor Turístico Barra / Ondina / Rio 
Vermelho 

Salvador 7.000.000,00 21.000.000,00 5,75 

Planejamento dos corredores turísticos da Cidade Baixa com ações de 
revitalização 

Salvador 100.000,00 300.000,00 5,73 

Urbanização da Praia de Ipitanga Lauro de Freitas  250.000,00 750.000,00 5,73 

Recuperação do Forte de São Marcelo Salvador 1.670.000,00 5.010.000,00 5,67 

Urbanização de Porto Sauípe  Entre Rios  580.000,00 1.740.000,00 5,58 

Urbanização de Sítio do Conde Conde 400.000,00 1.200.000,00 5,48 

Urbanização paisagística e funcional da Bica de Itaparica Itaparica 130.000,00 390.000,00 5,27 
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Urbanização - requalificação urbana da Rua Chile e Praça Cairu Salvador 3.000.000,00 9.000.000,00 4,92 

Recuperação do Ascensor do Pilar Salvador 250.000,00 750.000,00 4,85 

Recuperação do Fortes São Pedro, Monte Serrat e Lagartixa Salvador 2.000.000,00 6.000.000,00 4,83 

Recuperação e implantação do Museu do Recôncavo no Forte de Santa 
Maria - Barra 

Salvador 670.000,00 2.010.000,00 4,83 

Construção de aterro sanitário de pequeno porte e implantação de PDLU 
municipal 

Conde 114.000,00 342.000,00 4,82 

Instalação de mirantes na Ladeira da Misericórdia, Rodagem São Félix-
Muritiba e Igreja dos Milagres  

São Félix 15.000,00 45.000,00 4,77 

Urbanização da Praça de Belém  Cachoeira 163.000,00 489.000,00 4,77 

Urbanização da Praça José Ramos, Jardim do Porto, Praça Dois de Julho 
e Praça Rui Barbosa 

São Félix 30.000,00 90.000,00 4,77 

Urbanização do Balneário de Buraquinho Lauro de Freitas  350.000,00 1.050.000,00 4,77 

Urbanização e revitalização do cais do porto São Félix 50.000,00 150.000,00 4,77 

Complementação do mapeamento e resgate histórico-cultural da Ilha de 
Itaparica com interpretação do patrimônio  

Vera Cruz 15.000,00 45.000,00 4,63 

Urbanização e paisagismo com estacionamento e boxes para serviços 
em Jacuípe   

Camaçari 100.000,00 300.000,00 4,60 

Urbanização de Barra do Itariri Conde 360.000,00 1.080.000,00 4,45 

Recuperação das Igrejas de N. Sra.do Amparo, Igreja de N. Sra. da 
Piedade e da Igreja Matriz 

Itaparica 62.000,00 186.000,00 4,43 

Urbanização das orlas de Cabuçu incluindo estacionamento e Bom Jesus 
dos Pobres 

Saubara 515.000,00 1.545.000,00 4,38 

Recuperação do Prédio da I Escola Agrícola da América Latina - Escola 
Agrícola São Bento da Lajes  

São Francisco do 
Conde 

915.000,00 2.745.000,00 4,28 

Resgate e valorização das manifestações culturais do município Cachoeira 20.000,00 60.000,00 4,15 

Recuperação da Ponte D. Pedro II Cachoeira 480.000,00 1.440.000,00 4,13 

Recuperação da Ruína da Igreja de N. Sra. do Rosário dos Pretos - 
marco inicial da cidade   

Santo Amaro 97.000,00 291.000,00 4,13 

Recuperação do prédio da Prefeitura Municipal  São Félix 308.000,00 924.000,00 4,13 

Urbanização do entorno da Igreja N. Sra. do Rosário dos Pretos  Santo Amaro 100.000,00 300.000,00 4,13 

Urbanização do Terminal Turístico de Portão Lauro de Freitas  150.000,00 450.000,00 4,13 

Urbanização de Barra do Gil Vera Cruz 150.000,00 450.000,00 4,12 

Urbanização de Barra do Pote Vera Cruz 120.000,00 360.000,00 4,12 

Urbanização de Barra Grande Vera Cruz 240.000,00 720.000,00 4,12 

Urbanização de Conceição Vera Cruz 97.000,00 291.000,00 4,12 

Urbanização de Coroa Vera Cruz 192.000,00 576.000,00 4,12 

Urbanização de Baixios  Esplanada 200.000,00 600.000,00 4,10 

Construção de aterro sanitário de pequeno porte Saubara 115.000,00 345.000,00 4,08 

Construção de aterro sanitário e implantação de sistema de limpeza e 
gestão de resíduos sólidos  

Nazaré 90.000,00 270.000,00 4,08 

Construção de aterro sanitário, implantação PDLU e coleta seletiva de 
lixo em Baixios 

Esplanada 30.000,00 90.000,00 4,08 

Implantação de destinação final de lixo com programa de reciclagem em 
Mangue Seco 

Jandaíra 50.000,00 150.000,00 4,08 

Recuperação da Igreja  de N. Sr. Do Vencimento - Sec. XVIII 
São Francisco do 

Conde 
600.000,00 1.800.000,00 4,02 

Implantação de centro de referência cultural com revitalização e apoio às 
manifestações folclóricas locais 

Santo Amaro 150.000,00 450.000,00 3,98 

Recuperação da Capela de São Braz e Urbanização local Santo Amaro 150.000,00 450.000,00 3,98 

Recuperação da Igreja de N. Sra. De Belém  Cachoeira 385.000,00 1.155.000,00 3,98 

Recuperação da Igreja de São Bartolomeu, com criação do Museu de Arte 
Sacra 

Maragojipe 270.000,00 810.000,00 3,98 

Recuperação da Igreja Matriz, Capela de N. Sra. da Conceição e Fórum 
Edoard Mata     

Nazaré 335.000,00 1.005.000,00 3,98 

Recuperação do imóvel da Antiga Siderúrgica de Santo Amaro Santo Amaro 1.350.000,00 4.050.000,00 3,98 

Urbanização das margens do Rio Subaé Santo Amaro 300.000,00 900.000,00 3,98 

Resgate das tradições culturais municipais para o turismo Esplanada 15.000,00 45.000,00 3,63 

Recuperação da Igreja Matriz de Santo Antônio Além do Carmo Salvador 200.000,00 600.000,00 3,30 

Urbanização da Praça Jaburu - Mar Grande Vera Cruz 50.000,00 150.000,00 2,43 

Urbanização de Mangue Seco Jandaíra 180.000,00 540.000,00 0,93 
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Tabela 6.12 – Componente 2 (45,92% do Total de Prioridade A) 

Projetos e Ações Município Valor PDITS US$ Valor PDITS R$ Nota Hierar-
quização 

Elaboração do PDITS - Pólo Salvador e Entorno * Ação Global 129.095,00 387.285,00 10,00 

Fortalecimento Institucional dos Órgãos Gestores do Turismo Ação Global 3.222.895,00 9.668.685,00 8,07 

Construção de atracadouro com contenção em Mangue Seco Jandaíra 806.000,00 2.418.000,00 7,10 

Projeto de Capacitação Profissional Ação Global 4.125.000,00 12.375.000,00 7,10 

Projeto de Sinalização Turística Ação Global 4.000.000,00 12.000.000,00 6,80 

Implantação de sistema de abastecimento de água em Imbassaí  Mata de São João 385.000,00 1.155.000,00 6,48 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Guarajuba Camaçari 2.000.000,00 6.000.000,00 6,38 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Imbassaí  Mata de São João 385.000,00 1.155.000,00 6,38 

Implantação de sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 
Mangue Seco 

Jandaíra 423.000,00 1.269.000,00 6,35 

Implantação de estação avançada de turismo e comércio em Salinas  
Salinas da Margari-

da 
350.000,00 1.050.000,00 6,10 

Implantação de estação avançada de turismo e comércio em Vera Cruz Vera Cruz 350.000,00 1.050.000,00 6,10 

Acesso à praia de Saquinho em Praia do Forte  Mata de São João 2.000.000,00 6.000.000,00 5,93 

Acesso à praia do Surf em Guarajuba Camaçari 1.000.000,00 3.000.000,00 5,93 

Estudo sobre capacidade de suporte da região para o turismo Mata de São João 40.000,00 120.000,00 5,87 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Arembepe Camaçari 1.400.000,00 4.200.000,00 5,63 

Construção de terminal hidroviário em Itamoabo na Ilha de Maré Salvador 261.000,00 783.000,00 5,47 

Melhoria do terminal hidroviário de Paramana na Ilha dos Frades Salvador 110.000,00 330.000,00 5,47 

Estação marítima de passageiros no Porto de Salvador Salvador 2.000.000,00 6.000.000,00 5,35 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Itariri Conde 230.000,00 690.000,00 5,25 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Barra do Gil Vera Cruz 500.000,00 1.500.000,00 5,12 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Barra do Pote Vera Cruz 500.000,00 1.500.000,00 5,12 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Barra Grande Vera Cruz 730.000,00 2.190.000,00 5,12 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Conceição Vera Cruz 500.000,00 1.500.000,00 5,12 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Coroa Vera Cruz 500.000,00 1.500.000,00 5,12 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Sítio do Conde Conde 385.000,00 1.155.000,00 5,12 

Mehoria de estrada vicinal da BR 420 Iguape - S.Francisco Paraguaçu (23 km)  Cachoeira 1.050.000,00 3.150.000,00 4,88 

Melhoria do acesso à Cachoeira do Urubu (08 km) Santo Amaro 500.000,00 1.500.000,00 4,88 

Melhoria do acesso à Praia de Buraquinho Lauro de Freitas  300.000,00 900.000,00 4,88 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Cabuçu e Bom Jesus dos 
Pobres 

Saubara 3.000.000,00 9.000.000,00 4,87 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Lauro de Freitas - ampliação Lauro de Freitas  6.730.000,00 20.190.000,00 4,87 

Recuperação da Malha Ferroviária Salvador / Cachoeira e das estações de Santo 
Amaro e Cachoeira 

Cachoeira 610.000,00 1.830.000,00 4,78 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Baixios  Esplanada 577.000,00 1.731.000,00 4,47 

Melhoria de acesso do sistema viário entre o Aeroporto e o Rio Joanes, incluindo a 
ponte 

Lauro de Freitas  600.000,00 1.800.000,00 4,43 

Melhoria do acesso ao Porto do Conde (02 Km) Santo Amaro 725.000,00 2.175.000,00 4,33 

Construção de atracadouro na Praia do Mirim  Madre de Deus 835.000,00 2.505.000,00 4,28 

Construção de terminal rodoviário Cachoeira 137.000,00 411.000,00 4,28 

Implantação de estação marítima inter-modal turística em Jaguaripe Jaguaripe 180.000,00 540.000,00 4,28 

Melhoria de atracadouro municipal do Porto de Cachoeira Cachoeira 50.000,00 150.000,00 4,28 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário de Barra do Jacuípe (Camaçari) Camaçari 1.000.000,00 3.000.000,00 4,20 

Construção de atracadouro em São Félix São Félix 115.000,00 345.000,00 4,08 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário em Jauá e Abrantes  Camaçari 1.100.000,00 3.300.000,00 4,08 

Implantação de estação avançada de turismo e comércio em Maragojipe Maragojipe 350.000,00 1.050.000,00 3,98 

Recuperação e revitalização do cais do porto de Cachoeira Cachoeira 150.000,00 450.000,00 3,98 

Implantação de estação avançada de turismo e comércio em São Francisco do 
Conde 

São Francisco do 
Conde 

350.000,00 1.050.000,00 3,83 

Implantação de estação marítima inter-modal turística em São Félix São Félix 180.000,00 540.000,00 3,83 

Centro de Convenções da Bahia - Pavilhão de Feiras II Salvador 4.076.000,00 12.228.000,00 3,40 

Reforma do Aeroclube da Bahia  Vera Cruz 150.000,00 450.000,00 3,33 

Construção de atracadouro em Poças  Conde 115.000,00 345.000,00 3,07 

Construção de atracadouro em Siribinha Conde 115.000,00 345.000,00 3,07 

Elaboração e implantação de PRAD da ETE de Praia do Forte Mata de São João 50.000,00 150.000,00 2,42 
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Acesso a Mangue Seco e Coqueiros adequado ao ecoturismo  Jandaíra 900.000,00 2.700.000,00 2,37 

Tabela 6.13 – Componente 3 (3,22% do Total de Prioridade A) 

Projetos e Ações Município Valor PDITS US$ Valor PDITS R$ Nota Hierarquiza-
ção 

Projeto de Capacitação Empresarial Ação Global 875.000,00 2.625.000,00 7,38 

Ações Promocionais Ação Global 2.380.000,00 7.140.000,00 6,67 

Plano de Marketing Ação Global 120.000,00 360.000,00 6,67 

Apoio à consolidação do cluster de entretenimento Salvador 50.000,00 150.000,00 6,50 

Projeto de Artesanato - Apoio à Geração de Emprego e Renda Ação Global 100.000,00 300.000,00 6,20 

Projetos e Ações Não Financiáveis 

As ações relacionadas a seguir foram determinadas segundo a mesma metodologia das 
demais, mas, em função de suas características, não serão financiadas pelo PRODETUR NE 
II. No entanto, deverão ser viabilizadas outras formas de financiamento, já que essas ações 
são igualmente importantes para o desenvolvimento sustentável do turismo. 

Cachoeira 
• Implantação de parque alimentício para dinamizar a economia local; 

• Inserir educação para o turismo nas escolas de 2° grau; 

• Quarteirão Cultural de Cachoeira e estabilização de imóveis isolados. 

Camaçari 
• Ampliação do corpo técnico de fiscalização ambiental; 

• Criação de clube da maior idade para diminuir a sazonalidade; 

• Estudo e análise sobre fontes poluidoras dos recursos hídricos; 

• Fiscalização para evitar a ocupação desordenada; 

• Implantação do Centro de Apoio às Atividades Turísticas – CETA; 

• Viabilização de curso superior junto à UNEB; 

• Viabilização do Projeto de Incentivo à Pesca. 

Conde 
• Ampliação da rede de postos de saúde; 

• Ampliação do centro de abastecimento; 

• Apoio à pesca artesanal na Região da APA-LN; 

• Apoio aos pequenos produtores agrícolas na Região da APA-LN; 

• Aquisição de ambulâncias para os postos de saúde; 

• Aquisição de compactador de lixo; 

• Aquisição de instrumentos para banda de música; 

• Aumento do número de policiais; 
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• Construção de farol na Barra de Siribinha para orientar os pescadores; 

• Construção de fossas sépticas e banheiros na zona rural; 

• Construção de postos policiais nas praias; 

• Consultoria para aprimoramento da legislação municipal; 

• Criar polícia comunitária; 

• Equipar a biblioteca e melhorar o arquivo; 

• Equipar hospital e postos médicos (sala de cirurgia e emergência) e credenciá-los ao 
SUS e outros convênios; 

• Iluminação no Trevo de Conde; 

• Iluminação pública no acesso à sede; 

• Rede de iluminação eficiente em Siribinha, Sítio e Poças; 

• Transferência do local da feira livre municipal. 

Entre Rios 
• Ampliação do sistema de transporte escolar; 

• Construção de escola de 2° grau em ponto estratégico para os povoados do litoral; 

• Contratação de salva-vidas e treinamento (população local); 

• Controle da pesca e da agricultura com agrotóxicos para evitar poluição do Rio 
Subaúma; 

• Implantação de postos salva-vidas equipados; 

• Melhorar os equipamentos e funcionamento dos postos de saúde; 

• Monitoramento das descargas (lavagem dos tanques) da Petrobrás para evitar 
poluição do Subaúma; 

• Postos de segurança pública nos povoados. 

Esplanada 
• Ampliação da rede de energia elétrica em Barra do Rio Inhambupe; 

• Colocar cestos de lixo nas praias; 

• Construção de chafarizes e poços, com tratamento, na área rural; 

• Construção de sanitários nos povoados rurais; 

• Elaboração de regulamentação municipal sobre poluição sonora; 

• Implantação de postos de polícia na orla e povoados; 

• Incentivo à fruticultura nativa; 

• Projetos para captação de recursos federais e estaduais para pequenos produtores; 

• Reforço do policiamento nos finais de semana, eventos e verão. 
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Itaparica 
• Ampliação do sistema de energia; 

• Construção de centro de convenções; 

• Construção de praças e equipamentos para esportes e lazer; 

• Implantação de transporte e atendimento emergencial 24hs; 

• Melhoria da segurança e iluminação; 

• Modernização do sistema de transportes; 

• Reabertura da ponte incorporada à Fortaleza de São Lourenço; 

• Reabertura do "Grande Hotel" e implantação de um hotel de primeira linha; 

• Rede de iluminação pública eficiente de Bom Despacho - Rótula a Terminal; 

• Remoção das operações da Marinha do local. 

Jaguaripe 
• Parceria com a prefeitura para a remoção de palafítas das áreas de manguezais e 

combate à pobreza. 

Jandaíra 
• Ampliação do centro cultural com auditório na sede do município; 

• Criação de uma sub delegacia em Coqueiros e delegacia em Itanhi devidamente 
equipada; 

• Implantação da linha fluvial regular entre Mangue Seco e Pontal; 

• Implantação de uma sede do IBAMA e do CRA em Coqueiros; 

• Renovação da frota de buggies. 

Lauro de Freitas 
• Ampliação do efetivo de policiamento regular; 

• Construção de passagens de nível na Estrada do Coco na sede; 

• Criação de áreas próprias para recreação popular (alternativas) com infra-estrutura 
própria; 

• Disciplinar acesso de veículos coletivos; 

• Estruturação do Parque Metropolitano de Ipitanga; 

• Implantação do Restaurante Escola; 

• Implementação do novo Plano de Circulação do município; 

• Normatizar empreendimentos quanto ao saneamento básico (plano próprio de 
gestão); 

• Obras de estruturação da macrodrenagem. 
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Madre de Deus 
• Conclusão do terminal de cargas secas; 

• Construção de carreiras para os pequenos estaleiros em operação; 

• Melhoria das oficinas náuticas existentes; 

• Pátio-garagem para lanchas até 28 pés, jet-ski e pequenas embarcações; 

• Posto de abastecimento; 

• Via de pedestres integrando o complexo náutico com a colônia de pescadores Z-48. 

Maragojipe 
• Implantação de sanitários públicos; 

• Melhoria no sistema de transportes e criação de uma linha circular.  

Mata de São João 
• Apoio à Agenda 21 local; 

• Articular a participação da população e suas lideranças no PNMT;  

• Complementação e manutenção da rede elétrica; 

• Contratação de salva-vidas; 

• Criação de conselho de turismo; 

• Educação sexual para evitar prostituição infantil; 

• Incentivo a projetos voltados à criança. 

Nazaré 
• Criação do Conselho Municipal de Turismo; 

• Recuperação do acesso fluvial através do Rio Jaguaripe. 

Salinas da Margarida 
• Ampliação do sistema de energia; 

• Aquisição de equipamentos para coletas diárias de lixo. 

Salvador 
• Ampliação das rotas noturnas de transporte público; 

• Aplicação da legislação que proíbe a prática da pesca predatória; 

• Aumentar a fiscalização sobre poluição sonora; 

• Aumento do número de policiais; 

• Cadastramento e fiscalização de ambulantes que atuam nas áreas turísticas; 

• Conclusão do projeto Bahia Azul e desenvolvimento de outro projetos 
complementares  (esgoto nas praias); 

• Educação básica para diminuir a desigualdade social; 
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• Ênfase sobre a história da cidade nos cursos fundamentais; 

• Engenharia de trânsito e distribuição de linhas de transporte público; 

• Exigência de carteiras profissionais para guias de turismo, atualizadas anualmente; 

• Implantação do Sistema Anjos da Baía de Todos os Santos; 

• Incluir no ensino fundamental os valores ambientais; 

• Inserir educação para o turismo nas escolas de 2° grau; 

• Modernização dos equipamentos de transporte público; 

• Otimização do sistema energético e iluminação cênica do Centro de Convenções; 

• Recuperação do Solar Marback; 

• Reestruturação de programas de apoio social para ambulantes; 

• Reestruturação dos emissários. 

Santo Amaro 
• Ações junto ao MMA, órgãos de pesquisa e agentes financeiros visando eliminar 

todo o passivo ambiental da exploração e industrialização do chumbo; 

• Recuperação do imóvel do Solar do Conde de Subaé; 

• Recuperação do imóvel em frente ao Solar do Conde de Subaé; 

• Transferência da feira-livre para melhorar a limpeza pública. 

São Félix 
• Construção de quadras poliesportivas, teatros de arena e melhoria dos espaços 

existentes; 

• Recuperação da fachada do Solar José Ramos. 

São Francisco do Conde 
• Construção de pousada em Santo Estevão e hotel na sede do município; 

• Implantação da Escola Superior de Turismo e Hotelaria; 

• Recuperação do Museu do IBGE. 

Saubara  
• Equipar delegacias; 

• Melhoria do serviço telefônico no município; 

• Rede de iluminação pública eficiente na orla; 

• Rede de iluminação pública eficiente na orla de Bom Jesus dos Pobres; 

• Rede de iluminação pública eficiente na orla de Cabaçu. 

Vera Cruz 
• Apoio a criação de lei municipal para revitalização de fontes minerais; 
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• Construções de terminais e estações de transbordo para o transporte interno urbano 
na área do Aeroclube; 

• Criação de curso técnico de turismo; 

• Ensino de teoria e técnicas de turismo como tema transversal no currículo das 
escolas; 

• Equipar e melhorar os postos de saúde implantando atendimento especializado 
24hs; 

• Estudo e análise da qualidade da água, do manancial disponível e do estado de 
contaminação do lençol freático da Ilha de Itaparica; 

• Fazer cumprir e regulamentar a concessão de alvarás para o terminal turístico; 

• Fiscalização do transporte interno; 

• Incluir histórico da Ilha no currículo escolar; 

• Melhorar o hospital geral de Itaparica com uma UTI e mais especialidades; 

• Melhoria da frota para o transporte interno; 

• Modernização e integração da estrutura administrativa municipal; 

• Qualificação do município para receber verbas do programa nacional de saúde 
familiar; 

• Regulamentar e fazer cumprir a lei municipal sobre poluição visual e sonora. 

Impactos Esperados do Plano de Ação 

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 Salvador e Entorno 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, 
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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. 

Figura 6.2 – Proposta Metodológica para Avaliação dos Impactos Esperados do Plano de Ação do PDITS 

Indicadores 
quantitativos 

Indicadores 
qualitativos 

Avaliação 
qualitativa 

PROPOSTA METODOLÓGICA PARA  AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ESPERADOS 
DO PLANO DE AÇÃO DO PDITS 

 
Perspectiva 
Institucional 

Perspectiva da 
população local 

Métodos Objetivos 

Seleção de Categorias Investigadas 

Métodos Subjetivos 

 

 

O Quadro 6.2. a seguir ilustra os impactos esperados com as intervenções propostas no 
Plano de Ação e respectivos indicadores de verificação. 
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Tabela 6.14 – Impactos Esperados das Intervenções do Plano de Ação e Indicadores de Verificação 

IMPACTOS ESPERADOS INDICADORES DE VERIFICAÇÃO FONTE/ RESPONSÁVEL PERIODICIDADE 

FI
NA

LI
DA

DE
 

1.1.Melhoria da qua-
lidade 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.Remuneração média da mão-de-obra empregada nas atividades diretas do turismo; 
1.1.6.Escolaridade média da mão-de-obra empregada nas atividades diretas do turismo; 
1.1.7.PIB per capta dos municípios do Pólo; 
1.1.8.Porcentagem da população dos Pólos que acredita que o turismo contribui para o desen-
volvimento local; 
 1.1.9.Relação beneficiários de baixa renda/ beneficiários totais dos projetos. 

RAIS 

FIPE 

SEI 

SEI 

PROJETO 

ANUAL 

ANUAL 

ANUAL 

ANUAL 

POR EVENTO 

1.2.Melhoria da Ges-
tão 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; 
1.2.4.Número de funcionários participantes do programa de capacitação realizado no municí-
pio. 

Orçamentos Municipais 

 

PESQUISA DE CAMPO 

PESQUISA DE CAMPO 

ANUAL 

 

BIANUAL 

BIANUAL 

PR
OP

ÓS
IT

OS
 

1.3.Melhoria da Qua-
lidade Turismo 

1.3.1.Gasto turístico diário; 
1.3.2. Receita gerada pelo turismo; 
1.3.3. Permanência (dias); 
1.3.4. Grau de satisfação dos turistas sobre a qualidade dos equipamentos turísticos privados; 
1.3.5. Grau de satisfação dos turistas sobre o atendimento nos equipamentos e serviços turísti-
cos utilizados. 

  

BAHIATURSA 

 

 

ANUAL 
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Tabela 6.15 – Impactos Esperados das Intervenções do Plano de Ação e Indicadores de Verificação 

2.1 Melhoria da Gestão Fiscal 2.1.1.Arrecadação Tributária Municipal do ISS e do IPTU cresce a uma taxa maior que a taxa 1995-2000; 
2.1.2 Arrecadação do ICMS; 
2.1.3. Porcentagem de municípios da área de planejamento participantes nos programas PNAF-M e 
PMAT ou outro programa de ajuste fiscal até dezembro de 2003. 

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, 
2.2.2. Grau de satisfação da Associação e/ou Empresas Turísticas com segurança pública, limpeza de 
praias e espaços públicos, manutenção dos espaços públicos e do patrimônio natural e histórico. 

BAHIATURSA ANUAL 

2.3 Melhoria da Gestão de Resí-
duos sólidos 

2.3.1.Volume per capta 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; 
2.3.3. porcentual de residências atendidas pela coleta de lixo. 

 

A DEFINIR 

ANUAL 

2.4.Melhoria da Proteção e Con-
servação de Recursos Naturais 

2.4.1. Grau de cumprimento de normas de urbanização e códigos de obras, no que diz respeito às 
construções de orlas;  
2.4.2.Nível de satisfação com a gestão das Unidades de Conservação; 
2.4.3. índice de balneabilidade das águas (praias e rios); 
2.4.4. Principais benefícios ambientais que a população dos municípios dos Pólos identifica como resul-
tante da atividade turística; 
2.4.5. Principais problemas ambientais que a população dos municípios dos Pólos identifica como re-
sultante da atividade turística. 

PESQUISA DE 
CAMPO 

WORKSHOPS 
COMUNITÁ-

RIOS DE AVA-
LIAÇAO 

 

CRA / SRH 

 

BIANUAL 

2.5.Melhoria da Proteção e Con-
servação do Patrimônio Cultural 

Indicador (2.4.1) 
2.5.1. Número de eventos culturais e turísticos realizados. 

A DEFINIR BIANUAL CO
M

PO
NE

NT
E 

1 
–F

OR
TA

LE
CI

M
EN

TO
 IN

ST
IT

UC
IO

NA
L 

DA
 G

ES
TA

O 
M

UN
IC

IP
AL

 

2.6.Melhoria da Gestão Territorial Indicador (2.4.1) A DEFINIR BIANUAL 
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Tabela 6.16 – Impactos Esperados das Intervenções do Plano de Ação e Indicadores de Verificação 

3.1.Melhoria no Planejamen-
to Turístico através da Elabo-
ração de Estudos Regionais, 

Planos e Projetos 

3.1.1. Números de Unidades Habitacionais; 

3.1.2. Taxa de crescimento dos investimentos turísticos privados, valor investido, nú-
mero e tipo de empreendimentos e empregos diretos projetado; 

3.l.3. Investimentos Públicos (federal,estadual e municipal) em Infra-estrutura. 

 

AGENCIAS OFICIAIS DE 
FOMENTO  

ORÇAMENTOS 
GOVERNAMENTAIS 

ANUAL 

3.2.Aumento de Conscienti-
zação Turística e Ambiental 

através Campanhas Educati-
vas 

 
3.2.1. Grau da participação comunitária em audiências públicas, conselhos, e associa-
ções; 
3.2.2. Porcentagem da população nos municípios que tomaram conhecimento de al-
guma campanha de conscientização turística; 
3.2.3. Porcentagem da população que participa de campanhas de conscientização am-
biental como: limpeza de praias, plantio de mudas e outras. 
 

 

PESQUISA DE CAMPO 

WORKSHOPS COMU-
NITÁRIOS DE AVALIA-

ÇAO 

BIANUAL 

CO
M

PO
NE

NT
E 

2-
PL

AN
EJ

AM
EN

TO
 E

ST
RA

TÉ
GI

CO
, C

A-
PA

CI
TA

ÇA
O 

E 
IN

FR
A-

ES
TR

UT
UR

A 

3.3. Aumento da Qualidade 
da Mão-de-obra a partir da 

Capacitação Profissional 

 Indicador (1.3.4) 
3.3.1. Número de egressos do programa absorvidos pelo mercado de trabalho; 
3.3.2 Número de egressos do programa mantidos nomercado de trabalho; 
3.3.3. Número de participantes nos eventos educacionais relativos às ocupações em 
serviços turísticos; 
3.3.4. Índice de freqüência da população-alvo nos eventos educacionais. 

 

BIANUAL 
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3.4 Melhoria e Expansão da 

Infra-estrutura de Transpor-
te, Saneamento Básico e Ur-

banização 

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. Número de ligações ao sistema de esgotamento sanitário efetivadas/número de 
ligações previstas no projeto do PRODETUR/NE II; 
3.4.9. Nível de satisfação dos usuários sobre o sistema viário (urbano e rodovias); 
3.4.10. Nível de satisfação dos usuários sobre a qualidade dos serviços prestados pela 
Companhia de Saneamento. 

LAUDO DE ENTREGA 

DERBA 

EMBASA 

EMBASA 

EMBASA 

PESQUISA DE CAMPO 

PESQUISA DE CAMPO 

POR EVENTO 

BIANUAL 

 

ANUAL 

ANUAL 

ANUAL 

BIANUAL 

 

BIANUAL 
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Tabela 6.17 – Impactos Esperados das Intervenções do Plano de Ação e Indicadores de Verificação 

3.1.Aumento da Qualida-
de da Gestão Turística a 

partir da Capacitação 
Empresarial 

Indicador (1.3.4) 
3.1.1. Porcentagem de empresários e gestores do turismo que recebem treinamen-
to; 
3.1.2. Número de empresas com “Selo de Qualidade”; 
3.1.3. Número de meios de hospedagem classificados e não classificados; 
3.1.4. Número de restaurantes classificados em guias especializados. 

A DEFINIR 

 

CO
M

PO
NE

NT
E 

3-
 E

ST
ÍM

UL
O 

A 
IN

VE
ST

IM
EN

TO
S 

PR
IV

AD
OS

 

3.2.Incremento do Fluxo 
Turístico através de Cam-

panhas de Marketing  
Turísitico 

3.2.1Taxa de ocupação hoteleira na alta e baixa estação; 
3.2.2.Fluxo turístico anual; 
3.2.3. Movimento de aeroportos (número de passageiros embarcados e desembar-
cados e número de vôos regulares e charters); 
3.2.4. Pernoites gerados por canais de venda(operadoras); 
3.2.5. Pacotes promocionais vendidos. 
 

BAHIATURSA 

 

BAHIATURSA 

SECRETARIA DA FAZENDA 
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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 no Pólo 
Salvador e Entorno 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 Salvador e Entorno.  

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 informações 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 do 
Pólo Salvador e Entorno. 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 do Pólo Salvador 
e Entorno sempre tendo em vista a recuperação e conservação de seus ativos turísticos. 

Conclusão 

As ações e projetos propostos para a implementação do Plano de Desenvolvimento 
Sustentável e que são financiáveis pelo BID exigirão um montante de US$ 162.425.639,67 sua 
efetivação. As intervenções de maior prioridade (prioridade A), por sua vez, totalizaram 
US$ 109.539.139,67. As demais, também importantes, mas que não foram consideradas como 
urgentes (prioridade B), somaram US$ 52..886.500,00. 
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A análise dos investimentos por componente do Programa indica que o componente 1 
(Fortalecimento da Gestão Municipal para a Gestão do Turismo) deverá exigir US$ 
68.309.649,67, dos quais US$ 55.687.149,67 definidos como prioridade A. 

As ações do componente 2 (Planejamento Estratégico, Capacitação e Infra-Estrutura para o 
Desenvolvimento Sustentável do Turismo) totalizaram US$ 90.540.990,00, dentre os quais 
US$ 50.276.990,00 como prioridade A. 

O componente 3 (Promoção de Investimentos do Setor Privado) agrupou ações e projetos 
que exigirão um total de US$ 3.575.000,00, dos quais US$ 3.525.000,00 referem-se às ações 
consideradas como prioridade A. 

Além dos totais de investimentos em cada componente, é importante frisar que há uma 
série de outras ações identificadas ao longo do planejamento que não são financiáveis 
dentro do escopo do PRODETUR NE II, conforme esclarecido no início deste capítulo. 
Essas ações não financiáveis não foram objeto de levantamento de custos ou realização de 
estimativas, e devem ser viabilizadas através de outras formas de financiamento. 

Muitas das ações propostas ainda não apresentam um projeto devidamente elaborado, em 
que os detalhes técnicos sejam esclarecidos, o orçamento e cronograma sejam apresentados, 
e os órgãos e agentes executores sejam incumbidos de suas responsabilidades. Portanto, este 
Plano de Ação deverá ser complementado com os projetos detalhados referentes a cada 
intervenção prevista para que sejam atingidos os objetivos previstos pelo Programa.  
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7. Reuniões de Elaboração do PDITS 

Introdução 

A participação das comunidades na elaboração do PDITS oferece oportunidades aos 
moradores locais para que eles possam refletir e deliberar sobre o futuro de suas localidades. 
Também garante o comprometimento dos envolvidos com sua implementação e colabora 
para o fortalecimento da cidadania. Assim sendo, essa participação comunitária é uma das 
principais características desse plano. 

Pela importância dessa participação no resultado final, este capítulo descreve como se deu 
esse processo de interação. 

Primeiramente, faz uma síntese sobre os diferentes momentos em que a comunidade foi 
consultada. Há uma breve descrição da sistemática das reuniões realizadas, esclarecendo as 
linhas gerais do processo participativo em cada uma das etapas. 

Em um segundo instante, é feita uma análise da representatividade atingida em cada 
reunião, a partir da quantidade de pessoas presentes e do setor a que pertencem os 
participantes. 

Finalizando o capítulo, há uma explicação sobre como foi a utilização dos dados fornecidos 
pela comunidade e, enfim, uma conclusão avaliando os resultados e metas atingidas neste 
processo participativo. 

Reuniões de Interação 

Este PDITS foi preparado pela equipe da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em um grande 
esforço de cooperação com a SUINVEST e demais órgãos do Governo do Estado da Bahia. 

Apresenta três grandes fases: o diagnóstico da situação atual; a identificação de estratégias 
de desenvolvimento sustentável; e a definição de um plano de ação. 

As interações com a comunidade foram elaboradas para que o ponto de vista e as sugestões 
das comunidades envolvidas com o desenvolvimento turístico fossem consideradas e 
atendidas. 

Dada a complexidade inerente a um processo de planejamento turístico sustentável, 
procurou-se utilizar a colaboração da comunidade ao longo da elaboração desse PDITS. 
Assim, julgou-se conveniente que as interações fossem pontuais, realizadas através de 
reuniões focais e distribuídas durante cinco momentos distintos: 

• Workshop – apresentação do PRODETUR/NE-II, da equipe e das etapas do 
trabalho. Aproveitou-se esse momento para identificação dos pontos fortes e fracos 
do turismo em cada município. Também foi solicitado apoio para a realização da 
pesquisa de campo que seria realizada a seguir.  
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• Diagnóstico – realizada após a elaboração do diagnóstico, serviu para confirmar as 
informações pesquisadas, aprofundar a análise dos pontos fortes e sugerir ações para 
mitigar os pontos fracos. 

• Estratégias – após a consolidação do diagnóstico, a equipe responsável pelo PDITS 
identificou uma série de estratégias e ações para o desenvolvimento turístico, 
retornando à comunidade para consultá-la sobre sua relevância (priorização das 
ações). 

• Instalação do Conselho e Apresentação do PDITS para os Conselheiros – com as 
estratégias e ações priorizadas, finalizou-se o PDITS. Essa última reunião procurou 
avaliar o plano como um todo, solicitando ao Conselho Gestor do Pólo Salvador e 
Entorno a sua validação. 

• Convalidação – após um período de avaliação mais profundo do conteúdo do 
plano, os conselheiros enviaram sugestões e comentários. Essa última reunião teve 
como objetivo avaliar as sugestões propostas e convalidar o PDITS. 

A figura abaixo ilustra os insumos e resultados das reuniões focais: 

Figura 7.1– Sistemática do Processo Participativo (Reuniões Organizadas pela FGV) 

Resultados (atingidos com a discussão das comunidades)

Pontos Fortes do Turismo 
em cada município

Possíveis soluções aos 
Pontos Fracos mais 
graves

Caracterização e 
Segmentação dos 
principais atrativos

Pontos Fracos do Turismo 
em cada município

Priorização das soluções 
propostas

Workshop Diagnóstico Estratégias

Classificação das 
estratégias em cada Área 
Estratégica

Insumos (Fornecidos pela FGV)

Apresentação do Diagnóstico 
e resultados das Reuniões de 
Workshop

Apresentação do 
PRODETUR NE II, atores 
envolvidos e consultores

Apresentação das 
estratégias e resultados das 
Reuniões de Diagnóstico

Resultados (atingidos com a discussão das comunidades)

Pontos Fortes do Turismo 
em cada município

Possíveis soluções aos 
Pontos Fracos mais 
graves

Caracterização e 
Segmentação dos 
principais atrativos

Pontos Fracos do Turismo 
em cada município

Priorização das soluções 
propostas

Workshop Diagnóstico Estratégias

Classificação das 
estratégias em cada Área 
Estratégica

Insumos (Fornecidos pela FGV)

Apresentação do Diagnóstico 
e resultados das Reuniões de 
Workshop

Apresentação do 
PRODETUR NE II, atores 
envolvidos e consultores

Apresentação das 
estratégias e resultados das 
Reuniões de Diagnóstico

 

Elaboração: FGV 2002 

As reuniões focais foram planejadas para atender às demandas das comunidades da área de 
planejamento. Para que a participação dos representantes dos municípios fosse possível e 
adequada utilizou-se duas estratégias: 
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• Utilização de metodologias de planejamento participativo - para que o grande 
número de pessoas presentes durante as reuniões pudesse expressar suas opiniões 
adequadamente; 

• Repetição de cada reunião focal em mais de um município do Pólo Salvador e 
Entorno – para garantir que as dificuldades de locomoção não inibissem a presença 
de representantes, também permitindo que a divisão de grupos permitisse reuniões 
mais produtivas (com exceção das reuniões com o conselho que ocorreram em 
apenas uma localidade). 

Assim, desconsiderando a Reunião de Instalação do Conselho e Apresentação do PDITS 
para os Conselheiros e a Reunião de Consolidação do PDITS, realizada apenas em Salvador, 
cada modalidade de reunião focal (Workshop, Diagnóstico, Estratégia) foi levada a mais de 
um município do Pólo Salvador e Entorno. 

Essas reuniões foram distribuídas espacialmente de modo que facilitassem a presença de 
grupos de municípios. Para cada reunião, eram convocados representantes de municípios 
próximos ao local da realização. Para as duas primeiras modalidades de reunião focal, foram 
realizadas cinco diferentes encontros para que todos os municípios fossem contemplados. 

As reuniões focais eram abertas à comunidade em geral. Identificou-se, entretanto, um 
especial interesse pela participação de pessoas com vínculo mais direto com a atividade 
turística, como funcionários públicos (municipais e estaduais), sociedade civil organizada 
(ONGs e lideranças comunitárias) e empresários turísticos. Através de solicitação da 
SUINVEST, a convocação desses indivíduos e instituições ficou a cargo das prefeituras de 
cada município. 

A Tabela 7.1 apresenta as diferentes reuniões realizadas, assim como os municípios 
convocados para cada uma delas, o número de presentes e as respectivas datas. 
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Tabela 7.1 – Reuniões com a Comunidade – PDITS do Pólo de Salvador e Entorno 

Reunião Âmbito Local Data Municípios Presentes Municípios Ausentes Total
Média / 

município Média / ZT

Praia do Forte
27/11/2001

Lauro de Freitas, Camaçari, Entre Rios e Mata de São 
João  - 34 8,5

Conde 28/11/2001 Conde, Esplanada e Jandaíra  - 53 17,7

Vera Cruz 29/11/2001
Itaparica, Vera Cruz, Jaguaripe,  Nazaré e Salinas da 
Margarida Itaparica 31 6,2

Cachoeira 30/11/2001 Maragojipe, São Félix, Cachoeira, Madre de Deus
Santo Amaro, São Francisco do 
Conde e Saubara 33 8,3

Salvador 19/3/2002 Salvador  - 33 33

Praia do Forte 9/4/2002
Lauro de Freitas, Camaçari, Entre Rios e Mata de São 
João  - 59 14,8

Conde 10/4/2002 Conde, Esplanada e Jandaíra  - 62 20,7
Salvador 8/4/2002 Salvador  - 38 38

Vera Cruz 11/4/2002
Itaparica, Vera Cruz, Jaguaripe,  Nazaré e Salinas da 
Margarida  - 42 8,4

Cachoeira 12/4/2002
Maragojipe, São Félix, Cachoeira, Santo Amaro, 
Madre de Deus e Saubara São Francisco do Conde 58 9,7

Baía de Todos os 
Santos

Salvador 9/7/2002
Salvador, Madre de Deus, Nazaré, Salinas da 
Margarida, Itaparica, Vera Cruz, Santo Amaro, 
Cachoeira, Saubara

São Francisco do Conde, São 
Felix

70 7,8 7,8

Costa dos 
Coqueiros

Praia do Forte 10/7/2002
Lauro de Freitas, Camaçari, Entre Rios, Mata de São 
João, Conde, Jandaíra e Esplanada

 - 75 10,7 10,7

Validação PSE Salvador
Total 588 30,9

Costa dos 
Coqueiros

Baía de Todos os 
Santos

Costa dos 
Coqueiros

Baía de Todos os 
Santos

Fonte: FGV
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Em fevereiro de 2003 foi realizada a Reunião de Instalação do Conselho e Apresentação do 
PDITS para os Conselheiros do Pólo Salvador e Entorno na capital baiana. A reunião foi 
organizada pelo Banco do Nordeste e tinha como objetivos eleger os conselheiros e 
apresentar os principais pontos do PDITS para os candidatos. A reunião contou com cerca 
de 300 pessoas. Ao final das apresentações foram entregues cópias do Plano para os 
conselheiros eleitos. Os conselheiros puderam avaliar o conteúdo do plano e enviar 
sugestões e comentários. 

Em março foi realizada uma nova reunião com os conselheiros, a Reunião de Convalidação, 
dessa vez com a finalidade de avaliar o plano, as sugestões enviadas e alterações propostas. 
Ao final da reunião o plano foi submetido á aprovação e acatada pelo conselho. 

Representatividade 

A Tabela 7.2 identifica o número de pessoas presentes durante cada modalidade de reunião 
focal. Ao total, 588 participações foram registradas no Pólo Salvador e Entorno, sendo que a 
quantidade de pessoas que estiveram presentes em uma etapa de interação e retornaram às 
demais foi considerável, permitindo uma adequada continuidade das discussões. Ao longo 
dos diferentes etapas, houve uma média de 49 participantes por reunião. 

Tabela 7.2 – Número de Participantes por Modalidade de reunião Focal 

Cachoeira 33
Conde 53
Praia do Forte 34
Salvador 33
Vera Cruz 31

Total Workshop 184
Cachoeira 58
Conde 62
Praia do Forte 59
Salvador 38
Vera Cruz 42

Total Diagnóstico 259
Praia do Forte 75
Salvador 70

Total Estratégias 145
Média de Participantes 49

Elaboração: FGV 2002

Local Total de 
Participantes

Reunião

Diagnóstico

Estratégias

Workshop

 

Elaboração: FGV 2002 

A média de participantes por modalidade de reunião focal foi de aproximadamente 196 
pessoas, o que indica uma boa representatividade em relação a outras reuniões 
participativas (reuniões dos Conselhos Municipais, Agenda 21, PNMT, etc). 
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Durante o processo de participação comunitária, o número de participantes em cada 
reunião aumentava, indicando uma adesão ao planejamento. As diferentes reuniões 
agrupavam números distintos de municípios. Um bom indicador de presença, portanto, é o 
número de participantes por município presente à reunião. 

O Gráfico 7.1 ilustra a evolução desse indicador em cada uma das reuniões de Workshop e 
Diagnóstico. Como essas diferentes modalidades de reunião foram realizadas nos mesmos 
municípios, pode-se comparar a presença em dois momentos distintos. Em todos os 
encontros houve um aumento no número de participantes. 

Gráfico 7.1 – Média de Participantes por Município Presente por Reunião 
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Elaboração: FGV 2002 

As reuniões de Estratégia, por sua vez, foram realizadas em apenas dois municípios. 
Agruparam, portanto, um maior número de municípios por reunião, dificultando o 
deslocamento dos representantes de municípios mais afastados do local da realização. 

O Gráfico 7.2 ilustra como a distância em relação ao local diminuiu a participação de 
representantes por município presente na última modalidade de reunião, mesmo 
considerando que foram nessas reuniões que se contabilizaram o maior número absoluto de 
participantes. 

Essa análise fica ainda mais evidente na Costa dos Coqueiros, onde a participação foi maior 
durante as duas primeiras modalidades de reunião. Na terceira modalidade, a distância da 
Praia do Forte em relação aos demais municípios foi um forte fator de inibição de presença, 
e o número de participantes por município presente caiu mais que pela metade. 
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Gráfico 7.2 – Média de Participantes por Município Presente por Zona Turística 
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Elaboração: FGV 2002 

Além da análise quantitativa a respeito da representatividade dos participantes, foi 
elaborada uma análise qualitativa. Essa análise identifica o tipo de relação que os 
participantes possuem com os municípios que representaram. 

Estiveram presentes nessas reuniões membros das comunidades e de organizações não-
governamentais (ONGs), representantes do setor privado local e principalmente pessoas 
atuando no poder público (municipal, estadual e federal). O Gráfico 7.3 mostra como foi, 
em média, a distribuição dos participantes em cada modalidade de reunião realizada. 
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Gráfico 7.3 – Participantes por Grupo - Pólo Salvador e Entorno 
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Elaboração: FGV 2002 

A grande representatividade dos participantes do poder público pode estar relacionada ao 
fato de que a convocação dos participantes ficou a cargo das prefeituras dos municípios. 
Assim, foram elas as responsáveis pela publicação e presença de pessoas significativas do 
município durante as reuniões. 

As comunidades também se mostraram bem representadas, contando em média com 27% 
dos participantes das reuniões. Tal número mostra uma população disposta a participar e 
colaborar para o desenvolvimento do turismo. Do total de participantes, em média 22% 
representavam o setor privado local. Isto significa que, dos 50 participantes (a média por 
reunião), 11 eram do setor privado local. Este número pode ser comparado à média de 13,5 
participantes da comunidade e 23,5 do poder público.  

Como foi afirmado anteriormente, em geral os representantes dos municípios eram os 
mesmos em todas as reuniões, o que trouxe continuidade e dinâmica no trabalho. 
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Utilização das Informações da Comunidade 

As reuniões foram planejadas para um processo de planejamento participativo. Assim, os 
resultados de uma reunião eram utilizados como subsídios para a próxima e assim por 
diante.  

Os municípios que estiveram ausentes na primeira reunião encontraram alguma dificuldade 
para alcançar o mesmo ponto de discussão e participação que os outros municípios.  

A sistemática de utilização das informações cedidas pelas comunidades seguiu basicamente 
duas vias: a dos pontos fortes e a dos pontos fracos do turismo em cada município, ambos 
levantados nas reuniões de Workshop. 

Os pontos fortes foram a base para a programação da visita de campo, já que com eles se 
sabia, por exemplo, os atrativos mais importantes do município. 

Selecionaram-se, após a visita de campo, os pontos fortes (basicamente atrativos) mais 
votados pela comunidade e os mais relevantes segundo considerações dos consultores. 
Sobre estes atrativos selecionados, foi solicitado na segunda rodada de reuniões (de 
Diagnóstico) a caracterização e segmentação destes atrativos. Tendo como base esta 
caracterização e segmentação, os atrativos foram avaliados com notas e classificados96. 

Os pontos fracos foram mais extensamente trabalhados nas reuniões, resultaram em um 
plano de ação concebido e priorizado pela comunidade. Depois de levantados nos 
Workshops, os pontos fracos foram cadastrados em um banco de dados e classificados 
conforme suas respectivas votações. Na reunião de Diagnóstico, a comunidade pôde sugerir 
possíveis soluções àqueles problemas, dando ênfase aos mais votados. 

As soluções propostas pela comunidade foram cadastradas nesse mesmo banco de dados e 
extensamente analisadas. Percebeu-se nesta análise que algumas ações resolviam mais de um 
ponto fraco e que muitas delas se repetiram em vários municípios. 

Finalmente, na reunião de Estratégias, as comunidades priorizaram as ações por elas 
propostas utilizando “A” para as mais urgentes/importantes e “B” para as secundárias. Além 
de priorizar as ações propostas na reunião de Diagnóstico, a comunidade classificou as 
estratégias dentro de cada Macro Estratégia conforme sua importância (vide capítulo 4.2). 

Conclusão 

As reuniões resultaram num plano de ação preparado pela comunidade e priorizado com 
sua colaboração. A este plano de ação foram acrescentados ações e programas sugeridos 
pelo Governo do Estado.  

Num segundo momento, este plano de ação foi classificado conforme os componentes do 
PRODETUR NE II, podendo ser visto no capítulo 6 – Planos de Ação. 

Considerando a riqueza e qualidade das informações colhidas, pode-se concluir que o 
processo participativo adotado para a elaboração deste PDITS foi eficiente. Os resultados 
esperados no projeto participativo foram atingidos e foram levantadas as informações que 
garantem às comunidades poder legítimo de decisão. 

                                                 
96 Para maiores informações sobre os atrativos, vide Capítulo 3.8 – Produtos e Atrativos Turísticos.  
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A julgar pela participação dos diversos setores da sociedade local, a conclusão que se chega 
não é muito diferente. A continuidade de muitos dos participantes em todas as reuniões foi 
interessante por proporcionar dinâmica ao trabalho e, também, para a percepção de que 
existem muitos representantes (principalmente da sociedade civil) interessados no futuro de 
sua localidade e na participação nos processos decisórios. 

Também é importante ressaltar que a metodologia de participação já era de conhecimento 
da comunidade, pois é semelhante às utilizadas nos processos de elaboração da Agenda 21 e 
do Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT). Alguns temas já haviam 
sido trabalhados pela comunidade anteriormente, sendo as reuniões sobre o 
PRODETUR/NE-II também um complemento às discussões comunitárias. 

Apesar de contar com um bom número de participantes, as reuniões para elaboração do 
PDITS ainda podem ser melhor aproveitadas. A cada modalidade de interação com a 
comunidade, e apesar de grande parte dos presentes estarem nas reuniões anteriores, havia 
uma certa carga de novidade no material apresentado. As discussões abertas em cada 
modalidade poderiam ser mais produtivas caso houvesse mobilização para organização de 
uma agenda comum ao município, identificando previamente as principais necessidades e 
soluções. Essa mobilização prévia à realização das reuniões poderia gerar um consenso 
interno, fortalecendo a posição dos municípios para o PDITS. 
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Anexo A 

Rede Urbana 1999 

Baseia-se na incorporação de um amplo conjunto de critérios de análise e de indicadores 
selecionados, abrangendo os seguintes aspectos: 

• Impactos espaciais das transformações das economias regionais; 

• Evolução do perfil da rede urbana do Brasil; 

• Hierarquia do sistema urbano do Brasil; 

• Tipologia de cidades; 

• Caracterização das funções urbanas dos principais centros e aglomerações urbanas, 
nos respectivos subsistemas regionais e para o conjunto do sistema de cidades do 
país. 

Os critérios utilizados na classificação da rede urbana forma: 

Centralidade: Denota a intensidade e a dimensão com que determinado centro urbano 
estrutura, no contexto da rede de cidades, uma área de influência, através da abrangência 
regional do fluxo de bens e serviços que tem origem nesse centro urbano; 

Centros decisórios/Relações internacionais: Reflete a presença, em maior ou menor escala, 
de centros decisórios do processo de acumulação de capital (centros financeiros, sedes de 
grandes corporações, redes complexas de serviços modernos) e a intensidade do 
intercâmbio de informações entre esses centros urbanos e o conjunto da rede urbana 
brasileira, bem como suas relações com uma rede mundial de cidades; 

Escala da urbanização: Salienta a dimensão do processo de urbanização tanto em relação ao 
conjunto da rede urbana brasileira, quanto no que se refere aos diversos níveis regionais, 
sendo identificada pelo tamanho populacional dos centros urbanos; 

Complexidade e diversificação da economia urbana: Identifica a presença, nos centros 
urbanos de setores econômicos diferenciados e com elevado nível de articulação inter e 
intra-setorial; 

Diversificação do terciário/Funcionalidade: Retrata o grau de diversificação das atividades 
de serviços dos centros urbanos e a presença de atividades terciárias complexas e 
sofisticadas, bem como salienta funções urbanas específicas (centro administrativo, 
educacional, hospitalar, comercial, etc.) através do perfil ocupacional da população 
empregada no setor terciário. 

Metrópole Global, Nacional e Regional: 

Estes três estratos superiores da rede são integrados por treze centros urbanos, que, à 
exceção de Manaus, estão localizados em aglomerações urbanas, sendo que, a maioria deles 



PRODETUR NE-II PDITS – Salvador e Entorno Anexo A 677 

 

se desenvolveu a partir de um núcleo, uma capital de estado (exceto Campinas). Para esses 
estratos da rede urbana identificou-se, ainda, a ocorrência de complementaridade funcional 
entre os centros e as periferias, sendo que tais centros exercem fortes funções polarizadoras, 
além do que, espacialmente, as aglomerações se articulam, sempre com algum grau de 
contigüidade, muitas vezes ao longo de eixos viários; 

Centro Regional: 

Este estrato intermediário da rede urbana abrange dezesseis centros urbanos, sendo que, 
destes, treze são centros de aglomerações urbanas não metropolitanas e três consistem 
aglomerações urbanas. Algumas aglomerações urbanas são constituídas por centros que, em 
alguns casos, dividem as funções polarizadoras com subcentros da própria aglomeração. A 
maioria das aglomerações urbanas nucleadas por centros regionais possui contigüidade 
espacial, formando um conjunto de cidades articuladas; 

Centro Sub-Regional 1 e 2:  

Estes dois estratos da rede somam 82 centros urbanos, sendo que os CSR-1 representam 31 
centros e os CSR-2 representam 51 centros. Estes centros sub-regionais polarizam apenas 
municípios de seu entorno, desempenhando o papel de centros locais. 
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Anexo B 

Portaria nº 35 de 04 de 02 de 1999 

Normas para Operacionalização do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS-
SIA/SUS 

Posto de Saúde 

Unidade de saúde destinada a realizar assistência à saúde, a uma população determinada, 
de forma programada ou não, por profissional de nível médio, com a presença intermitente 
ou não do profissional médico. 

Policlínica 

Unidade de saúde que presta atendimento ambulatorial em uma ou mais especialidades, 
incluindo ou não as especialidades básicas, podendo ainda ofertar outras especialidades não 
médicas. 

Ambulatórios 

• Geral: Unidade ambulatorial de hospital destinada a prestar assistência à saúde nas 
quatro especialidades básicas, por especialistas e/ou outras especialidades. Pode 
dispor de serviço de Urgência/Emergência. 

• Especializado: Unidade ambulatorial de hospital destinada a prestar assistência à 
saúde em uma ou mais especialidades. Pode dispor de serviço de 
Urgência/Emergência. 

Pronto Socorro 
• Geral: Unidade de Saúde isolada destinada a prestar assistência a pacientes, com ou 

sem risco de vida, cujos agravos à saúde necessitam de atendimento imediato. 

• Especializado: Unidade de Saúde destinada a prestar assistência em uma ou mais 
especialidades a pacientes, com ou sem risco de vida, cujos agravos à saúde 
necessitam de atendimento imediato. 

Unidade Móvel 
• Terrestre: Veículo construído ou adaptado como unidade de saúde. 

• Emergências e traumas: Ambulância devidamente equipada com aspirador, ambú, 
máscaras, cânulas colar cervical, coletes, talas, tábuas bala de oxigênio, material para 
pequenas cirurgias alem de outros equipamentos necessários para prestar os 
primeiros socorros a acidentados. Os atendimentos devem ser realizados por pessoal 
especializado (médico ou socorrista habilitado). 
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Unidade de serviços auxiliares de diagnose e terapia 

Unidades onde são realizadas atividades que auxiliam a determinação do diagnóstico e/ou 
complementa o tratamento e a reabilitação do paciente 

Serviço de vigilância sanitária 

Unidade operacional estruturada em espaço físico próprio ou não desenvolvendo 
atividades específicas relacionadas à vigilância sanitária. 

Unidade Básica de Saúde 

Unidade de Saúde que realiza atenção básica e integral à saúde a uma população 
determinada, de forma programada ou não, nas quatro especialidades básicas (clínica 
médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia), podendo oferecer assistência odontológica e de 
outros profissionais de nível superior. A assistência médica deve ser permanente e prestada 
por médico generalista ou especialista nessas áreas. 

Hospital Universitário 

Segundo o artigo segundo da Portaria nº 375 de 04 de março de 1991, Hospital Universitário 
é: hospital de propriedade ou gestão de Universidade Pública ou Privada, ou a elas 
vinculado por regime de comodato ou cessão de uso, devidamente formalizados. 
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Anexo C – Patrimônio Histórico, Atrativos e 
Avaliações 

Anexo C 1– Patrimônio Histórico Tombado – Pólo Salvador e Entorno 

Monumento Município Data de Tombamento
Grau de 
Proteção

Capela do Engenho Velho/Capela Nossa Senhora da Penha Cachoeira 8/7/1943 1

Capela do Hospital de São João de Deus Cachoeira 16/9/43 1

Capela Nossa Senhora da Ajuda Cachoeira 15/9/1939 1

Casa da Oração da Ordem Terceira do Carmo/Ordem terceira do Carmo Cachoeira 22/8/1938 1

Casa de Câmara e Cadeia Cachoeira 9/8/1939 1

Casa na Ana Nery 4 Cachoeira 23/3/1943 1

Casa na Praça Dr. Aristides Mílton 23/A Cachoeira 1/3/1941 2

Casa na Rua Ana Nery no. 4 Cachoeira 23/3/1943 1

Casa na Rua Benjamin Costant no. 1 Cachoeira 16/8/1943 N/D

Casa na Rua Benjamin Costant no. 17 Cachoeira 16/9/1943 1

Casa na Rua Benjamin Costant no. 2 Cachoeira 6/4/1943 1

Casa Natal de Ana Nery Cachoeira 1/3/1941 1
Chafariz da Praça Dr. Aristides Mílton Cachoeira 9/8/1939 1

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico Cachoeira 18/1/1971 1

Conv. S. Francisco do Paraguaçú Cachoeira 25/9/1941 1

Convento e Igreja da Ordem Terceira do Carmo Cachoeira 22/8/1938 1

Covento e Ig. N. Srª do Carmo Cachoeira 22/8/1938 1

Igreja do Convento de Paraguassu Cachoeira 25/9/1941 1

Igreja do Seminário de Belém Cachoeira 17/6/1938 1

Igreja Matriz de Santiago Cachoeira 1/8/1960 1

Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário Cachoeira 15/9/1939 1

Jardim do Hospital S. João de Deus Cachoeira 9/7/1940 N/D

Jarras de Louça (Duas) Cachoeira 9/8/1939 N/D

Jarras de Louça (Três) Cachoeira 9/8/1939 N/D

Lavabo do Convento de Santo Antônio de Paraguassu Cachoeira 25/4/1974 1

Matriz N. Srª do Rosário Cachoeira 15/9/1939 1

Matriz Santiago do Iguape Cachoeira 1/8/1960 1

Museu da SPHAN Cachoeira 18/3/1941 1

Paço Municipal Cachoeira 9/8/1939 1

Prédio à Praça da Aclamação no. 4 Cachoeira 18/3/1941 1

Prédio do Antigo Engenho Vitória Cachoeira 23/3/1943 1

Prédio na Rua 13 de Maio no.13 Cachoeira 25/3/1943 1

Prédio na Rua Ana Nery no. 1 Cachoeira 27/6/1941

Prédio na Rua Ana Nery no. 7/ Casa Natal de Ana Nery Cachoeira 1/3/1941 1

Prédio na Rua Sete de Setembro no.34 Cachoeira 18/3/1941 2

Santa Casa de Misericórdia Cachoeira 16/9/1943 1

Seminário de Belém Cachoeira 17/6/1938 1
Sobrado do Engenho Embiara Cachoeira 23/3/1943 1

Sobrado na Ana Rua Nery no.25 Cachoeira 16/9/1943 1

Sobrado na Rua Ana Nery no.2 Cachoeira 23/3/1943 1

Casa do Engenho Freguesia Candeias 14/9/1944 1

Casa do Engenho Matoim Candeias 6/9/1943 1

Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico/Igreja Santíssimo Sacramento Itaparica 28/4/1980 1

Forte de São Lourenço Itaparica 24/5/1938 2  

Fonte: IPAC BA e IPHAN 
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Anexo C 1– Patrimônio Histórico Tombado – Pólo Salvador e Entorno 

Monumento Município Data de 
Tombamento

Grau de 
Proteção

Igreja de São Lourenço Itaparica 28/7/1952 1

Casa do Ouvidor Jaguaripe 27/7/1962 1

Igreja Matrz de N. Senhora da Ajuda Jaguaripe 25/9/1941 1

Matriz N. Sra. da Ajuda Jaguaripe 25/9/1941 1

Prédio do Paço Municipal/ Casa de Câmara e Cadeia Jaguaripe 2/9/1941 1

Igreja Matriz de Santo Amaro do Ipitanga Lauro de Freitas 31/1/1944 1

Capela de São Roque Maragogipe 16/2/1943 1

Casa da Fazenda São Roque/Casa Grande do Eng. de S. Roque Maragogipe 16/2/1943 1

Forte do Paraguassu/ Forte de Santa Cruz Maragogipe 24/5/1938 1

Igreja Matriz de São Bartolomeu Maragogipe 21/2/1941 1

Matriz de São Bartolomeu Maragogipe 21/2/1941 1
Prédio do Paço Municipal/Casa de Câmara e Cadeia Maragogipe 26/9/1941 1

Torre de Garcia D' Ávila Mata de S. João 30/4/1938 1

Forum Edgard Matta Nazaré 10/11/1978 1

Igreja de N. Senhora de Nazaré de Camamu Nazaré 26/1/1962 1

Igreja de Nossa Senhora da Concenção Nazaré 26/1/1962 1

Igreja Matriz de N. Senhora de Nazaré Nazaré 26/1/1962 1

Casa à Rua da Matriz 9 Santo Amaro 16/9/1943 1

Casa de Câmara e Cadeia Santo Amaro 16/10/1941 1
Igreja Matriz de N. Senhora de Oliveira dos Campinhos Santo Amaro 24/6/1942 1

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Purificação Santo Amaro 25/9/1941 1

Prédio do Paço Municipal Santo Amaro 16/10/1941 1

Prédio na Rua da Matriz n° 9 Santo Amaro 16/9/1943 1

Santa Casa de Misericórdia Santo Amaro 10/8/1962 1
Santa Casa-Prédio Central Santo Amaro 10/8/1962 2

Solar do Conde de Subaé Santo Amaro 30/1/1979 2

Convento de Santo Antonio São F. do Conde 17/10/1941 1

Capela Santo Antonio dos Velasquez Vera Cruz 30/1/1962 1

A Decorativa Salvador 16/9/1943 1

Antiga Casa de Oração dos Jesuítas Salvador 18/7/1938 2

Azulejos-Reitoria da UFBA Salvador 17/8/1958 1

Capela d'Ajuda Salvador 17/6/1938 N/D

Capela de São Pedro Gonçalves do Corpo Santo Salvador 17/6/1938 2

Capela do Corpo Santo Salvador 17/6/1938 2

Capela N. Senhora da Escada Salvador 11/4/1962 1

Capela N. Senhora da Piedade Salvador 6/4/1943 2

Casa 55 da Rua do Gravatá Salvador 5/8/1941 1
Casa das Sete Mortes Salvador 23/3/1943 1

Casa de Castro Alves Salvador 12/7/1938 1

Casa do Antigo Seminário de São Dâmaso Salvador 17/6/1938 1

Casa do Carvalhos Salvador 28/4/1980 1

Casa do Conde da Palma Salvador 23/3/1943 1

Casa do Conde dos Arcos Salvador 25/5/1938 1

Casa dos Sete Candeeiros Salvador 14/6/1938 1

Casa na Avenida Frederico Pontes Salvador 14/6/1938 2

Casa na Avenida Joana Angélica no. 149 Salvador 20/4/1938 1

Casa na Rua 28 de Setembro no. 8 Salvador 26/1/1962 2

Casa na Rua Baixa do Bonfim no. 236 Salvador 18/6/1938 1

Casa na Rua Carlos Gomes no. 57 Salvador 18/7/1938 2

Casa na Rua Inácio Acioly no. 4 Salvador 2/3/1943 1

Casa Natal de Gregório de Matos Salvador 2/4/1938 1

Casa nº 18 da Praça Anchieta Salvador 22/2/1943 1

Casa nº 20 da Praça Anchieta Salvador 25/10/1966 1

Casa Nobre da Jequitaia Salvador 14/6/1938 2

Casa Pia e Colégio dos Orfãos de São Joaquim Salvador 28/3/1941 1

Catedral Basílica de Salvador Salvador 25/5/1938 1

Centro Automobilístico Salvador 23/3/1943 1

Centro Histórico Salvador 19/7/1984 N/D  

Fonte: IPAC BA e IPHAN 
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Anexo C 1 – Patrimônio Histórico Tombado – Pólo Salvador e Entorno 

Monumento Município
Data de 

Tombamento
Grau de 

Proteção
Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico Salvador 14/7/1959 N/D

Convento e Igreja de Santa Teresa Salvador 17/6/1938 1

Convento e Igreja de São Francisco Salvador 31/3/1938 1

Convento e Igreja do Desterro Salvador 25/3/1938 1

Convento e Igreja N. Senhora da Lapa Salvador 25/3/1938 1

Convento e Igreja N. Senhora do Carmo Salvador 11/5/1938 1

Elementos Arquitetônicos da Casa na Avenida 7 de Setembro no. 59 Salvador 12/8/1949 1

Ex-Casa da Alfândega (Atual Mercado Modelo) Salvador 25/10/1966 1
Fortaleza de São Pedro Salvador 10/1/1957 2

Fortaleza do Barbalho Salvador 9/1/1957 1

Fortaleza do Monte Serrat Salvador 9/1/1957 1

Forte da Gamboa Salvador 24/5/1938 1

Forte de Santa Maria Salvador 24/5/1938 1

Forte de Santo Antônio da Barra Salvador 24/5/1938 1

Forte de São Marcelo Salvador 24/5/1938 1

Ig. Matriz de N. S. da Penha e Palácio de Verão do Arcebispo Salvador 25/9/1941 1

Igreja Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia Salvador 17/6/1938 1

Igreja Basílica de Nosso Senhor do Bonfim Salvador 17/6/1938 1

Igreja da Barroquinha Salvador 25/9/1941 1

Igreja da Boa Viagem Salvador 17/6/1938 1

Igreja da Mouraria Salvador 17/6/1938 2

Igreja da Ordem Terceira de São Francisco Salvador 25/5/1938 1

Igreja da Ordem Terceira do Carmo Salvador 20/6/1938 1

Igreja da Palma Salvador 17/6/1938 1

Igreja da Rua do Passo Salvador 17/6/1938 1

Igreja de N. Senhora da Penha Salvador 25/9/1941 1

Igreja de N. Senhora da Saúde Salvador 25/9/1941 1

Igreja de N. Senhora das Neves Salvador 8/8/1958 1

Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão Salvador 8/4/1980 1

Igreja de Nossa Senhora da Saúde e Glória Salvador 25/9/1941 1

Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos Salvador 17/6/1938 1

Igreja de Santo Antônio da Barra Salvador 17/6/1938 1

Igreja de Santo Antônio da Mouraria Salvador 17/6/1938 2

Igreja de São Miguel Salvador 25/5/1938 1

Igreja de São Pedro dos Clérigos Salvador 25/9/1941 1

Igreja do Pilar Salvador 17/6/1938 1

Igreja do Rosário Salvador 17/6/1938 1

Igreja do Santíssimo Sacramento da Rua do Passo Salvador 17/6/1938 1

Igreja do Santíssimo Sacramento e Sant'Ana Salvador 25/9/1941 1

Igreja do Senhor do Bonfim Salvador 17/6/1938 1

Igreja e Abadia de Nossa Senhora da Graça Salvador 27/6/1938 1

Igreja e Casa da Ordem Terceira de São Domingos Salvador 20/6/1938 1

Igreja e Casa da Ordem Terceira do Carmo Salvador 20/6/1938 1

Igreja e Convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa Salvador 25/3/1938 1

Igreja e Convento de Nossa Senhora da Palma Salvador 17/6/1938 1

Igreja e Convento de Nossa Senhora do Carmo Salvador 11/5/1938 1

Igreja e Convento de Santa Teresa Salvador 17/6/1938 1

Igreja e Convento de São Francisco (Ordem 1ª.) Salvador 31/3/1938 1

Igreja e Convento N. S. do Desterro Salvador 25/3/1938 1

Igreja e Hospício de Nossa Senhora da Boa Viagem Salvador 17/6/1938 1

Igreja e Mosteiro da Graça Salvador 27/6/1938 1

Igreja e Mosteiro de Nossa Senhora do Monte Serrat Salvador 26/6/1938 1

Igreja e Mosteiro de São Bento Salvador 27/6/1938 1

Igreja e Ordem Terceira de São Domingos Salvador 20/6/1938 1  

Fonte: IPAC BA e IPHAN 
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Anexo C 1 – Patrimônio Histórico Tombado – Pólo Salvador e Entorno 

Monumento Município
Data de 

Tombamento
Grau de 

Proteção
Igreja e Santa Casa de Misericórdia Salvador 14/6/1938 1

Igreja Matriz da Conceição daPraia Salvador 17/6/1938 1

Igreja Matriz de Nossa Senhora das Neves Salvador 8/8/1958 1

Igreja Matriz de Santana Salvador 25/9/1941 1

Inscrições Tumulares da Igreja da Vitória Salvador 17/6/1938 1

Matriz de Nossa Senhora do Pilar e Cemitério Anexo Salvador 17/6/1938 1

Mausoléu da Família do Barão de Cajaíba Salvador 24/11/1966 1

Mirante do Saldanha Salvador 5/8/1941 2

Oratório Público da Cruz de Pascoal Salvador 17/6/1938 1

Paço Arquiepiscopal Salvador 17/6/1938 1

Paço da Associação Comercial da Bahia Salvador 13/6/1938 1

Paço do Saldanha (ou Liceu de Artes e Ofícios) Salvador 27/6/1938 1

Paço do Saldanha (ou Liceu de Artes e Ofícios) Salvador 27/7/1938 1

Palacete Berquó Salvador 11/6/1938 1

Palácio do Arcebispado Salvador 17/6/1938 1

Palácio do Conde dos Arcos Salvador 25/6/1938 1

Palácio Ferrão Salvador 27/6/1938 1

Palácio Saldanha Salvador 27/6/1938 1

Parque e Fonte do Queimado Salvador N/D N/D

Portada de Solar do Séc. XVII Salvador 16/10/1941 1

Portada e Escadaria do Edifício Margarida Salvador 12/8/1949 1

Prédio da Associação Comercial da Bahia Salvador 13/6/1938 1

Prédio do Asilo D. Pedro II Salvador 8/7/1980 1

Prédio do Hospício de N. Senhora da Boa Viagem Salvador 25/9/1941 N/D

Prédio do Hospício São João de Deus Salvador 16/10/1941 1

Prédio na Avenida 7 de Setembro no. 401 Salvador 4/12/1981 1

Prédio na Praça Cairú (Alfândega) Salvador 25/10/1966 1

Predio na Praça Cairu no. 19 Salvador 30/7/1969 2

Prédio na Rua J. Castro Rebelo no. 5 Salvador 16/9/1943 2

Prédio na Rua Militão Lisboa no. 80 Salvador 23/3/1943 1

Quinta do Tanque Salvador 20/8/1949 1

Recolhimento do Bom Jesus dos Perdões e Capela da Piedade Salvador 6/4/1943 2

Rua Carneiro de Campos Sodré e Tr. Aquino Gaspar-Conjunto Arquitetônico Salvador 8/6/1964 N/D

Seminário de São Dâmaso Salvador 17/6/1938 1

Silhares de Azulejos da Reitoria da Ufba Salvador 27/9/1958 1

Sobrado Azulejado da Praça Cairu Salvador 30/7/1969 2

Sobrado na Praça 15 de Novembro n° 17 Salvador 16/9/1943 1

Sobrado na Praça Anchieta n° 18 Salvador 22/2/1943 1

Sobrado na Praça Anchieta n° 20 Salvador 2/3/1943 1

Sobrado na Rua Conselheiro Junqueira no.55 / Casa 55 da Rua do Gravatá Salvador 5/8/1941 1

Sobrado na Rua Inácio Acioly n° 6 Salvador 23/3/1943 1

Sobrado na Rua Saldanha da Gama n° 25 Salvador 5/8/1941 2

Solar Amado Bahia Salvador 29/1/1981 1

Solar Berquó Salvador 11/6/1938 1

Solar do Barão do Rio Real Salvador 20/4/1938 1

Solar do Gravatá Salvador 24/5/1974 1

Solar do Sodré Salvador 12/7/1938 1

Solar do Unhão Salvador 16/9/1943 1

Solar e Chácara Boa Vista (Hospício São João de Deus) Salvador 16/9/1943 1

Solar Ferrão Salvador 27/6/1938 1

Solar Marback Salvador 18/6/1938 1

Solar na Praça Anchieta n° 8/ Casa Natal de Gregório de Matos Salvador 2/4/1938 1

Terreiro Axé Opô Afonjá Salvador N/D N/D

Terreiro da Casa Branca Salvador 14/8/1986 N/D  

Fonte: IPAC BA e IPHAN 
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Anexo C 2 – Patrimônio Histórico Tombado com Visitação Turística - Igrejas 

Nome: Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia
Município: Salvador
Descrição: Edifício de elevado valor monumental. A construção compreende, além da igreja, dois corpos laterais que abrigam atividades da Irmandade e que se 

separam da igreja por corredores longitudinais. O corredor esquerdo conduz a um pátio com chafariz, onde nasce larga escadaria de mármore que leva à 
sala dos Irmãos. As galerias cegas sobre os corredores laterais da nave, entre o térreo e o primeiro andar, são um resíduo dos trifórios das igrejas medievais. 
O teto da nave e da capela-mor são de J. Joaquim da Rocha (1772/73). Destaca-se ainda o retábulo do altar-mor de João Moreira do Espírito Santo (1765/73). 
Como entalhadores, trabalharam no séc. XIX: Cândido Alves de Souza, Goldino Francisco Borges e Vitoriano dos Anjos (1834/35). Possui na ante-sacristia 
azulejos tipo "grinalda" (séc. XVIII), e na sacristia, azulejos de 1860. Na sacristia existe belo lavabo em mármore com bacia em concha. Dentre a imaginária, 
destaca-se: imagem de N.S. da Conceição, de Domingos Pereira Baião (1855).

Horário de Funcionamento: Seg. das 07h às 11h30’ / ter. a sex. das 15h às 17h30’ / sab. Das 07h às 10h / Dom. das 07h 
Obs.: Realizam-se, anualmente, no dia da padroeira, 08 de dezembro, grandes festividades religiosas que são precedidas de 

Nome: Basílica de Nosso Senhor do Bonfim
Município: Salvador
Descrição: Edifício de notável mérito arquitetônico. Igreja de peregrinação e sede de uma das mais tradicionais devoções baianas. Fachada parcialmente revestida de 

azulejos brancos portugueses de 1873, que contrastam com a pedra morena dos cunhais, portais, cercaduras e frontão. Possui teto da nave pintado por 
Franco Velasco, que é também autor dos painéis inspirados na Paixão. José Teófilo de Jesus assina os painéis da sacristia e sete dos 34 existentes nos 
corredores. A Bento José Rufino Capinam e seu filho Tito Nicolau atribui-se, respectivamente, "A Morte do Pescador" e "A Morte do Justo". Possui ainda 
azulejos de Lisboa (Ca 1853) com cenas da vida de Cristo e ricas alfaias como: sacrário em prata lavrada, lâmpadas e toucheiros também de prata. Dentre a 
imaginária, destaca-se um belo crucifixo com cruz de ébano e adornos em prata. Possui ainda uma interessante coleção de ex-votos populares.

Horário de Funcionamento: Ter. a dom. das 06h às 12h e das 14h às 17h.
Obs.: No terceiro domingo de janeiro realiza-se uma tradicional festa religiosa precedida de novena e lavagem da igreja, que 

atrai grande número de turistas.

Nome: Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim
Município: Salvador
Descrição: Edifício de notável mérito arquitetônico que compreende colégio, capela e instalações de captação de água da encosta, transformada em banheiro do 

orfanato no século passado. A construção se desenvolve em torno a um grande pátio em dois pavimentos. A capela apresenta uma galilé de três arcos, 
superposta por tribunas em lugar de coro como na solução tradicional franciscana e beneditina. A pintura do teto é de José Teófilo de Jesus de 1826 alusiva à 
Anunciação da Virgem, bem como os três quadros para altares alusivos a S. Pedro de Alcântara, N. Senhora e Santíssima Trindade na capela-mor; aInda da 
mesma autoria, os quadros de Santana, S. Joaquim e a Virgem no altar ao lado do Evangelho; representando a morte de S. José assistida por Cristo e a 
Virgem no altar do lado da Epístola. Trabalharam nas obras de talha inúmeros irmãos no período de 1722 a 1748, mas a talha atual dos altares, púlpito, 
tribunas e coro é neo-clássica. Possui mobília de jacarandá do séc. XIX no Salão Nobre.

Horário de Funcionamento: Seg. a sex. das 08h às 17h.
Preço:
Obs.: Foi no Noviciado da Anunciada da Jequitaia que se reuniram a 07.01.1760 os 124 jesuítas da Bahia para arrumarem ao 

exílio, embarcando em 18.04.1760 data da última missa.

Nome: Catedral Basílica ( Ex-Igreja do Colégio dos Jesuítas)
Município: Salvador
Descrição: Edifício de elevado valor monumental. A igreja é o último remanescente do Colégio de Jesus. Apresenta um transepto inscrito no retângulo da planta e 

capelas laterais, interligadas com tribunas superpostas. A capela-mor  é ladeada por duas capelas e corredores que conduzem à sacristia transversal. O corpo 
retangular da fachada é dividido em cinco partes por duas ordens de pilastras dóricas superpostas. As portas de acesso à igreja são coroadas por frontões 
partidos que enquadram nichos onde foram colocadas, em 1746, imagens de Sto. Ignácio, S. Francisco Xavier e de Borja. Na sacristia existem três altares em 
mármore, o mais importante de procedência italiana; os demais, portugueses. Possui ainda 16 painéis pintados sobre cobre, arcaz com incrustações de 
marfim e tartaruga, lavabo em mármore, e cadeira do séc. XVI. Existem silhares de azulejos na capela-mor e laterais do tipo tapete mais com os da sacristia 
são do tipo massaroca (Ca 1665/70).

Horário de Funcionamento: Seg. a sab. Das 08h às 11h30’ e das 14h às 17h30’.
Preço:
Obs.: Em 02.03.1905 um incêndio destruiu o ex-Colégio dos Jesuítas. Restou do mesmo além da igreja o corredor lateral 

esquerdo com selas, em uma das quais morreu Antônio Vieira em 18.07.1697, e portaria.

Nome: Igreja e Hospício de Nossa Senhora da Boa Viagem
Município: Salvador
Descrição: Edifício de notável mérito arquitetônico, apesar das transformações sofridas no começo deste século. Os padres da Irmandade do Coração de Maria, que 

ocuparam por algum tempo a igreja, modificaram muito a sua feição primitiva com a caiação de azulejos, com pinturas e enxertos vulgares. O edifício 
compreende o hospício com dois pavimentos desenvolvidos em torno de um pequeno pátio e igreja com uma única torre. O pátio primitivo do hospício 
parece ter sido invadido durante a construção da capela-mor, resultando uma duplicação de paredes, só explicável desta maneira. Há na capela-mor 
azulejos de Lisboa doados como ex-votos, datados de 1743/46, do ciclo oficinal de Bartolomeu Antunes (1740/50) e outros dos períodos de 1740/50, de 1760/70 
e 1780/90. Na sacristia existe arcaz e caixões em jacarandá, lavabo em mámore branco com delfins e bacia em forma de concha. Há duas imagens famosas: 
Senhor Bom Jesus dos Navegantes e N. S. da Boa Viagem.

Horário de Funcionamento: Seg. a sex. das 08h às 12h e das 14h às 17h.
Preço:
Obs.: Celebra-se, anualmente, em 1º de janeiro, a festa do Bom Jesus dos Navegantes, com tradicional procissão marítima.

Nome: Igreja e Convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa
Município: Salvador
Descrição: Conjunto de elevado valor monumental, compreendendo convento, igreja, casa do capelão e roça. A entrada do convento é precedida por um vasto pátio, 

tendo à direita a casa do capelão. O convento se desenvolve em torno de um claustro retangular, com mirante na esquina direita e igreja na extremidade do 
prolongamento do "quarto" frontal. Além do sub-solo, o convento possui dois pavimentos acima da rua e mirante com mais três pisos. No interior da igreja 
existem azulejos de decoração barroca de Lisboa, Ca 1740/50. A terminação piramidal da torre é revestida de azulejos brancos nacarados (Lisboa 1785). O teto 
da igreja, atribuído a Veríssimo de Souza Freitas, possui um painel central muito semelhante ao da igreja da Palma. O altar-mor é de 1755 e foi contratado 
com o entalhador Antônio Mendes da Silva.

Horário de Funcionamento: Seg. a sex. das 13h30’ às 19h / sab. Das 08h às 13h.
Preço:
Obs.: Nesse convento faleceu, nas lutas pela Independência, a Sóror Joana Angélica de Jesus, ao tentar deter os soldados 

portugueses que invadiram o convento à procura de revoltosos.  

Fonte: Bahiatursa e IPAC BA 
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Nome: Igreja e Abadia de Nossa Senhora da Graça
Município: Salvador
Descrição: Edifício de notável mérito arquitetônico. A abadia se desenvolve em dois pavimentos em torno de um claustro quadrado, ocupando a igreja o "quarto" 

esquerdo. Os tetos da capela-mor e nave são de autoria de Manoel Lopes Rodrigues, executados em 1881 e substituem os anteriores de José Teófilo de Jesus, 
do final do séc. XVIII. Na sacristia existem duas telas de autores desconhecidos: uma representando a visita votiva do Senado à igreja, em 1765, e outra 
narrando os vários episódios da vida de Diogo Álvares Correia, desde o naufrágio até o seu embarque para a França e o episódio de Moema. Existe ainda 
quadro de Manuel Lopes Rodrigues, intitulado de "O Sonho de Paraguassu", do final do séc. XIX. A igreja possui muitas peças de mobiliário antigo, dentre 
as quais destacam-se cadeiras executadas no séc. XVII. A primitiva imagem de Nossa Senhora da Graça foi desbastada no começo deste século, perdendo a 
sua rusticidade. Possui ainda uma imagem de N. S. do Parto, atribuída ao séc. XVII.

Horário de Funcionamento: Seg. a sab das 08h30’ às 11h e das 14h30’ às 17h.
Preço:

Obs.: Nesta igreja está sepultada Catarina Álvares Paraguassu.

Nome: Igreja e Convento de Nossa Senhora da Palma
Município: Salvador
Descrição: Edifício de notável mérito arquitetônico, apesar das modificações introduzidas especialmente no convento, que se desenvolve em torno de um pátio 

retangular, e foi construído pouco depois da igreja. Esta conserva imagens do século XVII e XVIII como Santo Agostinho e Santa Helena, a última do 
escultor baiano Bento Sabino dos Reis (1790/1802). Há ainda dois painéis com cenas da vida de Santo Agostinho, em estilo rococó, atribuídos a Veríssimo de 
Souza Freitas, e teto em perspectiva ilusionista do fim do séc. XVIII, cujo painel central é muito semelhante ao da igreja do convento da Lapa, também 
atribuído a Veríssimo de Souza Freitas.

Horário de Funcionamento: Só abre durante o horário de missa.
Preço:

Obs.: Missa: Ter, qui. e sab. 17h e sex. as 12h

Nome: Igreja de Nossa Senhora da Saúde e Glória
Município: Salvador
Descrição: Edifício de notável mérito arquitetônico. Igreja de nave única, com corredores laterais e tribunas. Possui na parte baixa das paredes da nave e capela-mor 

importantes painéis de azulejos de Lisboa, da época de 1780/90, representando os quatros Evangelistas, os dois doutores da igreja, Coração de Jesus e N. S. 
das Dores. Forro pintado de autoria de Domingos da Costa Filgueira.

Horário de Funcionamento: Seg. a sex das 08h às 12h e das 14h as 18h.
Preço:

Obs.: Missa: seg. a sex. 18h30’ / dom 08h e 18h. 

Nome: Inscrições Lapidares da Igreja da Vitória
Município: Salvador
Descrição: Elementos de notável mérito histórico-arquitetônico. As três lápides sepulcrais existentes na sacristia tem as suas inscrições, traduzidas as abreviaturas "Aqui 

jaz Affonso Rodrigues natural de Óbidos, o primeiro homem que casou nesta igreja, no ano de 1534, com Magdalena Álvares, filha de Diogo Álvares Correa, 
primeiro povoador desta capitania. Faleceu o dito Affonso Rodrigues, no ano de 1561. Para os juízes do Santíssimo Sacramento da Victória". Em outra 
lápide, lê-se: "Sepultura do capitão Francisco de Barros, fundador desta capela e igreja e de seus herdeiros. Faleceu a 19 de novembro de 1621 anos". A 
última reza: "Aqui jaz João Marante, natural de Coimbra, que casou com Isabel Rodrigues, neta de Diogo Álvares Correa, primeiro povoador desta capitania; 
esta sepultura pertence aos seus herdeiros e aos tesoureiros e escrivães do Santíssimo Sacramento, 1809".

Horário de Funcionamento: Seg a sex das 08h30’ às 12h e das 14h às 17h30’.
Preço:
Obs.: Missa: seg a sab 07h / dom 07h30’, 09h, 18h, 19h30’.

Nome: Igreja e Mosteiro de Nossa Senhora do Monte Serrat
Município: Salvador 
Descrição: Edifício de notável mérito arquitetônico, embora alterado. O pequeno mosteiro possui dois pavimentos. A capela era, originalmente, revestida internamente 

de azulejos que foram retirados no começo do século; hoje restam, na parte inferior do coro, silhar do tipo tapete, padrão camélia de Lisboa (1650 / 60). O 
seu atual altar-mor veio da igreja de São Bento. Imaginária: São Pedro Arrependido, em barro cozido, de autoria do Frei Agostinho da Piedade, e N. S. do 
Monte Serrat (séc. XVII). A igreja é pobre em alfaias.

Horário de Funcionamento:
Preço:
Obs.: Pertence aos Beneditinos dos Mosteiro de São Bento

Nome: Igreja e Convento de Nossa Senhora do Carmo
Município: Salvador
Descrição: Conjunto de elevado valor monumental, compreendendo Convento, Igreja e Ordem Terceira. O convento possui dois claustros. O maior, de forma 

retangular, é hoje utilizado como pousada e o menor, de forma quadrada, como museu de arte sacra, mantida pela Ordem. O acervo do museu é 
constituído por peças de mobiliário, imaginária e alfaias. Dentre as peças de imaginária, destaca-se o "Cristo atado à coluna", em madeira, do final do século 
XVIII, de autoria de Francisco de Xavier Chagas - o Cabra. O altar-mor apresenta frontal em prata do séc. XVIII. Possui azulejos de Lisboa (Ca 1720-30) na 
capela do noviciado; e na portaria, do tipo "grinalda", sobre fundo marmoreado de estilo neo-clássico (de Ca 1800). Em algumas celas existem arranjos 
modernos com azulejos do século XVIII, transportados de outros locais. Na sacristia existe lavatório em mármore decorado com carrancas, estípites, anjos e 
delfins. A pintura do forro da Capela do Salvador é de autoria de José Joaquim da Rocha (1788).

Horário de Funcionamento:
Preço:
Obs.: De maio de 1624 a abril de 1625, foi o quartel general das forças contra os holandeses, tendo estes assinado sua rendição 

em 1625, em uma das salas do convento.  

Fonte: Bahiatursa e IPAC BA 
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Nome: Igreja e Convento de N. S. do Desterro
Município: Salvador
Descrição: Edifício de notável mérito arquitetônico desenvolvido em torno de dois pátios. Foi o primeiro convento de freiras construído no país. Possui no 1º andar 

bela capela do Santíssimo Crucifixo dos Passos com altar e retábulos do séc. XVIII. A talha e nichos do coro alto são do mesmo período. A igreja foi 
reformada no séc. XIX quando sua talha primitiva foi substituída por neo-clássica. As imagens de S. Francisco e S. Clara que ficam dos dois lados do altar-
mor são de meados do séc. XVIII. Possui na sacristia lavabo rococó com delfins e bacia em forma de concha. Os azulejos da capela-mor são de Ca. 1760; os 
do Coro Baixo, barrocos, foram encontrados neste século e assentados naquele local; os da torre são de Ca. 1750. O Convento conserva grande quantidade 
de alfaias, objetos de prata e peças de mobiliário dos séculos XVIII e XIX.

Horário de Funcionamento:
Preço:
Obs.:

Nome: Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos
Município: Salvador
Descrição: Edifício de notável mérito arquitetônico. Sede da Irmandade de N.S. do Rosário dos Homens Pretos do Pelourinho ou de N.S. do Rosário das Portas do 

Carmo. Foi construída pelos irmãos, em suas horas vagas, ao longo de quase um século. Igreja com corredores laterais, apresentando no fundo um pátio. 
Possui oratório situado ao lado direito e no mesmo plano da fachada que se abre para a rua, como nas igrejas do Boqueirão e Sto. Antônio Além do Carmo. 
As terminações da torre são em bulbo, revestidas de azulejos. No seu interior existem azulejos com cenas relativas à devoção ao Rosário de Lisboa, Ca 1790. 
O retábulo do altar-mor é de João Simões F. de Souza (1870/71) e a pintura do teto é de José Pinto Lima (1870/71). Dentre a imaginária, destacam-se N.S. do 
Rosário (séc. XVII), já venerada na antiga Sé, S. Benedito, St. Antônio de Catigerona e Crucificado de marfim.

Horário de Funcionamento:
Preço:
Obs.:

Nome: Igreja da Ordem Terceira do Carmo
Município: Salvador
Descrição: Edifício de notável mérito arquitetônico, que integra o conjunto formado pela igreja e convento do Carmo. A igreja primitiva foi destruída pelo fogo no fim 

do século XVIII e com ela desapareceram tetos apainelados da capela-mor e nave pintados por Felipe de Santiago (1714) e retábulo da capela-mor em talha 
de Baltazar dos Reis Silva, pintado e dourado por José Joaquim da Rocha (1778/80). O edifício atual, concluído em meados do séc. XIX, atende a um vasto 
programa arquitetônico desenvolvido em torno de dois pátios que compreende, além da igreja, sacristia, casa da mesa, casa dos santos, ossuário, galerias, 
etc. Além do sub-solo, o edifício apresenta dois pavimentos sobre a rua. A igreja possui teto pintado por José Teófilo de Jesus (1816). Dentre as obras de 
imaginária, destacam-se: N. S. do Carmo com o Menino Jesus e Cristo Morto, ambas em madeira e de autoria de Francisco Xavier Chagas, o Cobra; S. João e 
Santa Maria Madalena de autoria de Félix Pereira Guimarães (1777/78).

Horário de Funcionamento:
Preço:
Obs.:

Nome: Igreja e Ordem Terceira de São Domingos
Município: Salvador
Descrição: Edifício de notável mérito arquitetônico. A construção compreende, além da igreja, dois corpos laterais de construção que abrigam as instalações da Ordem 

3ª. A nave possui um belo teto pintado, atribuído a José Joaquim da Rocha (1780/82), a quem são atribuídos também os painéis do Salão Nobre. José Antônio 
da Cunha Couto pintou, no final do séc. XIX, quatro quadros para o arco cruzeiro, quatro para os altares laterais e um para debaixo do coro, além de retratos 
de irmãos. Na capela-mor existe a parte inferior de um silhar de azulejos, que deveria recobrir toda a capela-mor. É de cor azul sobre fundo branco, com 
figuração referente à vida de São Domingos, Ca 1740. Dentre as alfaias, destacam-se: coroa de ouro de N. S. do Rosário (1748), coroa de prata de Nossa 
Senhora (1755), cruz de prata, etc. Possui ainda trabalhos notáveis de talha, como o arcaz existente na sacristia e o arranque da escada que leva ao consistório.

Horário de Funcionamento:
Preço:
Obs.:

Nome: Igreja da Ordem Terceira de São Francisco
Município: Salvador
Descrição: Edifício de elevado valor monumental. Forma com o Convento e igreja de São Francisco um dos maiores complexos arquitetônicos de Salvador. Conta com 

belos tetos pintados: o da nave, iniciado A. J. Franco Velasco (1831) e concluído por José Rodrigues Nunes, após sua morte (1833); o da Secretaria, de autoria 
de Antônio Roiz Braga (1738), a quem é atribuído também o da Sala da Mesa; os da Sacrisitia e Casa dos Santos, em forma de medalhões, de autoria de J. A. 
Cunha Couto (1871). Possui seis painéis de J. Teófilo de Jesus ( 1845), pintados para os altares laterais da igreja, e oito não identificados do começo do século 
XIX. Conta com azulejos do período 1730/50, na escadaria, corredor de entrada, sacristia, claustro e sala da mesa; de Ca 1760 no adro inferior e de 1871 no 
corredor lateral da igreja. Possui lavabo D. João V, com incrustrações policromadas, crucifixo de marfim, muitas imagens do século XIX e  órgão de 
fabricação local (1848/50).

Horário de Funcionamento:
Preço:
Obs.: Num dos corredores do claustro existe altar dedicado a São Roque com imagem de autoria de Francisco de Assis 

Machado Peçanha executado após a epidemia de cólera que assolou a Bahia em 1855.

Nome: Igreja e Santa Casa de Misericórdia
Município: Salvador
Descrição: Edifício de elevado valor monumental, desenvolvido em torno de um claustro quadrado. A igreja possui: altar-mor de Antônio Rodrigues Mendes (1774) 

(alterado em 1791), dois altares colaterais de Félix Pereira Guimarães (1790/91), teto em caixotões com painéis atribuídos a Antônio Rodrigues Braga (Ca 1720) 
e pinturas de José J. da Rocha (1777), como a Visitação de N. Senhora a Santa Isabel, quadro para o fundo do retábulo, atualmente na secretaria, e seis 
painéis laterais (1792) da capela-mor. Em 1722 foram introduzidos painéis de azulejos representando as procissões de Fogaréus e dos Ossos. Existem ainda 
azulejos avulsos do mesmo período, com figuras de pássaros e flores. Guarda a S. Casa uma valiosa galeria de retratos de provedores e benfeitores, que 
inclui: 10 telas de Manuel Lopes Rodrigues, 8 de J. A. da Cunha Couto, 12 de Oseas, 9 de Vieira Campos e ainda telas de Lourenço Veloso, João Franco 
Lopes e outros. O arquivo da instituição é um dos mais importantes do Estado. Possui ainda móveis e alfaias do séc. XVII e XVIII.

Horário de Funcionamento:
Preço:
Obs.: PLANTA cedida pelo IPHAN.  

Fonte: Bahiatursa e IPAC BA 
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Nome: Ig. Matriz de N. S. da Penha e Palácio de Verão do Arcebispo
Município: Salvador
Descrição: Conjunto de notável mérito arquitetônico formado pelo Palácio de Verão do Arcebispo e sua capela, ligados por uma "loggia" com galeria superposta. O 

pequeno ângulo formado pelos dois edifícios dá maior movimento à composição. O palácio se estrutura em torno de um saguão central, para onde 
convergem os demais cômodos. A nave possui tetos com painéis pintados, de autoria desconhecida. Existem restos quebrados de azulejos de vários padrões 
polícromos revestindo a terminação da torre, e um curioso mosaico de pedaços de azulejo cobrindo o frontão do corpo central, realizado tardiamente de 
pouca significação. Dentre a imaginária destaca-se: Santa Ana, São Joaquim, N. S. do Parto (séc. XVIII) e uma efígie de Bom Jesus da Pedra, pintura original 
da imaginária lusitana. Destaca-se entre as alfaias: custódia de pedra com raios dourados, cálice e patena que pertenceram ao Arcebispo D. Romualdo de 
Seixas e castiçais de prata.

Horário de Funcionamento:
Preço:
Obs.: A devoção de N. S. da Penha da França teve origem na Idade Média no Santuário de Le Puy-en-Velay, ponto de parada 

dos peregrinos franceses rumo a Santiago de Compostela.

Nome: Igreja e Convento de N. S. da  Soledade
Município: Salvador
Descrição: À primitiva ermida de N.S. da Soledade foi anexada, no século XVIII, um recolhimento para mulheres, desenvolvido em torno de um claustro retangular. O 

convento possui sub-solo, dois pavimentos sobre a rua e mirante com mais três pisos. Além do claustro, possui pátio secundário de forma alongada e vários 
apêndices. A igreja apresenta dois estreitos corredores ao longo da nave e uma sacristia transversal muito exígua. Possui arcas de jacarandá na sacristia e 
grande quantidade de alfaias de prata cinzelada, dentre as quais se destacam crucifixo, custódia, sacras, estante e naveta.

Horário de Funcionamento:
Preço:
Obs.: Em 2 de julho de 1823 as Ursulinas da Soledade se uniram ao povo, coroando de louros as tropas de libertação.

Nome: Igreja e Convento de Santa Teresa
Município: Salvador
Descrição: Edifício de elevado valor monumental, desenvolvendo em torno de um claustro quadrado. No sub-solo há uma galeria de captação, de água, objeto de 

lendas populares. A igreja, precedida de uma galilé com coro superposto, possui nave em forma de cruz latina. O altar-mor primitivo se perdeu e o atual, de 
prata, é proveniente da antiga Sé. Existem altares barrocos seiscentistas nas capelas laterais e dois neo-clássicos montados impropriamente nas paredes 
laterais do transepto. Interessante solução dos confessionários que possibilita acessos diferenciados para os fiéis e confessores. Há azulejos do meado do 
século XVII na sacristia e escadas. Os demais painéis são de Ca. 1738. O afresco da capela situada entre a igreja e o claustro é considerado o mais antigo do 
Brasil. Possui armário embutido em jacarandá (Séc. XVIII), arcaz em talha tremida de jacarandá (séc. XVII) e 16 pinturas sobre vinhático de procedência 
européia. A estas peças se somou o acervo do Museu, que é a maior coleção de arte sacra do país.

Horário de Funcionamento:
Preço:
Obs.:

Nome: Igreja do Santíssimo Sacramento e Sant'Ana
Município: Salvador
Descrição: Edifício de notável mérito arquitetônico. Igreja com corredores laterais e tribunas, tendo ao fundo um ossuário disposto em torno de um pequeno pátio. A 

atual talha neo-clássica dos altares foi executada no período (1810/1828) por Antônio de Souza Santa Rosa que substituiu o retábulo setecentista de Francisco 
Gomes Correia e talha da nave de José Monteiro Filgueira. Do mesmo período são os painéis das paredes laterais da nave e batistério (1813/14), de autoria de 
Antônio Joaquim Franco Velasco, a quem é atribuída também a pintura do teto. Na sacristia, lavabo de mármore português. Dentre a imaginária, destacam-
se: imagem de Sant'Ana, de 1752, existente no altar do consistório e crucifixo em marfim.

Horário de Funcionamento:
Preço:
Obs.: Repousa nesta igreja José Ignácio Ribeiro de Abreu Lima, o padre Roma, primeira vítima da Revolução Pernambucana de 

1817.
Nome: Igreja do Santíssimo Sacramento da Rua do Passo
Município: Salvador
Descrição: Edifício de notável mérito arquitetônico. Possui a igreja um sub-solo (ossuário), pavimento térreo (nave, capela-mor e sacristia) e um primeiro pavimento 

(tribunas e coro). Altares e retábulos de meados do séc. XIX, de autoria de Joaquim F. de Matos Roseira e Cipriano Francisco de Souza. Possui azulejos de 
Lisboa de Ca 1750 na capela-mor e azulejos industriais (séc. XIX) na nave. O teto da nave é atribuído a Antônio Pinto e Antônio Dias. Possui ainda 2 painéis 
representando a Transfiguração do Senhor, cópia parcial de Rafael; e Ceia de Cristo de autoria de José Rodrigues Nunes, que também dourou a obra de 
talha (1859), e dois painéis de autoria de José Antônio da Cunha Couto, representando a Multiplicação dos Pães e a Comunhão dos Apóstolos (1883/84). 
Imagens de São José, N. S. da Conceição e N. S. Mãe dos Homens. Alfaias: castiçais e coroas

Horário de Funcionamento:
Preço:
Obs.:  
Nome: Igreja de Santo Antônio da Barra
Município: Salvador
Descrição: Edifício de notável mérito arquitetônico. A igreja é de nave única com um pseudo corredor do lado esquerdo superposto por tribunas. A fachada apresenta 

alto frontão triangular e duas torres terminadas em pirâmide, revestidas de azulejos. Nas paredes laterais da nave, pendem seis quadros a óleo alusivos à 
vida de Santo Antônio. A pintura do teto (1884), de autor desconhecido, refere-se à glorificação do santo. Na sala dos milagres encontra-se ex-votos 
populares. Dentre a imaginária, destaca-se Santo Antônio em tamanho natural com faixa de oficial do exército.

Horário de Funcionamento:
Preço:
Obs.: Anexa à igreja existe uma pequena casa de arquitetura discreta mas de valor ambiental, que deve ser preservada.  

Fonte: Bahiatursa e IPAC BA 
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Anexo C2 – Patrimônio Histórico Tombado com Visitação Turística - Igrejas 

Nome: Igreja da Ordem Terceira de São Francisco
Município: Salvador
Descrição: Edifício de elevado valor monumental. Forma com o Convento e igreja de São Francisco um dos maiores complexos arquitetônicos de Salvador. Conta com 

belos tetos pintados: o da nave, iniciado A. J. Franco Velasco (1831) e concluído por José Rodrigues Nunes, após sua morte (1833); o da Secretaria, de autoria 
de Antônio Roiz Braga (1738), a quem é atribuído também o da Sala da Mesa; os da Sacrisitia e Casa dos Santos, em forma de medalhões, de autoria de J. A. 
Cunha Couto (1871). Possui seis painéis de J. Teófilo de Jesus ( 1845), pintados para os altares laterais da igreja, e oito não identificados do começo do século 
XIX. Conta com azulejos do período 1730/50, na escadaria, corredor de entrada, sacristia, claustro e sala da mesa; de Ca 1760 no adro inferior e de 1871 no 
corredor lateral da igreja. Possui lavabo D. João V, com incrustrações policromadas, crucifixo de marfim, muitas imagens do século XIX e  órgão de 
fabricação local (1848/50).

Horário de Funcionamento:
Preço:
Obs.: Num dos corredores do claustro existe altar dedicado a São Roque com imagem de autoria de Francisco de Assis 

Machado Peçanha executado após a epidemia de cólera que assolou a Bahia em 1855.

Nome: Igreja de São Pedro dos Clérigos
Município: Salvador
Descrição: Arquitetura menor, de valor principalmente ambiental. Interior com decoração de transição entre o rococó e o neo-clássico, com grande painel no teto. 

Possui, além do altar-mor, dois altares no ângulo do arco cruzeiro.

Nome: Igreja de São Lourenço
Município: Itaparica
Descrição: Edifício de relevante interesse arquitetônico. Possui nave única com corredores laterais sem tribunas. É recoberto por telhado de duas águas com terminação 

do tipo beira-seveira. Segundo Ubaldo Osório esta igreja conservou, até 1823, um copiar. Preserva ainda um alpendre do lado direito que serve de vestíbulo 
ao corredor lateral. Sua fachada se caracteriza pela presença de uma única e volumosa torre com terminação em pirâmide. Apresenta portada muito austera 
em cantaria, ladeada por duas janelas baixas com cercaduras do mesmo material que são superpostas por outras duas janelas ao nível do coro e óculo 
circular. As cercaduras de pedra destas janelas como das laterais direitas foram postas pelo IPHAN no início da década de 1940. Seu interior é singelo, telha-
vã. A capela-mor é recoberta por abóbada de berço em madeira. Os altares não são primitivos e datam do final do século passado. Dentre as imagens 
destacam-se as de São Lourenço, Sr. dos Martírios, Sr. da Cruz.

Nome: Igreja S. Amaro de Ipitanga
Município: Lauro de Freitas
Descrição: Edifício de elevado valor monumental. Apresenta planta de nave única com galerias laterais muito altas superpostas por tribunas. Possui capelas laterais. A 

cobertura em vários níveis, tem terminação do tipo beira-seveira. A fachada caracteriza-se por suas torres atarrancadas recobertas por telhados de quatro 
águas, e frontão singelo de  volutas com óculo circular. A portada de arenito é terminada por um frontão interrompido. Ladeiam a portada duas janelas com 
grades de ferro e cercadura de arenito. O interior alterado na reforma realizada em 1975, conserva uma barra de azulejos que envolve toda a nave e capela-
mor totalizando 117 m² de área. Os da nave são do tipo tapete e os da capela-mor são de motivos avulsos. A capela-mor possui um altar do século passado 
com nicho central e imagem de S. Amaro. Merecem destaque as imagens de Senhor Morto e N. Sra. das Dores (roca). A igreja possui bela pia batismal e 
cinco de água benta, todas  em lioz. Em cantaria de arenito são confeccionadas cercaduras de vãos, sepulturas do piso da nave, bacias de púlpitos e tribunas. 
A nave é telha-vã, mas as capelas e batistério são recobertos por abóbadas de berço em madeira.

Nome: Matriz N. Srª do Rosário
Município: Cachoeira
Descrição: Edifício de elevado valor monumental. Sua planta retangular é recoberta por telhados de duas e meias águas, que terminam em cornijas. O frontispício é do 

tipo templo, ladeado por duas torres com terminações piramidais, revestida de azulejos. O acesso faz-se por portal de lioz, coroado por um nicho e formado 
por três arcos plenos, com frontões em volutas. Entre as janelas do coro e a cornija existem mais uma fila de vãos. Seu interior é muito rico, integralmente 
revestido de azulejos historiados, com mais de 4m de altura. Forros em  abóbadas recobrem a nave e capelas: mor e do transepto. O forro da nave exibe 
pintura ilusionista e os da sacristia e coro, medalhões. A talha original se conserva na sacristia, tribunas e púlpitos. As demais são neo-clássicas. Carpintaria 
excelente, representada por dois arcazes, cancelo e grade do Santíssimo. São de lioz: escadaria do altar, lavabo com golfinhos, pia batismal e duas conchas de 
água benta. Seu rico acervo compreende: numerosas imagens, doze telas, muitas alfaias e um sacrário de prata.  

Obs.: Em outubro, são celebrados festejos à N. Srª do Rosário.

Nome: Matriz Nossa Senhora D'Ajuda
Município: Jaguaripe
Descrição: Edifício de elevado valor monumental, com planta retangular, recoberta por telhados de duas águas. O acesso se faz por uma portada encimada por nicho; 

e, duas portas, todas em arcos plenos com molduras de cantaria e folhas almofadadas. Ao nível do coro, há 5 janelas em guilhotina. Coroa o corpo central 
um frontão de volutas. A única torre concluída é ligeiramente recuada e possui terminação à Mansard, revestida de azulejos. Seu interior sofreu alterações 
como: a eliminação das pinturas primitivas e substituição de alguns forros. A nave tem como teto uma gamela, que conserva mostras da antiga pintura; a 
capela-mor, abóbada de berço abatida; e as sacristias, forros de saia-e-camisa. Na sacristia esquerda conservam-se dois altares possuindo um deles tela, como 
fundo, dois arcazes e armários embutidos. Os demais altares são neo-clássicos. Merecem referência a talha do arco cruzeiro que culmina com insígnia da 
Virgem Maria, excelente carpintaria representada pelas portas almofadadas, grade da Cap. do Santíssimo, cancelo e guarda-corpo das tribunas. Dos 
trabalhos em pedra destacam-se: portadas, base do presbitério e lavabo.

Obs.: Segundo a tradição popular, no salão existente no fundo do altar-mor tem início um subterrâneo que liga a igreja às casas 
do Ouvidor, Câmara e Cadeia e Fonte do Rosário.

Nome: Matriz de São Bartolomeu
Município: Maragojipe
Descrição: Matriz de elevado valor monumental e grandes proporções, recoberta por telhado de três águas que terminam sobre cimalhas. Apresenta planta em cruz 

latina, contornada por arcarias exteriores, que suportam tribunas. Duas grandes sacristias superpostas por consistórios flanqueiam a capela-mor. Seu 
frontispício apresenta um corpo central, com belíssima portada em cantaria e folhas almofadadas, ladeada por duas portas semelhantes. Três janelas de coro 
e um frontão triangular truncado completam este corpo, que é flanqueado por duas torres piramidais revestidas de embrechados de azulejos. Portas, janelas 
(algumas com aventais) e arcos apresentam aduelas de cantaria. Seu interior é rico, com forro em gamela na nave, em abóbada de madeira, na capela-mor, e 
transepto; e em caixotões, na sacristia direita. São em pedra os arcos cruzeiro e do transepto, base do presbitério e pia batismal. Possui talha neo-clássica na 
capela-mor, transepto, em seis altares da nave, e quatro nichos das sacristias. Os púlpitos e um altar de sacristia são rococós. O coro e tribunas da nave são 
guarnecidas por balaústres de jacarandá. O monumento conserva notável acervo de imagens, telas, prataria e móveis.

Obs.: Todos os anos, na última segunda-feira de agosto, são celebrados os festejos em homenagem ao padroeiro da cidade, São 
Bartolomeu.  

Fonte: Bahiatursa e IPAC BA 
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Anexo C2 – Patrimônio Histórico Tombado com Visitação Turística - Fortes 

Nome: Forte do Monte Serrat
Município: Salvador
Descrição: Edifício de notável mérito arquitetônico. Um dos mais belos monumentos militares do período colonial. Tem forma de 

polígono irregular com torreões circulares nos ângulos recobertos por cúpulas. Possuía, originalmente, ponte levadiça 
entre a rampa e o terrapleno. O corpo de guarda tinha no térreo dois quartéis que flanqueavam a entrada e galeria 
arqueada. No pavimento superior ficava a casa do Comandante. Pelo levantamento de 1754, de J. A. Caldas, constata-se 
que os cincos arcos do corpo da guarda que se abriam para o terrapleno foram fechados e algumas divisórias internas 
modificadas. Naquela época, os dois torreões posteriores estavam "demolidos até o nível da declividade do parapeito...". 
Esta situação perdurou até, pelo menos, 1810, quando é assinalada num relatório da época. Em 1759 possuía oito peças de 
ferro calibre 18.

Horário de Funcionamento:

Preço:

Obs.: Nas imediações do forte foi emboscado e morto, em 1624, o general holandês Johan Van Dorth.

Nome: Forte de Santa Maria
Município: Salvador
Descrição: Edifício de notável mérito arquitetônico, constituído por terrapleno em forma de polígono irregular, e a casa do comando 

com dois pavimentos. A fachada sul da casa do comando é revestida de telhas, tratamento impermeabilizante encontrado 
em empenas de sobrados baianos de todo o período colonial. O revestimento primitivo da fachada principal foi 
substituído por reboco imitando estereotomia de pedra. Sobre a porta de ingresso vê-se escudo com armas do Império. 
No interior existe nicho com imagem da padroeira - Virgem com o Menino Jesus nos braços, supostamente da época da 
construção. Existia, até o início do século XIX, no subsolo do terrapleno, casa de pólvora recoberta por abóbada de berço, 
atualmente fechada.

Horário de Funcionamento:

Preço:

Obs.:

Nome: Forte de Santo Antônio da Barra
Município: Salvador
Descrição: Forte em forma de polígono irregular, tendo no centro do terrapleno farol luminoso de seção cilíndrica. O atual farol data 

do século XIX, substituindo o anterior que é do final do século XVII. O acesso ao terrapleno se faz por um túnel em 
rampa, que termina em escadaria. Flanqueando a entrada, existem dois salões recobertos por abóbadas que serviam de 
quartéis da guarnição e cadeia. Até 1801 (Vilhena), não existiam as duas janelas que ladeiam o portal. Sobre o terrapleno 
existia, até 1810, duas casas para o comando, que foram mais tarde ligadas e estendidas até as duas guaritas. Durante a 
invasão holandesa de 1624, possuía o maior canhão da Bahia capaz de atirar balas de 24 libras. Vilhena afirma que em sua 
época (1801), o forte possuía peças de calibre 24 e 36. O brasão do Império sobre a portada foi colocado após a 
independência.

Horário de Funcionamento:

Preço:

Obs.: Em 1705, a pedido do S. da Câmara, por ordem do Gov. Rodrigo da Costa, S. Antônio de Lisboa ascentou praça neste 
forte com posto de capitão, sendo depois promovido a ten. coronel com honra e soldos pagos ao C. de S. Francisco

Nome: Forte do Mar, São Marcelo ou N. S. do Pópulo
Município: Salvador
Descrição: Edifício de notável mérito arquitetônico, desenvolvido segundo planta aproximadamente circular. É constituído por um 

torreão central envolvido por uma anel de igual altura (15m) formado pelo terrapleno perimetral e quartéis. Em 1759, 
segundo Caldas, possuía 54 peças de bronze e ferro. Este número foi reduzido para 46, no início do século XIX, e para 30 
em 1865. Sobre o portal de entrada existe escudo de armas do império, que foi mutilado após a proclamação da República 
em 1889, com a substituição da coroa monárquica por estrela de cinco pontas. Possui no interior bancos embrechados de 
concha.

Horário de Funcionamento:

Preço:

Obs.: Serviu de prisão política, dele tendo se evadido, em 1835, o chefe farroupilha Bento Gonçalves. Em três oportunidades 
serviu de prisão coletiva aos implicados na Federação dos Guanais (1833), na Sabinada (1838) e na insurreição dos Malês 
(1835).  

Fonte: Bahiatursa e IPAC BA 
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Anexo C2 – Patrimônio Histórico Tombado com Visitação Turística - Museus 

Nome: Museu do Carmo
Município: Salvador
Descrição: Mobiliários, imagens sacras, alfaias, esculturas.
Horário de Funcionamento: Seg a sex das 08h às 12h e das 14h às 18h / Sab e dom das 08h30' às 12h.
Preço:

Obs.: Fechado para reformas por tempo indeterminado.

Nome: Museu da Arte Sacra
Município: Salvador
Descrição: Imagens sacras, esculturas, mobiliário, pinturas, prataria, alfaias, painéis em azulejos. Fundado em 1959. Administrado 

pela Universidade Federal da Bahia.

Horário de Funcionamento: Seg a sex das 11h30' às 17h30'.
Preço:

Obs.:

Nome: Fundação Hansen Bahia
Município: Cachoeira
Descrição: Xilogravuras e instrumentos de trabalho do artista alemão Karl Hansen.Pode-se visitar a fazenda Santa Bárbara e atelier 

que encontram-se em São Felix.

Horário de Funcionamento: Ter a sex das 09h às 16h / Sab e dom das 09h às 14h .
Preço:

Obs.:

Nome: Museu do IPHAN
Município: Cachoeira
Descrição: Sobrado de elevado valor monumental, com planta quadrada e telhado de duas águas. Desenvolve-se em três níveis e 

possui um apêndice de serviços, articulado com o pavimento nobre por varanda em "L". Sua fronteira, emoldurada por 
cunhais de cantaria e uma robusta cornija, é vazada por uma portada com volutas e três portas, ao nível do térreo; e 
quatro janelas rasgadas, com guarda-corpo em serralheria, no andar nobre. São em lioz: portada, cercaduras de vãos, 
bacias de balcões e conversadeiras. A sobre-loja, de pé-direito baixíssimo, abre-se para a rua através de seteiras e para o 
quintal, por janelas. Apresenta um belo saguão com escadaria em pedra, cujo patamar serve de acesso à sobre-loja. Duas 
outras escadas de serviço fazem a ligação da loja com a sobre-loja e do quintal com a cozinha superior. 
O piso do térreo é totalmente atijolado e os pavimentos superiores assoalhados. O andar nobre é forrado. Os dois salões 
anteriores têm tetos em caixotões, com pinturas alusivas à recepção de visitas e banquetes. Merecem destaques as 
excelentes esquadrias almofadadas, em especial da portada; e quatro armários embutidos decorados. O acervo do museu 
é constituído por excelente  mobiliário, trazido do Rio de Janeiro.

Horário de Funcionamento:
Preço:

Obs.: O sobrado nº 2 da Rua Ana Nery possui salão com forro, em caixotões, possivelmente com pinturas do mesmo gênero da 
casa em pauta.  

Fonte: Bahiatursa e IPAC BA 
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Anexo C 3 - Ficha de Avaliação dos Atrativos Turísticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Município:
Acompanhante:

Nome do atrativo:
Data da visita:
Duração da visita:

FICHA DE AVALIAÇÃO DE ATRATIVOS TURÍSTICOS

Caráter do atrativo Atual Potencial

Histórico/cultural
Lazer/entretenimento
Ecoturismo
Aventureiro
Rural
Náutico/pesca
Religioso
Terapêutico
Negócios

Atividades realizadas no atrativo

0 1 2 3 4 5
inexistente ruim fraco razoável bom excelente

Quesitos Sub-itens / Explicação
Nota atual Nota 

potencial
Conforto (meio de transporte / condição da via de acesso)

Tempo de Deslocamento (custo/benefício)
Facilidade (sinalização / vias familiares / esforço)
Sensação do Trajeto 

2 - Preço* custo/benefício do valor desembolsado

Equipamentos do receptivo turístico

Lixo (lixeiras / coleta)

Telecomunicações (telefones públicos / cobertura celular)
Saneamento básico (rede de água e esgoto)
Segurança (criminalidade e acidentes)

4 - Escala nacional/internacional* local=2; regional=3; nacional=4; internacional=5

5 - Beleza nível de beleza

6 - Clima clima adequado ou não ao caráter do atrativo

Importância

Originalidade
Hospitalidade

Complementariedade ao atrativo como um todo

Adequação ao fluxo
Segurança / Manutenção / Limpeza

Preço

Complementariedade ao atrativo como um todo
Adequação ao fluxo

Segurança / Manutenção / Limpeza
Variedade

Intalações

Serviço
Preço

Adequação ao fluxo
Adequação ao caráter do atrativo

Intalações

Serviço
Preço

Adequação ao fluxo
Adequação ao caráter do atrativo

Hospitalidade / Cortesia
Nível percebido de treinamento para a atividade turística

Nível percebido de importância do atrativo pelo poder público
Nível percebido de importância do atrativo pela comunidade
Ações realizadas para o desenvolvimento do atrativo

* itens a serem caracterizados Total

pontual em alta temporada=1; pontual em baixa temporada=2; um 
período de férias=3; dois períodos de férias=4; ano todo=5

14 - Sazonalidade do Atrativo

10 - Hospedagem

11 - Alimentação

12 - Nível de capacitação da população local

13 - Apoio da comunidade e poder público

8 - Instalações de lazer

9 - Intalações comerciais

1 - Acessibilidade*

3 - Infra-estrutura*

7 - Características Culturais/Sociais

 

Fonte: FGV 2002 
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Anexo C3 - Ficha de Avaliação dos Atrativos Turísticos (continuação) 

 FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ATRATIVOS TURÍSTICOS

Vias e trajetos

Meios de transporte

Distância ao centro urbano principal

Tempo do centro urbano principal

Dificuldades de acesso

Descrição do entorno

Transporte

Entrada

Outros

O atrativo foi planejado?

Caracterizar o objetivo do planejamento

In
fr

ae
st

ru
tu

ra

Descrever a adequação dos itens mais 
relevantes ao atrativo

E
sc

al
a

Justificar a escala constatada

A
ce

ss
o

P
re

ço
P

la
ne

ja
m

en
to

Experiência turística: A+++ A B C

 

Fonte: FGV 2002 
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Anexo C 4– Tabela de Avaliação de Atrativos – Baía de Todos os Santos 
M
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Ap
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Pr
es
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çã
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Sa
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lid
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To
ta

l A
cu

m
ul
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Cachoeira 67 30 35 68 72 33 23 34 796
Artesanato de Cachoeira 4 3 4 4 4 3 0 5 55
Candomblé de Cachoeira 3 0 0 3 4 0 0 0 27
Conjunto Arquitetônico de Cachoeira 4 4 5 5 5 5 4 5 74
Conjunto da Ordem 3a. do Carmo 5 4 5 5 5 5 4 5 76
Convento São Francisco do Paraguaçu 5 0 0 5 5 0 0 0 40
Feira Livre de Cachoeira 5 0 0 4 5 0 0 0 37
Festa da Irmandade da Boa Morte (Cachoeira) 5 5 5 5 5 5 5 3 76
Festa de N.S. D'Ajuda (Cachoeira) 3 3 3 3 3 3 0 2 40
Festa de São João (Cachoeira) 3 3 3 3 3 2 0 2 39
Filarmônicas de Cachoeira 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Fundação e Museu Hansen Bahia 3 4 4 3 4 4 4 4 59
Gastronomia Típica de Cachoeira 3 0 0 5 5 0 0 0 36
Igrejas de Cachoeira 5 2 3 4 4 3 3 4 58
Lagamar do Iguape 4 0 0 5 5 0 0 0 38
Ponte Dom Pedro II 4 2 3 4 4 3 3 4 56
Rio Paraguaçu 5 0 0 5 5 0 0 0 40
Vila de Belém 3 0 0 2 3 0 0 0 21

Itaparica 27 18 23 32 32 17 13 23 394
Artesanato de Itaparica 3 4 4 4 4 4 0 4 54
Centro Histórico de Itaparica 3 3 4 4 4 2 2 4 54
Fonte da Bica 3 2 4 4 4 3 4 4 57
Fortaleza de São Lourenço 3 0 0 4 4 0 0 0 30
Igrejas de Itaparica 3 0 0 3 4 0 0 0 27
Marina de Itaparica 3 4 4 4 2 3 0 5 49
Praia de Amoreiras 2 0 0 3 3 0 0 0 22
Praia Ponta de Areia 3 3 4 4 3 3 3 3 52
Praias do Forte e do Boulevard 4 2 3 2 4 2 4 3 49

Jaguaripe 18 0 0 29 25 0 0 0 198
Cachoeira do Rio da Dona 2 0 0 4 3 0 0 0 25
Cadeia do Sal 4 0 0 4 4 0 0 0 32
Igreja D'Ajuda 4 0 0 3 3 0 0 0 26
Manguezais de Jaguaripe 2 0 0 4 4 0 0 0 28
Praia de Mutá 2 0 0 4 3 0 0 0 25
Praias desertas (Ponta dos Garcês, Ilha da Ajuda) 2 0 0 5 4 0 0 0 31
Rios Jaguaripe e da Dona (Jaguaripe) 2 0 0 5 4 0 0 0 31

Madre de Deus 10 8 6 12 11 7 3 9 142
Igreja de N.S. de Madre de Deus 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Ilhas de Maria Guarda e das Vacas (Madre de Deus) 1 0 0 4 2 0 0 0 20
Madreverão 3 5 3 3 4 4 0 5 54
Praias (da Costa, Cação e da Ponta do Suape) 3 3 3 2 2 3 3 4 44

Maragojipe 27 8 9 29 32 10 0 6 284
Candomblé de Maragojipe 3 0 0 3 4 0 0 0 27
Carnaval de Mascarados de Maragojipe 3 3 3 3 3 4 0 2 41
Centro Histórico de Maragojipe 3 0 0 4 3 0 0 0 27
Festa de São Bartalomeu (Maragojipe) 3 3 3 3 3 3 0 2 40
Festa Junina (Maragojipe) 3 0 0 3 4 0 0 0 27
Filarmônica de Maragojipe 3 0 0 3 4 0 0 0 27
Manguezais de Maragojipe 3 0 0 4 5 0 0 0 33
Praia de Coqueiros de Maragojipe 3 0 0 2 2 0 0 0 18
Regata Aratu-Maragojipe 3 2 3 4 4 3 0 2 44  

Fonte: FGV 2002 
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Anexo C 4 – Tabela de Avaliação de Atrativos – Baía de Todos os Santos (continuação) 
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Nazaré 40 25 24 45 51 24 15 22 540
Artesanato de Nazaré 3 3 4 4 4 3 0 4 51
Candomblé de Nazaré 2 0 0 2 4 0 0 0 22
Capoeira de Nazaré 2 0 0 3 4 0 0 0 25
Centro Histórico de Nazaré 4 3 4 4 4 4 3 4 60
Cine Rio Branco 3 4 4 4 4 4 5 3 62
Estação de Trem e Locomotiva 4 4 2 3 4 3 4 3 56
Estátua de Jesus Cristo e Mirante 2 4 3 4 3 3 3 4 53
Fazenda Senhor do Bomfim 2 0 0 4 4 0 0 0 28
Feira dos Caxixis 5 4 4 4 5 4 0 2 57
Festa de São Roque (Nazaré) 3 3 3 3 4 3 0 2 43
Gastronomia Típica de Nazaré 3 0 0 5 4 0 0 0 33
Piscicultura de Nazaré 3 0 0 0 3 0 0 0 15
Rio Jaguaripe (Nazaré) 4 0 0 5 4 0 0 0 35

Salinas da Margarida 24 0 0 32 24 0 0 0 216
Artesanato Típico de Salinas da Margarida 5 0 0 5 4 0 0 0 37
Barra do Paraguaçu 3 0 0 5 4 0 0 0 33
Gastronomia Típica de Salinas da Margarida 1 0 0 5 5 0 0 0 32
Ponta do Dourado 3 0 0 5 3 0 0 0 30
Praia da Ponte 3 0 0 3 2 0 0 0 21
Praia do Amor 3 0 0 3 2 0 0 0 21
Praia do Maia 3 0 0 3 2 0 0 0 21
Praia Grande 3 0 0 3 2 0 0 0 21

Santo Amaro 31 10 10 37 39 11 7 10 365
Cachoeira de Zé Regadas e de Nanã 2 0 0 3 2 0 0 0 19
Cachoeira do Urubu 1 0 0 4 4 0 0 0 26
Candomblé de Santo Amaro 3 0 0 3 4 0 0 0 27
Centro histórico de Santo Amaro 4 3 3 4 4 3 3 4 58
Festa de N.S. da Purificação (Santo Amaro) 5 3 3 5 5 4 0 2 57
Folclore de Santo Amaro 2 0 0 3 3 0 0 0 22
Igreja de N.S. das Oliveiras 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Marco Inicial da Cidade de Santo Amaro 2 0 0 1 3 0 0 0 16
Museu do Recolhimento dos Humildes 4 4 4 5 5 4 4 4 70
Praia de Itapema 1 0 0 3 2 0 0 0 17
Teatro Dona Canô 4 0 0 3 4 0 0 0 29

São Felix 37 13 15 41 41 13 11 13 422
Candomblé de São Felix 2 0 0 3 3 0 0 0 22
Casa de Hansen Bahia (Fazenda Santa Bárbara) 3 2 4 3 5 4 3 4 56
Centro Histórico de São Felix 4 3 3 3 4 3 3 4 55
Fábrica de Charutos e Centro Cultural Dannemann 3 5 5 4 5 3 5 3 67
Filarmônica de São Félix 3 0 0 3 4 0 0 0 27
Fundação Luis Ademir de Cultura 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Manifestações Populares de São Félix 3 0 0 3 4 0 0 0 27
Mirante São Felix-Muritiba 5 0 0 5 2 0 0 0 31
Porto de São Felix 4 0 0 3 2 0 0 0 23
Santuário de Santa Bárbara 2 0 0 3 3 0 0 0 22
Solar dos Guinles 2 0 0 4 2 0 0 0 22
Teatro de Rua - "A paixão de Cristo" 3 3 3 4 4 3 0 2 46  

Fonte: FGV 2002 
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Anexo C 4 – Tabela de Avaliação de Atrativos – Baía de Todos os Santos (continuação) 
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São Francisco do Conde 17 0 0 27 27 0 0 0 196
Casa e Capela do Engenho D'Água 2 0 0 3 4 0 0 0 25
Centro Histórico de São Francisco Conde 4 0 0 3 4 0 0 0 29
Engenho da Ilha de Cajaíba 2 0 0 4 3 0 0 0 25
Igreja da N. S. do Vencimento 2 0 0 4 4 0 0 0 28
Ilha das Fontes (S. Fco. do Conde) 1 0 0 4 4 0 0 0 26
Imperial Instituto Baiano Agrícola (Escola Agrícola) 4 0 0 5 5 0 0 0 38
Monte Recôncavo 2 0 0 4 3 0 0 0 25

Saubara 15 3 3 18 20 2 2 4 167
Artesanato de Saubara 2 0 0 2 2 0 0 0 16
Bica de Bom Jesus 2 0 0 2 3 0 0 0 19
Cascata de Bom Jesus 2 0 0 2 2 0 0 0 16
Gruta dos Milagres 2 0 0 3 3 0 0 0 22
Manguezais de Saubara 2 0 0 3 3 0 0 0 22
Manifestações Culturais de Saubara 2 0 0 2 3 0 0 0 19
Pat. Hist. de Saubara (Igr. Bom Jesus e Matriz S. Domingos de Gusmão) 2 0 0 2 2 0 0 0 16
Praia de Cabuçu 1 3 3 2 2 2 2 4 37

Vera Cruz 18 10 10 27 24 7 8 12 266
Igreja de Nossa Senhora da Penha 2 0 0 3 3 0 0 0 22
Igreja do Nosso Senhor de Vera Cruz 4 0 0 5 5 0 0 0 38
Mergulho em Vera Cruz 2 0 0 4 4 0 0 0 28
Praia de Barra Grande 2 3 3 4 2 2 2 4 45
Praia de Cacha-Pregos 3 3 3 4 2 2 4 4 51
Praia e Distrito de Mar Grande 3 4 4 3 3 3 2 4 51
Reservas Ecológicas de Vera Cruz 2 0 0 4 5 0 0 0 31

Total Global 331 125 135 397 398 124 82 133 3986  

Fonte: FGV 2002 
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Anexo C 4 – Tabela de Avaliação de Atrativos – Costa dos Coqueiros 

M
un

ic
íp

io

At
ra

tiv
os

Ac
es

si
bi

lid
ad

e

In
fra

-e
st

ru
tu

ra

Es
ca

la

Be
le

za

Ca
ra

ct
er

ís
tic

as

Ap
oi

o

Pr
es

er
va

çã
o

Sa
zo

na
lid

ad
e

To
ta

l A
cu

m
ul

ad
o

Camaçari 29 17 22 33 35 20 21 24 428
Aldeia Hippie 4 2 5 4 5 3 4 4 63
Barra do Jacuípe 4 3 3 5 5 4 4 4 67
Barra do Pojuca e Itacimirim 4 0 0 3 3 0 0 0 26
Praia de Arembepe 4 3 4 3 3 3 3 4 53
Praia de Busca Vida 1 0 0 4 4 0 0 0 26
Praia de Guarajuba 3 3 3 3 3 3 3 4 50
Praia de Jauá 3 3 3 3 3 3 3 4 50
Projeto Tamar Arembepe 4 3 4 4 5 4 4 4 65
Trilhas de Ecoturismo (Camaçari) 2 0 0 4 4 0 0 0 28

Conde 34 7 10 50 46 7 8 11 425
Barra do Itapicuru 3 0 0 5 5 0 0 0 36
Barra do Itariri 2 3 3 4 3 2 3 4 50
Cachoeira do Vermelho 1 0 0 4 3 0 0 0 23
Cavalo Russo 2 0 0 5 4 0 0 0 31
Fazendas antigas do Conde 2 0 0 4 3 0 0 0 25
Festa de Careta (Conde) 4 0 0 2 4 0 0 0 26
Mata do Bú e Bonito 2 0 0 4 4 0 0 0 28
Pantanal Baiano 2 0 0 4 4 0 0 0 28
Praia de Poças 3 0 0 3 2 0 0 0 21
Praia de Siribinha 3 0 0 4 3 0 0 0 27
Praia de Sítio do Conde 3 2 3 3 2 3 2 4 43
Sambaqui (Arqueologia) 3 2 4 4 5 2 3 3 55
Vila do Conde 4 0 0 4 4 0 0 0 32

Entre Rios 13 8 10 13 10 7 9 12 170
Cachoeira dos Índios 2 0 0 4 4 0 0 0 28
Praia de Massarandupió 3 2 4 4 4 2 4 4 56
Praia de Subaúma 4 3 3 3 1 2 3 4 45
Praia e Vila de Porto Sauípe 4 3 3 2 1 3 2 4 41

Esplanada 22 3 6 34 33 5 7 8 292
Barra do Rio Inhambupe 3 0 0 4 3 0 0 0 27
Brejo do Curió 2 0 0 3 3 0 0 0 22
Cachoeira Grande 2 0 0 4 4 0 0 0 28
Candomblé de Esplanada 2 0 0 3 4 0 0 0 25
Cemitério da Boa Vista 1 0 0 3 4 0 0 0 23
Festa Típicas - Marujada e Reisado (Esplanada) 4 0 0 4 4 0 0 0 32
Lagoa Azul 2 0 3 5 4 2 4 4 52
Lagoas Redonda, de Panela e do Albergue 2 0 0 5 4 0 0 0 31
Praia e Vila de Baixios 4 3 3 3 3 3 3 4 52  

Fonte: FGV 2002 
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Anexo C 4 – Tabela de Avaliação de Atrativos – Costa dos Coqueiros (continuação) 
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Jandaíra 26 9 14 36 31 11 15 13 352
Cachoeira do Itanhi 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Dunas de Mangue Seco 3 3 4 5 4 3 5 4 64
Praia de Coqueiros de Jandaíra 3 0 0 5 4 0 0 0 33
Praia de Mangue Seco 3 3 5 5 5 3 5 4 68
Praias da Costa Azul 3 0 0 5 2 0 0 0 27
Rio Real 4 0 0 5 4 0 0 0 35
Vila de Abadia 3 0 0 3 4 0 0 0 27
Vila de Mangue Seco 4 3 5 5 5 5 5 5 74

Lauro de Freitas 27 10 8 27 25 10 9 12 290
Centro Urbano de Lauro de Freitas 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Circuito Baiano de Kart/Kartódromo 3 0 0 0 2 0 0 0 12
Parque Metropolitano de Ipitanga 3 0 0 4 2 0 0 0 24
Praia de Buraquinho 2 2 3 4 3 3 3 4 49
Praia de Ipitanga 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Praia de Vilas 3 5 2 4 3 4 3 5 59
Reveillon em Villas do Atlântico 4 0 0 3 4 0 0 0 29
Rio Joanes/Ipitanga 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Terminal Turístico Mãe Mirinha de Portão 3 0 0 3 2 0 0 0 21

Mata de São João 32 34 36 44 41 33 28 32 576
Artesanato da Vila Sauípe 2 1 1 3 4 3 0 1 33
Castelo Garcia D'Avila 3 4 4 5 5 4 4 4 68
Lavagem de Praia do Forte 4 4 4 3 2 3 0 1 40
Praia de Imbassaí 2 3 3 4 3 3 3 4 51
Praia de Papagente e do Lorde - Piscinas Naturais 2 2 3 4 4 3 4 4 54
Praia de Praia do Forte 3 4 5 5 4 4 4 5 68
Praia e dunas de Santo Antônio 2 0 0 5 5 0 0 0 34
Projeto Tamar Praia do Forte 3 5 5 4 5 5 5 5 73
Reserva da Sapiranga 3 3 2 4 4 2 4 2 52
Reveillon em Praia do Forte 4 4 4 3 2 2 0 1 39
Vila de Praia do Forte 4 4 5 4 3 4 4 5 64

Total Global 183 88 106 237 221 93 97 112 2533  

Fonte: FGV 2002 
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Anexo C 4– Tabela de Avaliação de Atrativos – Salvador 

M
un

ic
íp

io

At
ra

tiv
os

Ac
es

si
bi

lid
ad

e

In
fra

-e
st

ru
tu

ra

Es
ca

la

Be
le

za

Ca
ra

ct
er

ís
tic

as

Ap
oi

o

Pr
es

er
va

çã
o

Sa
zo

na
lid

ad
e

To
ta

l A
cu

m
ul

ad
o

Salvador 328 270 276 350 339 267 266 256 4850
Baía de Todos os Santos 5 4 5 5 5 4 2 4 69
Candomblés de Salvador 4 4 3 4 5 3 5 3 65
Capoeira de Salvador 3 3 5 5 5 3 5 3 66
Carnaval de Salvador 4 5 5 5 5 5 5 2 72
Casa de Angola 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Catedral Basílica de Salvador 5 5 4 5 5 5 4 4 75
Centro Histórico de Salvador 5 5 5 5 5 5 5 5 80
Convento de São Francisco 5 4 5 5 5 4 4 5 75
Dinâmica Cultural de Salvador 3 4 5 4 5 4 3 5 66
Elevador Lacerda 5 4 5 5 5 5 4 4 74
Festa da Independência da Bahia 4 4 4 4 4 4 4 3 62
Festa de Iemanjá (Salvador) 5 5 5 5 5 5 5 2 74
Festa de Reis 3 4 3 4 3 3 4 3 55
Festa de Santa Luzia 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Festa de São João 3 3 3 3 4 3 3 3 51
Festa do Divino 3 4 4 4 3 4 3 3 55
Festival de Verão 4 5 4 4 3 5 0 1 50
Forte de N.S. de Monte Serrat 5 3 3 4 4 2 5 55
Forte de Santa Maria 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Forte de Santo Antônio Além do Carmo 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Forte de Santo Antônio da Barra 5 5 4 5 5 5 5 4 77
Forte de São Diogo 4 0 0 5 5 0 0 0 38
Forte de São Marcelo 4 0 0 5 5 0 0 0 38
Forte de São Pedro 4 3 2 4 4 3 5 2 57
Fundação Casa de Jorge Amado 4 4 4 5 4 4 4 4 67
Igreja da Ajuda 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Igreja da Ascensão do Senhor 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Igreja da Boa Viagem 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Igreja da Ordem Terceira de São Domingos 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Igreja da Ordem Terceira de São Francisco 4 4 4 5 5 4 5 4 72
Igreja de São Joaquim 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Igreja de São Pedro dos Clérigos 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Igreja do Boqueirão 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Igreja do Santíssimo Sacramento da Rua do Passo 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Igreja do Senhor do Bonfim 4 5 5 5 5 5 5 5 78
Igreja dos Aflitos 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Igreja e Convento da Lapa 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Igreja e Convento da Palma 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Igreja e Convento de Santa Teresa 4 4 4 5 4 4 4 4 67
Igreja e Convento do Carmo 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Igreja e Convento do Desterro 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Igreja e Santa Casa da Misericórdia 4 4 4 5 4 4 4 4 67
Igreja N.S. da Conceição da Praia 4 4 4 5 4 4 4 4 67
Igreja N.S. da Penha -  Ribeira 5 0 0 4 4 0 0 0 34
Igreja N.S. da Vitória 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Igreja N.S. do Pilar 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Igreja N.S. do Rosário dos Pretos 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Igreja Santo Antônio Além do Carmo 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Igreja Santo Antônio da Barra 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Ilha de Maré 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Ilha dos Frades 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Instituto Geográfico e Histórico 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Lagoa de Abaeté 3 3 4 4 5 3 3 5 62
Lavagem do Bonfim 4 4 5 5 5 5 5 2 70
Memorial da Câmara de Salvador 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Memorial da Medicina Brasileira 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Memorial dos Governadores 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Memorial Irmã Dulce 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Mercado Modelo 4 4 4 3 3 3 0 5 51
Mergulho em Salvador 3 3 2 4 2 4 4 5 54
Mosteiro de São Bento 4 4 4 5 5 4 5 4 72
Museu Abelardo Rodrigues 4 4 4 5 5 4 4 3 68
Museu Afro-Brasileiro 4 4 4 4 4 4 4 4 64
Museu Arquelógico 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Museu Carlos Costa Pinto 4 4 4 5 5 4 4 4 70
Museu Casa dos Sete Candeeiros 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Museu da Cidade 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Museu da Ordem Terceira de São Francisco 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Museu da Ordem Terceira do Carmo 4 0 0 4 4 0 0 0 32
Museu da Santa Casa de Misericórdia 3 3 3 3 3 3 3 3 48
Museu de Arte da Bahia 4 4 4 5 5 4 4 3 68
Museu de Arte Moderna da Bahia - MAM 5 5 4 5 4 3 4 3 68
Museu de Arte Sacra da UFBA 4 4 4 5 4 4 4 4 67
Museu de Ciências e Tecnologia 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Museu do Benin 3 0 0 3 3 0 0 0 24
Museu do Cacau 3 3 3 3 3 3 3 3 48  

Fonte: FGV 2002 
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Anexo D – Metodologias Participativas 

METODOLOGIA DE CADA MODALIDADE DE REUNIÃO 

WORKSHOP 

Os objetivos das reuniões de Workshop (WS) estiveram relacionados à primeira 
aproximação com a comunidade para a realização do trabalho. Assim, foi apresentado o 
PRODETUR à comunidade, por um representante da SUINVEST, Unidade Executora do 
Programa no Estado da Bahia (UEE). Na apresentação, se transmitiu a filosofia, a finalidade 
e os objetivos do programa, o montante de financiamento e a maneira pela qual seria 
elaborado o PDITS. 

Num segundo momento, os participantes se apresentaram e identificaram características de 
cada município, através de um levantamento dos pontos fortes e fracos do turismo em cada 
um deles. 

Além disso, foram levantadas junto à comunidade fontes de informação que poderiam 
ajudar na realização da pesquisa de campo. 

Para o PSE, esta etapa foi realizada em 5 reuniões. A metodologia utilizada para a dinâmica 
da reunião foi a METAPLAN, brevemente descrita abaixo: 

Metodologia 

A metodologia utilizada para as interações com a comunidade foi a METAPLAN. Para a 
aplicação desta metodologia, se faz necessário um mediador, responsável por controlar o 
tempo e conduzir a reunião. 

Formam-se grupos por município (tentar não formar grupos com mais de 10 pessoas, 
subdividindo um município em vários grupos, se necessário). 

Etapas: 

1. Identificação dos Pontos Fortes do Turismo 

Os pontos fortes são escritos em fichas azuis. Cada grupo elege um redator, que será 
responsável por preencher as fichas. Os pontos fortes são identificados para três quesitos da 
atividade turística: 

• Produtos e Atrativos Turísticos; 

• Equipamentos e serviços Turísticos; e 

• Infra-Estrutura Turística;  

É importante que somente um ponto forte seja escrito em cada ficha. 
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Uma pessoa do grupo cola as fichas azuis na parede, separando-as pelos quesitos 
mencionados. 

Depois que todos os municípios tenham escrito os pontos fortes e colocado na parede, 
todos os municípios repassam (ouvem, opinam, sugerem) os pontos fortes de cada um, 
sendo o mediador responsável por ler e revisar todos eles. 

Após revisar os pontos fortes, cada membro de cada grupo municipal recebe 5 etiquetas 
adesivas e cola uma etiqueta por atrativo que considera mais importante. Assim, cada 
membro tem direito de votar em cinco pontos fortes que considere mais importante. Cada 
participante deve votar apenas uma vez em cada ponto forte escolhido, evitando distorções 
na priorização dos pontos fortes. Os pontos fortes que contarem com mais votos no final da 
atividade são considerados os mais importantes. 

2. Identificação dos Pontos Fracos do Turismo 

Os pontos fracos serão escritos em fichas amarelas. O redator será responsável pelo 
preenchimento das fichas. 

Os pontos fracos para o desenvolvimento do turismo devem ser levantados  sem 
preocupação com os quesitos, devendo ser considerados quaisquer sejam os pontos fracos.  

Uma pessoa do grupo cola as fichas com os pontos negativos na parede. Assim como foi 
feito com os pontos fortes, todos os grupos repassam os pontos fracos de cada município, 
com o mediador lendo e revisando todos eles. 

Após revisar os pontos fracos, cada membro de cada grupo recebe as 5 etiquetas adesivas e 
vota nos pontos fracos que considere mais graves ou urgentes. Assim é feita a priorização 
dos pontos fracos. 

Programação das Reuniões de Workshop 

09:30 – Apresentação do PRODETUR NE II pela SUINVEST 

09:45 – Apresentação dos Participantes 

09:55 – Explicação da Metodologia METAPLAN pela FGV 

10:00 – Levantamento dos pontos fortes do turismo em cada município 

10:30 – Fixação das fichas azuis nas paredes 

10:45 – Leitura Coletiva das fichas azuis 

11:15 – Priorização dos Pontos Fortes 

11:30 – Avaliação dos Pontos Fracos do turismo em cada município 

12:00 – Fixação das fichas amarelas nas paredes 

12:15 – Leitura coletiva das fichas amarelas 

12:45 – Identificação dos Pontos Fracos mais graves e/ou urgentes 
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13:00 – Intervalo 

13:15 – Aplicação das perguntas orientadoras / identificação de fontes locais de informação 
pela FGV 

14:00 – Agradecimentos e Encerramento 

DIAGNÓSTICO 

A segunda rodada de reuniões com a comunidade contou com uma apresentação do 
diagnóstico levantado na pesquisa de campo e em pesquisas de dados sobre a região. Num 
segundo momento, as reuniões tiveram a interação dos presentes, que indicaram soluções 
possíveis para os problemas levantados no Workshop e avaliaram os principais atrativos de 
seus municípios. Esta etapa se deu também em 5 reuniões, com a mesma divisão de 
municípios das reuniões de Workshop. 

Metodologia 

A metodologia utilizada para as interações destas reuniões foi bastante simples, e tiveram 
como base os resultados das reuniões de Workshop. 

Primeiramente, foram regatados os pontos fracos das reuniões de Workshop. Separados por 
município, os presentes reviram cada um de seus pontos fracos e sugeriram possíveis 
soluções ou ações mitigadoras destes problemas. Uma ficha previamente preparada para 
cada município continha os pontos fracos mais votados e espaços para o preenchimento de 
possíveis soluções. Ainda nesta ficha, havia espaços disponíveis para os presentes listarem 
pontos fracos e soluções que não tenham aparecido nas reuniões de Workshop. 

No segundo momento de interação nas reuniões de Diagnóstico, foram resgatados os 
principais atrativos votados como pontos fortes do turismo em cada município. Em outra 
ficha previamente preparada, os presentes puderam caracterizar os atrativos de seus 
municípios de acordo com o segmento de turistas a que atendem; atividades realizadas no 
atrativo, experiência turística, etc. 

Programação das Reuniões de Diagnóstico 

09:00 – Apresentação da reunião pela SUINVEST 

09:15 – Primeiro contato das comunidades com o Conselho Gestor do Pólo, apresentado 
pelo Banco do Nordeste 

09:45 – Apresentação do Diagnóstico pelos consultores da FGV 

11:30 – Primeira interação: levantamento de possíveis soluções para os Pontos Fortes das 
reuniões de WS. 

12:30 – Segunda interação: caracterização dos atrativos 

13:30 – Agradecimentos e Encerramento 
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ESTRATÉGIAS 

Nas reuniões de estratégia apresentou-se a estratégia do desenvolvimento turístico para o 
Estado da Bahia e as estratégias sub-regionais de cada Zona Turística. 

Na interação foi solicitado aos participantes que eles priorizassem as estratégias para o 
Estado da Bahia e classificassem em ordem de importância as estratégias sub-regionais. 

A priorização e a classificação foram as bases para a definição do plano de ação, 
identificando as ações mais importantes e urgentes. 

Esta etapa de interação se deu em para o PSE em duas reuniões, uma para cada Zona 
Turística. 

Metodologia 

Para a interação com a comunidade, foram preparadas duas fichas: uma padronizada para 
todos os participantes, contendo as áreas estratégicas do Estado e as estratégias sub-
regionais e a outra, municipal, com as soluções propostas pela comunidade nas reuniões de 
diagnóstico. 

As estratégias do Estado e as sub-regionais foram classificadas em ordem de importância 
dentro de cada área estratégica na primeira ficha. 

A segunda ficha continha as soluções propostas (nas reuniões de Diagnóstico) para os 
problemas levantados no WS. Estas soluções foram priorizadas pelos participantes 
conforme a gravidade/urgência, utilizando-se “A” para as mais graves/urgentes e “B” para as 
menos graves/urgentes. 

Programação das Reuniões de Estratégias 

09:00 – Apresentação da reunião pela SUINVEST 

09:15 – Apresentação das estratégias para o Estado da Bahia e das estratégias Sub-Regionais 
(por ZT) pelos consultores da FGV 

10:30 – Primeira interação: classificação das estratégias por área estratégica 

11:30 – Segunda interação: priorização das soluções propostas nas reuniões de Diagnóstico 

12:30 – Agradecimentos e Encerramento 
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MATERIAL UTILIZADO PARA INTERAÇÃO 

WORKSHOP 

Formulário de Perguntas Orientadoras 

Desenvolvido para levantamento de algumas informações e para uma primeira orientação 
da visita dos consultores em campo. 

PRODETUR NE - II 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTADO (PDITS ) 

Reunião de Levantamento de Pontos Fortes e Pontos Fracos do Turismo 

SEU MUNICíPIO: 

1. Quais as principais atividades econômicas do município? 

2. Quais os principais novos investimentos do setor privado em turismo no local? 

3. Quais os destinos concorrentes e quem está atraindo mais turistas? Porque? 

4. Quais as principais entidades de treinamento e capacitação para turismo? 

5. Como é a relação entre o setor privado e a área pública de turismo? 

6. Como é a relação do cidadão com os turistas e com o turismo no que diz respeito 
à: 

• Lixo 

• Cortesia 

• Higiene 

• Apresentação pessoal 

• Assédio 

7. Existem programas de conscientização e sensibilização envolvendo: 

• Servidores Públicos 

• Policiais 

• Fiscais (do ambiente e de construção) 

• Garis 

• Agentes de Informação 

• Agentes de trânsito 

• Guias 

• Ambulantes 
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• Barraqueiros 

8. Contatos Indicados: 

 

DIAGNÓSTICO 

Ficha de Caracterização e Segmentação de Atrativos 

Desenvolvido para levantamento de informações complementares sobre os atrativos 
levantados no Workshop e na Pesquisa de Campo. O exemplo abaixo se refere à Aldeia 
Hippie, em Camaçari: 
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Ficha de Ações Recomendadas por Ponto Fraco 

Para sugestões de ações mitigadoras para os pontos fracos levantados no Workshop. 
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ESTRATÉGIAS 

Ficha de Priorização das Ações Recomendadas 

Para que os participantes decidissem, por município, qual seria a prioridade dada a cada 
ação sugerida na reunião de Diagnóstico: 

 

 

 


