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APRESENTAÇÃO
A realização do II CILITUR – COLÓQUIO NACIONAL SOBRE CIDADES LITORÂNEAS E TURISMO, com
o tema “Turismo e desenvolvimento desigual no litoral brasileiro” se constituiu em um grande desafio para
os organizadores do evento, uma vez que, na atual conjuntura nacional, a comunidade científica brasileira
está tendo dificuldades para obtenção de recursos e financiamentos para ações de extensão e pesquisa.
Tais dificuldades, no entanto, longe de causar desânimo, nos uniram e fortaleceram como grupo de
pesquisadores. Foi com este espírito, e de forma criativa, que integrantes da rede CILITUR se lançaram
para que a segunda edição do evento se concretizasse.
Com a proposição da temática do desenvolvimento desigual, o evento tem como finalidade aprofundar a
discussão sobre os processos socioespaciais, conflitos e contradições decorrentes da difusão das
atividades turísticas e de lazer nas áreas litorâneas, a partir de três eixos: urbanização turística, política,
turismo e território, turismo, inovação e conflitos socioespaciais. As transformações recentes suscitadas
pelas inovações e plataformas tecnológicas, assim como as práticas e experiências de economia
colaborativa, também terão destaque no debate proposto pelo evento.
A relevância social do Colóquio consiste na oportunidade de discussão e de apresentação de ideias,
pesquisas, análises críticas de intervenções e práticas que têm como ponto de interseção a intricada e
dialética relação entre o turismo e a produção/consumo do espaço nas cidades litorâneas brasileiras em
uma perspectiva multiescalar, que incluam processos socioespaciais regionais, metropolitanos e intraurbanos relativos às manifestações da atividade turística nestes lugares. Assim, é com imensa satisfação
que convidamos todos os participantes do evento para um profícuo debate sobre uma temática que assume
enorme relevância na sociedade contemporânea.
Comissão Organizadora
Recife/PE, 27 de fevereiro de 2020.
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SESSÃO TEMÁTICA 1 - Urbanização Turística
A PRODUÇÃO DO ESPAÇO LITORÂNEO NAS CIDADES GLOBAIS E NAS CIDADES
INVISIBILIZADAS: UM ESTUDO DE CASO SOBRE NITERÓI E SÃO GONÇALO/RJ

Resumo

Matheus Gomes Lima1

O presente trabalho propõe investigar a produção do espaço litorâneo nas cidades globais e nas cidades
invisibilizadas, a fim de entender seus métodos de planejamento urbano, seus conflitos, suas disputas e suas
contradições. Para tal avaliação, toma-se como estudo de caso duas cidades da Região Metropolitana do Rio de
Janeiro (RMRJ): Niterói e São Gonçalo, cidades vizinhas que têm a Baía de Guanabara como elemento paisagístico
em comum. Neste contexto, entende-se que a produção do espaço litorâneo, tema que é atravessado pela
discussão acerca do turismo, é uma chave importante para se avaliar o discurso do planejamento urbano aplicado
em cada caso, uma vez que revela como a gestão urbana e seus atores se apropriam da imagem da cidade e de
sua cultura.
Palavras-chave: planejamento urbano, orla marítima, turismo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Baía de
Guanabara.

The production of coastal space in global cities and in invisibilized cities: a case study about
Niterói and São Gonçalo/RJ
Abstract
This article proposes to investigate the production of coastal space in global cities and in invisibilized cities, in order
to understand their urban planning methods, their conflicts, their disputes and their contradictions. For this evaluation,
it is taken as case study two cities of Metropolitan Region of Rio de Janeiro: Niterói and São Gonçalo, neighboring
cities that have Guanabara Bay as a common landscape element. In this context, it is understood that the production
of coastal space, a theme that is crossed by the discussion about tourism, is an important key to evaluate the
discourse of urban planning applied in each case, since it reveals how urban management and its actors appropriate
the image of the city and its culture.
Keywords: Urban planning. Seafront. Tourism. Metropolitan Region of Rio de Janeiro. Guanabara Bay.

1. INTRODUÇÃO
O objeto do presente trabalho se insere no campo de estudos urbanos e regionais relacionados ao
planejamento e gestão de zonas costeiras. A produção do espaço litorâneo é um tema que revela discussões
sobre o território e suas contradições. No âmbito da literatura comparativa, a análise entre São Gonçalo e Niterói
oferece meios para se entender como funcionam as disputas por capital dentro de uma perspectiva relacional do
espaço.
Niterói (fig. 1) está localizado à margem oriental da RMRJ. Tem como limites os municípios de São
Gonçalo e Maricá. O município conta com uma população de 487.562 pessoas e é o 5º mais populoso da RMRJ.
Niterói apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) dos mais altos da RMRJ e do Brasil;
ocupa, respectivamente, a 1ª e a 7ª posição nos rankings. A gestão do município procura sustentar essa imagem
de cidade com alto padrão de qualidade de vida. Na própria página inicial de seu sítio eletrônico, há a exibição de
uma lista de certificados que Niterói detém. Por exemplo, o 1º lugar em qualidade de vida para pessoas com mais
de 60 anos ou o 1º lugar do Estado em saneamento. Outra característica que a leitura do sítio eletrônico de Niterói
revela é a identificação com o arquiteto Oscar Niemeyer. O símbolo que define a cidade é o Museu de Arte
Contemporânea (MAC), realizado pelo arquiteto em 1996. Uma das características marcantes do trecho de orla
marítima pertencente à Baía de Guanabara é o chamado Caminho Niemeyer: uma série de obras do arquiteto que
1 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades pela UFF. Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela
UFRRJ. E-mail: matheusgomeslima@live.com
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abrange desde o Centro até o bairro de Charitas. O Caminho Niemeyer marca Niterói como a 2ª cidade a abrigar
mais obras do arquiteto, à exceção apenas de Brasília.

Figura 1 - Vista aérea parcial de Niterói
Fonte: Google Earth

São Gonçalo (fig. 2) está localizado também à margem oriental da RMRJ. Tem como limites Niterói,
Itaboraí e Maricá. O município conta com uma população de 991.382 habitantes, sendo assim o 2º mais populoso
da RMRJ, atrás apenas da capital. São Gonçalo possui IDHM 0,739, sendo o 16º mais elevado da RMRJ e o 795º
do cenário nacional. Sua zona costeira possui mais de 15KM de extensão e apresenta configuração e usos
diversos, tais como indústrias, portos, estaleiros, usos militares, áreas de proteção ambiental, manguezais, usos
de lazer e comunidades caiçaras. Ressalta-se que a produção do espaço litorâneo, em São Gonçalo, é
atravessada pela passagem do perfil agrário-exportador dos séculos XVIII e XIX ao modelo urbano-industrial do
século XX (BESSA; GONÇALVES, 2012). A cidade experimentou considerável crescimento econômico e
demográfico, tendo ganhado, à época (décadas de 1940-1950), o apelido de Manchester Fluminense (BESSA;
GONÇALVES, 2012). Marcas desses períodos na orla podem ser percebidas nas várias indústrias estabelecidas
na área, como Fiat Lux e Hime, e inúmeros bairros com nomes de seus portos, como Porto Novo e Porto Velho.
Entretanto, o município experimentou também momentos de decadência em certas partes do território, como o
colapso das atividades industriais no Distrito de Neves (que abriga parte da orla), e relocalização e reestruturação
de seu perfil produtivo industrial para outras áreas da cidade, como Tribobó e Arsenal, bairros mais interioranos
(LESSA, 2018). Este processo de desindustrialização na orla deixou vazios urbanos nas antigas áreas industriais
(MENDONÇA, 2001). Ainda de acordo com Mendonça (2001), até 2001 “nem um caso de intervenção [nos vazios
urbanos] foi feita para criar áreas de lazer, por exemplo”.
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Figura 2 - Vista aérea parcial de São Gonçalo
Fonte: Google Earth

Por meio de perspectiva comparada, a construção metodológica visa analisar as duas cidades e suas
orlas marítimas através da ótica histórica (de sua formação territorial, de seu planejamento urbano, da produção de
mitos de origem, da produção de narrativas por parte de certos atores institucionais), complementando o estudo
com leituras físico-espaciais, ressaltando as áreas recreativas de acesso público ou semi-público das orlas, e com
levantamento iconográfico de ambos os municípios (logotipos e/ou brasões, fotografias das áreas de estudo etc.),
para poder avaliar a produção e significação do espaço litorâneo em ambas as cidades e avaliar a magnitude que
cada planejamento dá ao turismo litorâneo.

2. ANÁLISE DE SÃO GONÇALO
2.1 São Gonçalo e sua formação histórica
Conforme explicam Bessa e Gonçalves (2012, p. 03), “desde o século XVIII até o início do século XX,
(...) São Gonçalo apresentava um perfil socioeconômico rural”. Nesta época, “o principal modelo de produção da
cidade era o agrário-exportador, inicialmente com as lavouras de cana-de-açúcar” (BESSA; GONÇALVES, 2012, p.
03). Mais tarde, expandiram-se outras culturas pelo território gonçalense, com destaque para o cultivo de café.
Traço da importância desse período pode ser observado no próprio brasão oficial da cidade (fig. 3). Há um ramo de
café, à esquerda, e uma cana-de-açúcar, à direita.

Figura 3 – Brasão de São Gonçalo: signos e identidade
Fonte: Revista Vitruvius

São Gonçalo “angariava o título de importante entreposto comercial, pois era um centro conector entre o
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interior e a metrópole núcleo” (BESSA; GONÇALVES, 2012, p. 04). Os portos de Guaxindiba e Boaçú, por exemplo,
viveram dias de grande movimentação. Sua importância, à época, é atestada em bairros nomeados a partir de seus
portos. Ademais, tais experiências da fase agrícola-exportadora acarretaram expansão urbana. Por exemplo, a
construção de ferrovias, que ligavam o Distrito de Neves aos municípios vizinhos Maricá e Itaboraí, facilitou o
escoamento e o recebimento de produtos. Tal qual citado pelo sítio eletrônico da Prefeitura de São Gonçalo
(acessado em 30/11/2019), “os dois vetores ferroviários definiram e foram responsáveis pelo (...) desenho urbano de
ocupação observado na cidade, que se inicia em torno das estações dos trens e segue por suas margens”.
Entretanto, conforme expresso por Bessa e Gonçalves:
Como o mercado de commodities agrícolas era facilmente impactado pelas crises econômicas
na época, tal situação muito influenciou nos processos político-espaciais. Durante vários anos,
São Gonçalo, que inicialmente surge como sesmaria, ora alcança relativa autonomia políticoadministrativa, ora se torna freguesia de Niterói. Esta trajetória denota a forte influência das
oligarquias rurais na política local, cuja manutenção do poder estava diretamente ligada à
capacidade econômica local. (BESSA; GONÇALVES, 2012, p. 04).

Cabe analisar a emancipação do município de São Gonçalo do domínio político de Niterói. Essa disputa
política perdurou de 1890 a 1943, ano em que o Distrito de Itaipu (que, neste período, pertencia à São Gonçalo) foi
incorporado aos limites do município de Niterói. Sublinha-se que “trata-se de um momento histórico interessante”,
conforme citam Bessa e Gonçalves (2012, p. 04), “uma vez que se inicia um forte processo de industrialização no
município”. O argumento do desenvolvimento industrial foi importante na consolidação do status de cidade à São
Gonçalo, tendo sido usado como um dos mitos de origem da localidade. Conforme citam Bessa e Gonçalves:
O contexto político e econômico desta época foram fatores decisivos na estruturação do espaço
urbano de São Gonçalo. As mudanças no perfil socioeconômico, aliadas à crise do modelo
agrário-exportador e aos processos de migração tiveram grande impacto na produção espacial
– o mercado de terras. Grandes parcelas de terra, antes destinadas à produção agrícola, cediam
cada vez mais espaço aos loteamentos (BESSA; GONÇALVES, 2012, p. 04).

Devido ao baixo custo do preço deste solo urbano, ao crescimento industrial do município e à proximidade
com Rio de Janeiro e Niterói, “adquirir uma parcela de terra nas franjas periféricas [de São Gonçalo] era um fator
atraente para as camadas da população de renda mais baixa e (...) imigrantes oriundos de outras regiões do país”
(BESSA; GONÇALVES, 2012, p. 04).
Sobre o período entre 1940 e 1960, época em que o município recebe a alcunha de Manchester
Fluminense (fig. 4), Bessa e Gonçalves (2012, p. 04) afirmam que “São Gonçalo apresentava um dos parques
industriais mais importantes do país”. Neste momento, houve no município “uma série de projetos urbanísticos
voltados para a melhoria em infraestrutura e saneamento” e, para tal, “a associação entre as empresas e o poder
político local foram decisivos na implementação destes projetos” (BESSA; GONÇALVES, 2012, p. 04-05).

Figura 4 - Capa da revista “Vida Fluminense”, em 1959, destacando São Gonçalo como a “Cidade das Indústrias”
Fonte: Revista Vida Fluminense
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Sobre o cenário político presente a partir dos anos 1970, Bessa e Gonçalves (2012, p. 05) notam que “a
crise econômica nacional que surgia impõe uma nova estratégia no que tange os investimentos públicos”, que
“passam a ser cada vez menores e cada vez mais pontuais e centralizados”. Os autores ainda apontam que “os
investimentos em infraestrutura e saneamento básico não acompanham o crescimento populacional” (BESSA;
GONÇALVES, 2012, p. 05). Destaca-se, ainda, que a fusão política entre os Estados da Guanabara e do Rio de
Janeiro não trouxe investimentos na estruturação urbana de São Gonçalo. Este processo, ocorrido nos anos
ditatoriais, contribuiu para a crise urbana. Conforme Bessa e Gonçalves explicitam, as remoções forçadas das
favelas “assim como a expulsão dos pobres do centro metropolitano tiveram um grande impacto no processo de
favelização e de loteamento irregular no município” (BESSA; GONÇALVES, 2012, p. 05).
Logo após o final do período ditatorial, Bessa e Gonçalves (2012, p. 05) atentam que “viriam os primeiros
sinais de uma crise econômica, acarretando a ausência de fundos para novos financiamentos habitacionais e a
crise do desemprego”. A figura 5, apresentada abaixo, demonstra o ciclo de crescimento urbano, ressaltando o
surgimento dos assentamentos precários pelo território gonçalense.

Figura 5 - Expansão urbana em São Gonçalo
Fonte: O autor, sobre base de Bessa e Gonçalves, 2012, p. 06

2.2 A produção do espaço litorâneo em São Gonçalo
Como citado ao início deste artigo, a produção do espaço litorâneo, em São Gonçalo, é atravessada pela
passagem do perfil agrário-exportador dos séculos XVIII e XIX ao modelo urbano-industrial do século XX (BESSA;
GONÇALVES, 2012). De acordo com Lessa (2018), há um dissenso entre os trabalhos acadêmicos acerca da
desindustrialização no município, etapa que teria marcado a segunda metade do século XX em diante. Um primeiro
grupo de autores e autoras defende a ideia de decadência total na produção industrial gonçalense. Por outro lado,
há um segundo grupo que trabalha com o argumento de que houve, na verdade, uma reestruturação industrial
gonçalense, em detrimento da ideia de desindustrialização total.
Entretanto, em ambas as linhas de investigação há um consenso que, de fato, houve um esvaziamento
industrial no Distrito de Neves. Este, um dos dois distritos que abrigam a orla gonçalense, era um dos principais polos
industriais da cidade (LESSA, 2018).
Como afirma Mendonça (2001), a identidade local está referenciada aos símbolos industriais, mesmo que
estes se encontrem em estado de ruínas. Exemplos de tais símbolos são a vila de operários da antiga indústria Hime,
a fachada da fábrica (fig. 6), o campo de futebol do time dos metalúrgicos e o próprio nome do bairro operário Vila
Lage, em homenagem ao industrial Henrique Lage. O autor nota que “o modo de organização espacial local ainda
hoje é muito influenciado pelo período industrial” (MENDONÇA, 2001). Os laços com esse passado, com essa
identidade operária, são muito importantes e perceptíveis, ainda, no imaginário de parte dos moradores da região
(fig. 7) ou no brasão da cidade (ver figura 3, acima).
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Figura 6 - Fachada da antiga fábrica Hime em estado de ruína, ao fundo
Fonte: O autor

Figura 7 – Logotipo da Associação De Moradores Para O Desenvolvimento De Neves, com destaque para o símbolo de uma
fábrica ao centro da figura
Fonte: https://twitter.com/amoneves

Para Mendonça (2001), esse esvaziamento industrial na orla deixou vazios urbanos, os friches
industriais. O autor (2001) ainda analisa que há dúvidas se os projetos de renovação nestes vazios industriais
dialogam com a memória urbana do território. Colocando em foco a transformação do espaço que antes abrigava a
Companhia Fiat Lux em um supermercado da rede francesa Carrefour (que contém, em seu interior, franquias como
McDonald’s), Mendonça aponta que esses novos signos podem trazer uma impressão de modernização e
globalização, mas questiona “até que ponto os novos usos marcam a identidade local ligada à indústria”
(MENDONÇA, 2001). O autor ainda salienta que ambos os projetos - a indústria e o supermercado - não tiveram
origem local. Não obstante, Mendonça ressalta que “algumas atividades industriais no meio urbano deram origem
à diferenciação e à solidariedade entre diferentes comunidades da cidade, e contribuíram para criar antagonismos
com outras cidades vizinhas” (MENDONÇA, 2001). Ainda afirma-se, como supracitado por Mendonça (2001), que
não houve renovação desses vazios para a criação de espaços públicos e/ou semi-públicos recreativos (pelo menos
até 2001, ano da publicação do artigo de Mendonça).
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Esta análise dos vazios urbanos industriais e do vácuo na renovação urbana desses vazios aponta, como
apresentado acima, para a reprodução desse vazio na identidade cultural local. Tal relação entre o espaço e a
identidade é melhor compreendida à luz do conceito de visão tripartite do espaço, de David Harvey (2015). Neste
estudo, Harvey decodifica o espaço em 3 dimensões: o espaço absoluto, o espaço relativo e o espaço relacional.
Uma síntese do conceito é encontrada a seguir:
O espaço não é nem absoluto, nem relativo, nem relacional em si mesmo, mas ele pode tornarse um ou outro separadamente ou simultaneamente em função das circunstâncias. (...) A
questão ‘o que é o espaço?’ é por consequência substituída pela questão ‘como é que diferentes
práticas humanas criam e usam diferentes concepções de espaço?’. A relação de propriedade,
por exemplo, cria espaços absolutos nos quais o controle monopolista pode operar. O
movimento de pessoas, de bens, serviços e informação realiza-se no espaço relativo porque o
dinheiro, tempo, energia, etc, são necessários para superar a fricção da distância. Parcelas de
terra também incorporam benefícios porque contêm relações com outras parcelas... sob a forma
do arrendamento, o espaço relacional se torna um aspecto importante da prática social humana.
(HARVEY, 1973, p. 13, apud HARVEY, 2015, p. 128).

Ainda de acordo com Harvey (2015, p. 131), “certas temáticas, como o papel político das memórias
coletivas nos processos urbanos, somente podem ser abordadas desta maneira [relacional do espaço-tempo]”. Ao
mesmo tempo em que o espaço absoluto é alterado e os fluxos no espaço relativo, então, mudam, reordenam-se os
sentidos que produzem o espaço relacional.
Vale ressaltar a importância dos projetos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) e da
Cidade da Pesca para a orla e para o município. Ambos os projetos são localizados para o Distrito do Centro, que
abriga aproximadamente ⅔ da extensão da orla marítima. O Comperj é um empreendimento da área de
abastecimento da Petrobras e se configura como o maior empreendimento único feito pela empresa.
Embora a planta produtiva do Complexo tenha sido projetada em Itaboraí, em São Gonçalo foi construída
a Central de Escoamento de Produtos Líquidos (a orla deste último foi escolhida, pois a orla de Itaboraí é totalmente
salvaguardada pela Área de Proteção Ambiental de Guapimirim). Motivados para aproveitar as instalações da
Petrobras na orla do bairro de Itaoca, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca;
a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços; a Companhia de
Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio e a Prefeitura de São Gonçalo idealizaram a Cidade da Pesca. Este
projeto é um complexo que abriga empresas privadas do setor para o desembarque e processamento do pescado,
baseado na parceria público-privada. O projeto da Cidade da Pesca visa aproveitar as estruturas (estrada do Comperj
e píer) deixadas pela Petrobras para São Gonçalo.
Desde o anúncio dos Comperj e da Cidade da Pesca, diversas famílias tradicionais foram desalojadas de
suas residências para a implantação dos projetos, como relatado por matéria do jornal O Globo, em 25/07/2015.
Entretanto, após sucessivos adiamentos e diminuições nas obras e projeções do Comperj, o projeto Cidade da Pesca
ainda não se iniciou e não possui um prazo para tal. Nota-se como as obras supracitadas atuam no imaginário
industrial de São Gonçalo e de seus habitantes. Há relatos de moradores locais que se prepararam para trocar o
ofício de pescador pelo futuro operário, como mostrado pela reportagem supracitada. O adiamento das obras do
Comperj e o possível cancelamento das obras da Cidade da Pesca mostram, uma vez mais, o esvaziamento
simbólico do espaço através da desapropriação dos moradores tradicionais e, ainda, o esvaziamento simbólico do
espaço no futuro do pretérito do desenvolvimento urbano.
Cabe notar que a incompatibilidade de tais projetos desenvolvimentistas para aquele trecho de orla já
havia sido citada por mim em meu Trabalho Final de Graduação (LIMA, 2017). Itaoca, território de comunidades
tradicionais, de pescadores artesanais, de ocupação urbana característica esparsa, de importantes marcos urbanos
e ambientais, sofreria descaracterização territorial pela implementação dos equipamentos do Comperj e da Cidade
da Pesca. Esta, por sinal, visa beneficiar megaempresas privadas do ramo pesqueiro, removendo pescadores
artesanais locais. Uma amarga ironia.
Nesta lógica desenvolvimentista para a orla de São Gonçalo, destaca-se que o turismo tem uma chave de
importância diferente da cidade de Niterói, por exemplo, para a produção do espaço litorâneo do município. São
pontuais os espaços da orla que são planejados ao uso público2 (fig. 8), como a Praia das Pedrinhas e a Ilha das
Flores (área militar que tem acesso controlado ao público).

2

Vale notar que, em visita a campo para minha pesquisa do Trabalho Final de Graduação (LIMA, 2017), um informante revelou
que não poderíamos fazer relato fotográfico da orla pertencente ao Distrito do Centro, uma vez que há perigo de acesso à área,
mesmo por barco, por conta dos altos índices de criminalidade. Logo, pontos turísticos, como a Capela Nossa Senhora da Luz,
têm seu acesso obstruído ou inviabilizado e diminuem os usos turísticos da orla.
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Figura 8 - Áreas recreativas de acesso público ou semi-público na orla de São Gonçalo
Fonte: O autor, sobre base do Google Maps

Constata-se que a população, de uma forma geral, e as classes mais pobres, de uma forma específica,
têm o acesso dificultado à orla. Para o escopo desta pesquisa, destacam-se dois fatores. Primeiro, há uma cinturão,
formado pela BR-101 e pelos estaleiros no bairro do Gradim, que atuam como uma barreira espacial entre a orla
marítima e o tecido urbano, tornando a baía um lugar de passagem em diferentes pontos (LIMA, 2017). Segundo,
há um histórico de pressões do campo econômico nos campos social e ambiental, presenciado pelas inúmeras
remoções de populações caiçaras da orla de São Gonçalo. São os casos da luta insurgente da Favela do Gato, no
bairro do Gradim, contra a remoção total em decorrência da implantação da BR101, na década de 1980
(BIENENSTEIN; BIENENSTEIN; FREIRE; SOUZA, 2017); ou da remoção parcial de moradores do bairro de Itaoca
em decorrência das obras do Comperj e do megaempreendimento Cidade da Pesca, de 2014 até o momento.
Por fim, afirma-se que, embora haja pressões de diferentes formas, há vida e insurgência na orla
gonçalense. A figura 9 demonstra que, embora a BR-101 atue como um cinturão, há lutas por significação do espaço
e trabalho cultural dos moradores locais.

Figura 9 - Barcos de pesca na Baía de Guanabara e a BR-101
Fonte: Google Earth
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3. ANÁLISE DE NITERÓI
3.1 Niterói e sua formação histórica
O mito de origem da sesmaria que, doravante, se tornaria a cidade de Niterói data de 1573, ano em que
Mem de Sá entrega a Araribóia, chefe dos índios temiminós, a posse solene das terras conhecidas como Banda
d’Além (FREITAS, 2017). O repasse das terras veio da participação da tribo na expulsão dos franceses e dos
índios tamoios no litoral do Rio de Janeiro, em cooperação com os portugueses. Como afirma Freitas (2017, p.
29), além de firmar uma parceria com a tribo indígena, “a entrega das terras teria a função de ajudar na defesa da
entrada pela baía”.
A Aldeia se instalou no morro de São Lourenço, em decorrência da visão estratégica para a baía e da
proteção natural dos manguezais à sua volta, prevenindo invasões. Araribóia, como mostra a história, detinha a
liderança da tribo e conexão às suas práticas indígenas, embora tenha se convertido ao catolicismo e adquirido
hábitos da nobreza portuguesa (FREITAS, 2017). Após seu falecimento, em 1589, a Aldeia passou por longas
disputas territoriais entre os colonos e os indígenas, até a extinção da Aldeia em 1866.
Simultaneamente a alguns desses eventos, a região de Banda d’Além ganhou notoriedade após a hospedagem
de Dom João VI na localidade. Um reflexo dessa visita pode ser percebido pela mudança de nome da sesmaria,
em 1819, que passa a ser chamada Vila Real da Praia Grande (FREITAS, 2017) e pela maior movimentação de
visitações, comércio e navegação na área. Um marco urbanístico da localidade foi a implantação de seu primeiro
plano urbano, o Plano de Edificação da Vila Real de Praia Grande (fig. 10), que previa melhorias no bairro de São
Domingos e criação de nova gleba urbana, organizada em malha ortogonal, no Centro (AZEVEDO, 1997, apud
FREITAS, 2017).

Figura 10 - Mapa do plano de edificações da Vila Real da Praia Grande, 1820
Fonte: https://www.culturaniteroi.com.br/blog/?id=1946&equ=niteroilivros

Em crescente notoriedade, no ano de 1835, Vila Real foi elevada à categoria de cidade, chamada agora
Nictheroy, e à de capital da província do Rio de Janeiro, visto que a cidade do Rio de Janeiro havia se tornado
capital do Império do Brasil. Em 1841, Nictheroy angaria o título de cidade imperial, em decorrência da visita de
Dom Pedro II ao local (FREITAS, 2017). No mesmo ano, um novo plano urbano foi realizado na cidade, chamado
Plano Taulois, tendo por escopo o parcelamento do solo no bairro de Icaraí e em parte do bairro de Santa Rosa e
criação de conexão entre os bairros do Centro e do Ingá (FREITAS, 2017). Atribui-se a esse século, aliás,
importantes marcos de desenvolvimento urbano, tais como inauguração do transporte aquaviário (ligando Niterói
a Rio de Janeiro) e da “Estrada de Ferro de Niterói, ligando a cidade com localidades do interior do Estado” (IBGE,
2017).
Ao final do século XIX e início do século XX, houve transformações político-administrativas na região e
no país. Com a Proclamação da República, em 1889, a cidade do Rio de Janeiro é definida como capital do Brasil
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e, em 1891, como Distrito Federal. A província do Rio de Janeiro é definida como Estado, mantendo Niterói como
capital.
Segundo Azevedo (1997, p. 41), tal como citado por Freitas (2017, p. 30), passa-se a ter, em Niterói,
uma fase “de urbanização e de edificação de prédios públicos que representam até hoje o acervo arquitetônico
mais representativo da cidade”. Freitas (2017, p. 30) ainda complementa que tais marcos urbanos ocorrem
“juntamente com a entrada de relevantes atores econômicos (com a instalação de bancos, por exemplo) e lugares
de lazer (cinemas, cassino, clubes etc.)”.
As primeiras décadas do século XX marcam um tipo de gestão em Niterói com inspirações na gestão
de Pereira Passos, prefeito do Rio de Janeiro entre 1902 e 1906. Freitas (2017) ressalta o caráter higienista das
ações municipais deste período, principalmente em relação às moradias. Com um ímpeto de modernização para
suprir “carências provocadas pela passagem de uma estrutura semi-rural em urbana” (AZEVEDO, 1997, p. 43,
apud FREITAS, 2017, p. 31), duas grandes intervenções urbanísticas são destacadas: “a construção do Porto (fig.
11) e a Praça da República, ambas com a finalidade de dar a importância compatível com a de capital do Estado
à Niterói” (FREITAS, 2017, p. 31). Com desmonte de morros e aterros feitos na Baía de Guanabara, a obra do
Porto foi justificada, como aponta Freitas (2014, p. 15, apud FREITAS, 2017, p. 31), para “desafogamento do porto
do Rio de Janeiro”, além de argumentos higienistas, como “remover casebres” da área. Ressalta-se, ainda, que a
organização espacial dos bairros da zona norte do município, tais como Barreto, Ponta D’areia e Ilha da Conceição,
têm forte marca das obras do porto. Seu perfil industrial se equipara à organização dos bairros da orla de São
Gonçalo e certas problemáticas futuras, acerca de vazios urbanos industriais, por exemplo, também.

Figura 11 - Ilustração do Porto de Niterói, no bairro de São Lourenço
Fonte: http://www.niteroitv.com.br/guia/niteroi_historia.asp

Salientam-se algumas linhas gerais que afetaram o espaço de Niterói e sua significação. Primeiro, os
aterros da Praia Grande foram mal executados, deixando vazios urbanos que logo se transformavam em zonas de
despejo de detritos na área central da cidade (FREITAS, 2017). A situação foi agravada por um segundo aspecto,
a construção da Ponte Rio-Niterói (1974), que, de acordo com Freitas (2017, p. 34), “ainda degradou as áreas da
cidade em que foram colocadas suas cabeceiras e não as recuperou”. Um terceiro fator, de ordem políticoadministrativa, afetou a dimensão simbólica atribuída à cidade: em 1975, os Estados da Guanabara e do Rio de
Janeiro são unificados e, na fusão, Niterói perde o título de capital para a cidade do Rio de Janeiro. Como afirma
Freitas:
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Consequentemente, a municipalidade deixa de ser o foco dos incentivos e
investimentos financeiros governamentais. Muitos projetos são abandonados; a
cidade sofre um esvaziamento populacional e financeiro. O bairro mais atingido por
esse esvaziamento, o Centro, ainda teve de lidar com a deformidade do aterro. Niterói
passou a ser vista como “cidade- dormitório” e “quintal do Rio de Janeiro” (FREITAS,
2017).

Importante destacar, aqui, mais uma vez, a importância da dimensão relacional do espaço, de
David Harvey (2015), tal qual já citada neste artigo, como ferramenta de entendimento da relação entre
atores institucionais representantes do Rio de Janeiro e de Niterói.

3.2 A produção do espaço litorâneo em Niterói
Antes, uma consideração metodológica. A orla marítima da cidade de Niterói pode ser dividida
em duas; uma orla marginal à Baía de Guanabara (fig. 12) e outra, ao Oceano Atlântico. Para esta pesquisa,
apenas a primeira faz parte do recorte analítico. Ressalta-se que o objetivo é entender como as gestões
urbanas de cada município lidam e interagem com a produção do espaço litorâneo de maneiras diferentes,
apesar de sua proximidade física.

Figura 12 - Áreas recreativas de acesso público ou semi-público na orla de Niterói
Fonte: O autor, sobre base do Google Maps

Alguns planos urbanísticos foram traçados na expectativa de recompor o tecido urbano
niteroiense. Nenhum deles foi realizado de forma completa. Talvez pelo caráter incompleto das
intervenções, ainda havia um aspecto de “abandono” do bairro do Centro (PORTO JUNIOR, 2006, apud
FREITAS, 2017, p. 35).
Vale destacar o primeiro mandato do prefeito Jorge Roberto Silveira (PDT, 1989-1992). Neste
período, foi-se lançado mais um plano urbanístico para reintegração do tecido urbano: o Projeto de
Revitalização do Centro de Niterói, de 1990. Destaques deste projeto são a construção do Terminal
Rodoviário João Goulart, duplicação da Avenida Rio Branco, marginal à orla, e construção da Concha
Acústica no Aterrado Sul (FREITAS, 2017). Entretanto, como nota Freitas (2017, p. 35), “o Aterrado Norte
ainda constituía um problema e a municipalidade não tinha projetos para preencher aquele vazio urbano”.
Como sublinha Freitas (2017, p. 35), “Apesar do desenvolvimento do plano, esse mandato de
Jorge Roberto Silveira ficou marcado pela concepção do Museu de Arte Contemporânea – MAC de Niterói,
obra do famoso arquiteto Oscar Niemeyer”. O projeto, ainda de acordo com Freitas (2017, p. 35), tinha
por escopo “devolver a autoestima” que foi esvaziada simbolicamente da cidade, principalmente pela
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perda do status de capital do Estado, em 1975. Importante entrelaçar, como o faz Luz (2008), citada por
Freitas (2017, p. 35), que, à época, tomava-se forma “um modelo de gestão pública que enxerga as
cidades como mercadorias a serem vendidas e embeleza suas imagens para atração turística”. Diversos
autores e autoras conceituam esta vertente do planejamento urbano como marketing urbano ou citymarketing.
Após variações da recepção pública acerca do projeto do museu, o MAC foi visto como algo
positivo pela sociedade, de uma forma geral (FREITAS, 2017). Ainda de acordo com Freitas (2017, p. 36),
o museu simbolizava “uma modernização, deixando para trás os adjetivos pejorativos de ‘cidadedormitório’ e ‘quintal do Rio de Janeiro’”. Depois de mais algumas variações na opinião pública, agora em
decorrência de certos imprevistos na construção do museu, o MAC foi inaugurado em 1996. No começo
de seu segundo mandato à frente da Prefeitura (PDT, 1997-2000), Jorge Roberto Silveira afirma que o
MAC seria içado a “símbolo da cidade” (FREITAS, 2017, p. 36) (fig. 13). Mais uma vez parafraseando
Freitas (2017, p. 36), o MAC torna-se um sucesso, “tanto na perspectiva de ‘melhorar a autoestima da
cidade’ quanto de ter uma vida cultural independente da cidade do Rio de Janeiro”. Rodrigues (2015, p.
130) ainda analisa que “os impactos de atratividade promovidos pelo MAC extrapolaram os limites
nacionais”. Como pesquisador da cidade de Niterói, ainda afirma que “é muito evidente o expressivo
significado que o MAC assumiu no imaginário niteroiense (fig. 14)” (RODRIGUES, 2015, p. 133).

Figura 13 - Nova logotipo da Prefeitura Municipal de Niterói
Fonte: https://twitter.com/niteroipref

Figura 14 - Logotipo do projeto PedalUFF-Tur, com destaque para o símbolo do MAC no imaginário niteroiense
Fonte: http://www.uff.br/?q=noticias/25-01-2016/projeto-da-uff-incentiva-o-cicloturismo-em-niteroi

Diante deste cenário, a Prefeitura, ainda sob a segunda gestão de Jorge Roberto Silveira, firma
nova parceria com Niemeyer. Em 1997, a Prefeitura anuncia a proposta do Caminho Niemeyer (fig. 15):
uma série de edifícios projetados pelo arquiteto, a se estender, inicialmente, desde a Praça Araribóia até
o MAC (FREITAS, 2017). Após mudanças, vistas a seguir, o Caminho Niemeyer, atualmente, se estende
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do Centro ao bairro de Charitas.

Figura 15 - Mapeamento das obras de Oscar Niemeyer em Niterói
Fonte: O autor

Sobre este momento, Bastos (2015), tal qual citada por Freitas (2017), afirma que:

A estratégia adotada pelo programa de governo de Jorge Roberto da Silveira, iniciado
em 1989, deixou no esquecimento símbolos que faziam referência ao passado
histórico da cidade, como o mítico fundador Araribóia, e até mesmo aqueles que a
ele estivessem vinculados, como a Pedra do Índio, para trazer à cidade um novo
símbolo que representasse o progresso e a evolução urbana, isto é, que
demonstrasse que o “processo civilizatório” avançara também por Niterói (BASTOS,
2015, p. 65-66, apud FREITAS, 2017, p. 36).

Houve, contudo, conflitos acerca do Caminho Niemeyer. Rodrigues (2015) sublinha que certas
manifestações contrárias aos projetos foram abafadas. No caso, o autor mostra uma matéria jornalística
explicitando reclamações de pescadores locais e ambientalistas contra a implantação da estação
aquaviária, a segunda do município, no bairro de Charitas. Um relato importante para compreensão é
dado, ainda, por Freitas:
Jorge Roberto Silveira passa por cima da sociedade civil, da câmara dos vereadores
e da Lei Orgânica do Município para aprovação do Caminho Niemeyer. Não seria
surpresa que escolhesse Selmo Treiger, empresário e engenheiro para a presidência
do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer, fazendo deste um braço empresarial da
Prefeitura, reforçando os laços das parcerias públicoprivadas. Treiger vê como
entrave a participação social: “a discussão não deve interromper a velocidade da
realização (...); a cidade precisa crescer e acontecer, está errado discutir
politicamente os projetos” (TREIGER, apud BIENENSTEIN; SANCHEZ, 2003, p. 08,
apud FREITAS, 2017, p. 39-40).

Após sua construção, os resultados e reações acerca do Caminho Niemeyer foram variados.
Houve alterações no projeto original. Para as instalações, era-se necessária cessão de parte do terreno
da Universidade Federal Fluminense, fato que a Universidade se mostrou contrária a (FREITAS, 2017).
Após alguns imbróglios, a implantação de algumas obras foi transferida para o Aterrado Norte de Praia
Grande, histórico vazio urbano na área central da cidade. O projeto original ainda contava com 4 torres
de uso misto (residencial e comercial) no Aterrado Norte (RODRIGUES, 2015). Entretanto, empresários
não apresentaram interesse no projeto, alegando, tal qual mostra Freitas (2017, p. 40), argumentos como
“não havia demanda para absorver todas aquelas torres” ou que “aquele local atrairia mais população de
baixa renda”. As 4 torres foram substituídas por 2 torres de uso empresarial e hoteleiro, em terreno externo
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ao Aterrado. Os edifícios, chamados Oscar Niemeyer Monumental, ainda serão erguidos no Centro.
Após a abertura do Caminho (especificamente o núcleo do projeto, que envolve as obras
realizadas no Aterrado Norte), o movimento de pessoas no local foi abaixo do esperado, como demonstra
Freitas (2017). Requereram-se diversas ações por parte da Prefeitura, como reinauguração do espaço e
realização de eventos periodicamente, para que o local atraísse mais pessoas. Vale notar que o aumento
do número de visitantes é um resultado recente. Freitas discorre sobre o distanciamento entre o Caminho
Niemeyer e os moradores locais:
Acredito que a causa disso tenha sido a exclusão da participação social desde o
início do processo, a hipervalorização dada à atração turística com objetivo de vender
a imagem de uma Niterói moderna e o fato de o complexo ter difícil visibilidade da
Avenida Visconde do Rio Branco, principal Avenida do Centro, pelo grande vazio
urbano que há entre os espaços (FREITAS, 2017, p. 47).

Ressalta-se que houve aumento no preço do solo nos bairros onde há obras de Niemeyer e
nos bairros adjacentes a elas (RODRIGUES, 2015).
Por fim, ainda vale destacar que, em 2012, a entrada da Baía de Guanabara pertencente à
Niterói fez parte, a reboque, do sítio que recebeu o título de Patrimônio Mundial, concedido pela UNESCO.
Dentre os critérios para recebimento do título de Paisagem Cultural, o relatório apresentado pelo World
Heritage Committee, conforme citado por Domingues, aponta que tal cenário urbano, que também inclui,
principalmente, parte da cidade do Rio de Janeiro:
“(...) tem sido moldado por uma criativa fusão entre natureza e cultura”, que se reflete
através de um “intercâmbio com base em ideias científicas, ambientais e urbanas
que levou a criações paisagísticas inovadoras”, “percebida como de grande beleza
por muitos escritores e viajantes e que moldou a cultura da cidade” (WORLD
HERITAGE COMMITTEE, 2012, apud DOMINGUES, 2013, p. 225-226) (grifo meu).

Tal título acrescenta à orla de Niterói, assim, certa camada de capital simbólico, corroborando o
caráter estético (“de grande beleza”) de sua paisagem.

4. CONCLUSÃO
A pesquisa buscou avaliar como a produção do espaço litorâneo se desdobra em tipos diferentes
de planejamento urbano e como o discurso da narrativa oficial e de certos atores sociais de cada cidade
está posicionado em relação a esse planejamento.
Em Niterói, uma cidade onde sucessivas gestões municipais procuraram inseri-la no mercado das
cidades-empresas-culturais, no sentido descrito por Otília Arantes (2000), através de um turismo de disputa
por capital internacional. Em São Gonçalo, o outro lado, invisibilizada pelo desenvolvimento da cidadeempresa-cultural Niterói. Fato percebido, por exemplo, na preferência dada à cidade de Niterói por uma
segunda estação aquaviária, localizada no bairro Charitas, em detrimento de uma possível primeira estação
em São Gonçalo; a demanda potencial de usuários gonçalenses supera o número de usuários do serviço
em Charitas.
Em uma, o turismo litorâneo se dá pela fórmula dos grandes equipamentos culturais assinados
pelos starchitects, caso percebido em cidades como Barcelona e Rio de Janeiro. Essa chave cultural, que
o turismo representa, abre espaço para especulação imobiliária e gentrificação. Em outra, o turismo
litorâneo apresenta outra chave de importância; é secundário e pontual, se comparado à chave de
importância dada pelas gestões em Niterói. O turismo, na orla de São Gonçalo, tenta se moldar aos planos
econômicos, de ordem desenvolvimentista, externos à área, sem grandes arquitetos e sem o marketing
urbano pautado pela fórmula das cidades globais. Como o caso da criação da pousada em Itaoca para
abrigar o novo fluxo de trabalhadores e empresários ligados ao Comperj e ao megaempreendimento Cidade
da Pesca.
Como resultado, notam-se essas contradições na produção e significação do espaço.
Em Niterói, o desenho urbano da orla, de uma forma geral, se abre para a Baía de Guanabara.
Em São Gonçalo, o desenho urbano, em geral, cria barreiras que formam um cinturão entre o tecido urbano
e a baía. Esta, salvo em pontos específicos (como a Praia das Pedrinhas), é percebida não raro como lugar
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de passagem.
Tal invisibilidade passa pela disputa desigual por capital simbólico, nos termos de Bourdieu (1989),
onde para um campo ganhar espaço, outro tem que perder. Essa disputa é comprovada historicamente,
haja vista os embates para conquista da autonomia político-administrativa de São Gonçalo em relação à
antiga capital estadual Niterói (LESSA, 2018), nos séculos XIX e XX, ou ainda a disputa pelo Distrito de
Itaipu, vencida pelas esferas administrativas de Niterói, no século XX.
Os resultados da pesquisa indicam que, em ambos os casos, as classes pobres ou não têm acesso
à orla ou veem esse acesso ser dificultado. Seja pelo aumento do preço no uso do solo onde há obras de
Niemeyer ou nos bairros adjacentes às obras, como Ingá e Icaraí, no caso de Niterói (RODRIGUES, 2015);
seja porque o desenho urbano cria barreiras a essas pessoas, exemplificado pelo cinturão formado pela
BR101 e pelos estaleiros no Gradim, que impedem que a população tenha um contato maior com a orla,
no caso de São Gonçalo (LIMA, 2017). Ademais, atenta-se às pressões simbólicas e materiais do campo
econômico sobre as populações locais tradicionais em ambos os municípios. São os casos da supracitada
luta insurgente da Favela do Gato, em São Gonçalo, contra a remoção total em decorrência da implantação
da BR-101, na década de 1980 (BIENENSTEIN; BIENENSTEIN; FREIRE; SOUZA, 2017); ou da remoção
judicial dos moradores da Aldeia Imbuhy, comunidade de pescadores artesanais do bairro de Jurujuba,
Niterói, ao final da década de 2010 (RAMOS, 2019).
Percebe-se uma relação metafórica com os projetos fáusticos e pseudo-fáusticos descritos por
Marshall Berman (1986) no livro “Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade”: as
pessoas mais pobres são consideradas o resquício do tradicional que precisa ser removido para dar lugar
ao novo, ao moderno. Independente de por qual premissa o projeto moderno se mostre, o resultado é
tragicamente igual.
Conclui-se que a produção e a significação do espaço litorâneo nas duas cidades se deram de
formas diferentes porque houve diferentes territorialidades em disputa em cada espaço. Através do viés
histórico, percebe-se que os mitos de origem em relação à Niterói foram (não sem disputa ou ressignificação
das narrativas) majoritariamente ligados à Araribóia, à família imperial, ao caráter estético da orla e ao
arquiteto Oscar Niemeyer; em São Gonçalo, os principais mitos de origem são relativos à força industrial
(Manchester Fluminense) e ao fato do município ser um importante entreposto comercial. Tal análise
contribui à explicação de porque a orla de Niterói é ressaltada pelo aspecto de lazer e turismo, abrindo-se,
assim, à baía, e porque a orla de São Gonçalo é projetada majoritariamente para fins desenvolvimentistas,
fechando-se em seu desenho urbano à mesma baía. Por fim, a orla de Niterói possui mais áreas recreativas
de uso público ou semi-público que a orla de São Gonçalo.
À luz dessas constatações, importante citar Luiz Augusto Fernandes Rodrigues (2015, p. 116): em
um “contexto regido por noções como a do planejamento estratégico das cidades, devemos nos perguntar:
Planejamento com quem e para quem; planejamento de o que e como. Estratégico para que atores
sociais?”. Parafraseando a conclusão de Rodrigues, também cabe o questionamento ao outro lado: em
São Gonçalo, a orla abriga projetos desenvolvimentistas; desenvolvimentistas para quem? Desenvolvendo
o que e como? Esse desenvolvimento se abre para que atores sociais?

REFERÊNCIAS
AZEVEDO, M. N. S. Niterói urbano: a construção do espaço da cidade. In: Ismênia Martins e Paulo Knos.
(Org.). Niterói Cidade Múltipla. 1ed. Niterói: Niterói Livros Ed., 1997, v. 1, p. 19-71.
ARANTES, O. B. F.; MARICATO, E. T. M.; VAINER, C. B. A cidade do pensamento único:
desmanchando consensos. Editora Vozes, Petrópolis; 1ª edição, 2000.
BASTOS, L. V. R. "Niterói, terra de índio": apagamentos, silenciamentos e reapropriações em torno
da figura de Araribóia. Dissertação (Mestrado em Cultura e Territorialidades). Universidade Federal
Fluminense. Niterói. 2015.
BERMAN, M. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. Companhia das Letras,
São Paulo, 1986.

20

BESSA, E. R. A. S.; GONÇALVES, T. G. B. Entre a preservação ambiental e a ocupação urbana: propostas
e impasses do Plano Diretor de São Gonçalo. Anais: Seminário de Áreas de Preservação Permanente
Urbanas 2. 2012.
BIENENSTEIN, R.; BIENENSTEIN, G.; FREIRE, E. H. A luta da Favela do Gato contra remoção: um
exemplo de articulação entre universidade e comunidade. II Seminário URBFAVELAS. Rio de Janeiro.
2016.
BIENENSTEIN, R.; BIENENSTEIN, G.; FREIRE, E. H.; SOUZA, D. M. M. Extensão universitária na luta
pelo direito à moradia e à cidade. XVII ENANPUR. São Paulo. 2017.
BOURDIEU, P. F. O poder simbólico. Lisboa: Bertrand, 1989.
DOMINGUES, J. L. P. A diversidade atrofiada: políticas de regulação urbana e movimentos culturais
insurgentes na cidade do Rio de Janeiro. Tese (Doutorado em Planejamento Urbano e Regional). Rio
de Janeiro: IPPUR/UFRJ. 2013.
FREITAS, B. T. Disputas em torno do território: apropriações e usos no Caminho Niemeyer,
Niterói/RJ. Dissertação (Mestrado em Cultura e Territorialidades). PPCULT/UFF. Niterói. 2017.
HARVEY, D. O espaço como palavra-chave. Revista Em Pauta (Revista da Faculdade de Serviço Social
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro). n. 35, v. 13, p. 126 – 152. Rio de Janeiro. 2015.
HARVEY, D. Social justice and the city. Londres: Edward Arnold e Baltimore;
John Hopkins University Press. 1973.
IBGE.
Niterói:
História
&
fotos.
Brasil
em
Síntese.
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/niteroi/historico>. Acesso: 23/08/2019.

Disponível

em:

LESSA, J. L. H. “Pioneira do progresso fluminense”: o caso da industrialização de São Gonçalo (RJ) no
século XX. Espaço e Economia. V. 12, p. 1-19, 2018.
LIMA, M. G. Por uma Baía: intervenção urbana na orla oriental da Baía de Guanabara. Trabalho Final
de Graduação (Graduação em Arquitetura e Urbanismo). DAU/UFRRJ. Seropédica. 2017.
LUZ, M. “O melhor de Niterói é a vista do Rio”. Políticas culturais e intervenções urbanas: MAC e o
Caminho Niemeyer. Tese (Doutorado em Antropologia). Universidade Federal Fluminense. Niterói. 2008.
MENASCE, M. Crise atrasa obras da Cidade da Pesca, que aproveitaria píer da Petrobras em Itaoca. O
Globo, 25/07/2015, Rio de Janeiro. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/bairros/crise-atrasaobras-da-cidade-da-pesca-que-aproveitaria-pier-da-petrobras-em-itaoca-16949842>.
Acesso
em:
23/08/2019.
MENDONÇA, A. M. Vazios e ruínas Industriais. Ensaio sobre friches urbaines. Revista Eletrônica
Vitruvius, n.83, 2001.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO. História de São Gonçalo. Disponível em:
<http://www.pmsg.rj.gov.br/historia.php>. Acesso em: 30/11/2019.
PORTO JUNIOR. J. B. S. Caminho Niemeyer: uma visão crítica. Trabalho Final de Graduação
(Graduação em Arquitetura e Urbanismo). Centro Universitário Plínio Leite. Niterói. 2006.
RAMOS, H. C. M. B. O direito de aldeia: reflexões sobre o caso da Aldeia Imbuhy. Passagens: Revista
Internacional de História Política e Cultura Jurídica, v. 11, p. 64-78, 2019.
RODRIGUES, L. A. F. Cultura, território e economia - estudos do Caminho Niemeyer em Niterói/RJ. In:
Flávia Lages de Castro; Mário Pragmácio Telles (Org.). Dimensões econômicas da cultura: experiências
no campo da Economia Criativa no Rio de Janeiro. 1ª edição, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2015.

21

CENTRALIDADE URBANA E TURISTIFICAÇÃO: UMA CARACTERIZAÇÃO NA ÁREA
CONURBADA DE FLORIANÓPOLIS-SC
Igor T. L de Almeida, UFSC3
Almir Francisco Reis, UFSC4
Resumo
A sociedade urbana, advinda da industrialização, tem como principal característica a vida nas cidades. A
expansão dos centros urbanos contemporâneos se desdobra no processo de metropolização, no qual uma
cidade atua como polo, exercendo forte centralidade em relação às demais. Florianópolis, capital de Santa
Catarina, junto aos municípios do entorno, configura a principal Concentração Urbana do Estado. Seu sítio
geográfico é composto por uma porção continental e outra insular, sendo a ocupação urbana consolidada
de modo espraiado e polinucleado. As diversas centralidades existentes apresentam características
morfológicas e funcionais distintas: enquanto algumas se originaram das ocupações preexistentes e de
investimentos rodoviaristas, outras se originaram a partir da turistificação do território. Com base nessas
condições, esse trabalho propõe a identificar, a partir do pressuposto da acessibilidade como principal
produtora de centralidades, quais os espaços que correspondem a centros urbanos na Área Conurbada de
Florianópolis. Uma vez identificadas as regiões mais acessíveis – através da Teoria da Sintaxe Espacial –
tais áreas foram qualificadas com base nos demais atributos pertinentes às centralidades, de modo que se
permitiu uma releitura dos lugares efetivamente centrais, e daqueles que, mesmo com alta acessibilidade,
careceram de elementos suficientes para serem considerados centralidades.
Palavras-chave: centralidade, metropolização, turistificação, Área Conurbada de Florianópolis.

Urban centrality and touristification: a characterization in the Florianópolis-SC Conurbed
Area
Abstract
The urban society, coming from industrialization, has as its main feature life in cities. The expansion of
contemporary urban centers unfolds in the metropolization process, in which a city works as a pole, exerting
a strong centrality in relation to the others. Florianópolis, capital of Santa Catarina, with the nearby
municipalities, configures the main Urban Concentration of the State. A continental and an insular portion
composes its geographical site, where the urban occupation is consolidated by a spread and polynucleated
way. The several existing centralities have distinct morphological and functional features: while some
originated from pre-existing occupations and road investments, others originated from the turistification of
the territory. Based on these conditions, this paper proposes to identify, from the assumption of accessibility
as the main centralities producer, which spaces correspond to urban centers in the Florianópolis Conurbed
Area. Once identified the most accessible regions - through the Space Syntax Theory - these areas were
qualified based on the other attributes related to centralities, in order to was possible a re-reading of the
effectively central places, and those that, despite presenting high accessibility, lacked the necessary
elements to be considered centralities.
Keywords: centrality, metropolization, turistification, Florianópolis Conurbed Area.

1. INTRODUÇÃO
Florianópolis apresenta uma forma singular de ocupação, caracterizada pela existência de uma
porção insular – a ilha de Santa Catarina – composta por planícies entremeadas por montanhas, onde o
tecido urbano se consolidou de maneira dispersa, e pela existência de uma área continental
predominantemente plana, a qual apresenta uma ocupação contínua e conurbada com municípios vizinhos
(São José, Biguaçu e Palhoça), o que a torna a maior Concentração Urbana de Santa Catarina. Nas últimas
Mestrando em Arquitetura e Urbanismo; Pesquisador em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade no PosArq –
UFSC.
4
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décadas, o forte crescimento populacional, aliado a investimentos públicos que priorizaram o deslocamento
rodoviário, intensificou o espraiamento da mancha urbana. Enquanto os mais ricos se consolidaram
próximos aos novos acessos viários – em especial na porção insular – a população de baixa renda se
instalou majoritariamente na porção continental, em áreas distantes daquelas que concentram emprego,
lazer, infraestrutura e transporte: as centralidades.
Na ilha de Santa Catarina, o incremento das atividades turísticas originou novas centralidades
de ocupação sazonal, ao mesmo tempo que o adensamento populacional do continente – principalmente
em lugares com maior concentração de renda e de fácil deslocamento – engendrou centralidades de
ocupação permanente. Enquanto a pluralidade de usos e o adensamento das centralidades continentais
tem sido intensificado, as centralidades balneárias, providas de infraestrutura, usos distintos e atividades
de lazer, permanecem elitizadas, ou seja, inacessíveis para grande parte da população.
Conforme breve exposição das características peculiares de ocupação da Área Conurbada de
Florianópolis e de suas respectivas centralidades, este trabalho tem como objetivo a compreensão das
características morfológicas e funcionais dessas áreas, levantando uma discussão sobre como elas
influenciam nas dinâmicas socioespaciais do território.
Primeiramente, foi realizada uma revisão sistemática sobre o conceito de centralidade, de modo
a compreender seu significado na estrutura espacial das cidades contemporâneas. Em seguida, foram
elencadas as principais variáveis morfológicas e funcionais que caracterizam a centralidade, o que
viabilizou encontrar o método adequado para identificação dessas regiões no objeto de estudo. Por fim, foi
realizada uma discussão teórica a respeito dos resultados obtidos, evidenciando quais as principais
características morfológicas e funcionais das centralidades, além de suas influências nas dinâmicas da
Área Conurbada em sua totalidade.

2. CONCEITO DE CENTRALIDADE
A sociedade contemporânea, que advém da industrialização, é definida por Lefèbvre (1999)
como sociedade urbana. Constituída de modo a dominar e absorver a produção agrícola, ela só pode ser
concebida ao final de um processo no curso do qual explodem as antigas formas urbanas, as quais foram
herdadas de transformações descontínuas. Sendo assim, a relação entre urbano e centralidade é
considerada um movimento “dialético ético que a constitui e a destrói, que a cria ou estilhaça” (LEFÈBVRE,
1999, p.110). A complexidade do espaço urbano moderno depara-se com novas contradições, num
processo de acentuação das desigualdades e com crescentes tendências de fragmentação espacial, rumo
a) à centralidade, através dos distintos modos de produção, das diferentes relações
de produção, da tendência que vai atualmente, até o centro decisional, encarnação do
Estado, com todos os seus perigos;
b) à policentralidade, à oniscentralidade, à ruptura do centro, à disseminação,
tendência que se orienta seja para a constituição de centros diferentes (ainda que
análogos eventualmente complementares), seja para a dispersão e para a
segregação. (LEFÈBVRE, 1999, p.112-113).

A compreensão dos processos socioeconômicos que norteiam a sociedade urbana é essencial
para a análise da estrutura espacial de uma cidade. Sua espacialidade não é fruto do acaso, mas sim,
resultado de interesses e lutas distintas ao longo da história. Como tais fatores não são estáticos, a forma
urbana também se modifica. A seguir, serão abordados os conceitos de centralidade embasados nos
autores contemporâneos à sociedade urbana. Ao contrário das cidades da antiguidade, nas quais este
conceito era muito mais elementar – seja pelas suas menores dimensões ou pelas relações menos
complexas de trabalho – as cidades contemporâneas apresentam altos níveis de heterogeneidade. Assim,
designar o atual conceito de centralidade envolve uma série de fatores, nas suas mais variadas dimensões.
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2.1 Metrópole e centralidade
Segundo Link (2008), a sociedade urbana se desdobra na contemporaneidade pela tendência à
metropolização. As metrópoles consistem em cidades centrais que se desenvolvem a ponto de atrair as
demais cidades do entorno, influenciando nas dinâmicas econômicas e intensificando o processo de
conurbação entre os municípios adjacentes. Nesse processo, surgem os mais variados tecidos urbanos,
os quais, em sua maioria, são espraiados, polinucleados e constituídos por zonas periféricas e centrais.
Villaça (1998) compreende que não existe região metropolitana não polarizada, ou seja, sem uma cidade
que exerça forte centralidade em relação às demais.
O fenômeno da centralidade se apresenta em dois níveis da produção do espaço: na escala da
rede urbana e na intraurbana (SPOSITO, 1998). Enquanto a primeira diz respeito à importância de uma
cidade ou região metropolitana que se torna área de influência político-econômica em um contexto regional,
nacional ou mundial, o segundo nível consiste no processo de concentração econômica de grupos atuantes
nos setores terciários e também na produção imobiliária, resultando em escolhas que visam estratégias
econômicas que se expressam na estrutura urbana, modificando as relações entre centro e periferia.
Conforme a definição de Castells (1983) de centralidade – a qual consiste em um conjunto de
atividades espacialmente diversificadas, contrapondo-se à ideia de subúrbio – qualquer que seja a forma
espacial determinada, o centro será o principal lugar de troca entre os processos de produção e de consumo
da cidade, ou seja, entre a atividade econômica e a organização social urbana. Uma vez que o processo
urbano de intercambio é percebido por um sistema de fluxos, o centro se define como a organização
espacial dos pontos chaves, em que se desenvolvem as diferentes fases de troca entre os processos de
produção e consumo.

2.2 Aspectos da centralidade
Conforme já mencionado, inúmeras variáveis devem ser consideradas para a classificação de
um lugar como central. Dentre as principais, estão os aspectos morfológicos – referentes à forma espacial
– e funcionais – referentes ao uso e apropriação de um determinado lugar do espaço urbano.
Quanto à sua forma, uma vez que o ser humano busca se instalar em regiões que possibilitem
dispender o menor tempo para a realização de atividades cotidianas (lazer, trabalho, serviços, transporte,
etc.), as centralidades são oriundas do processo de assentamento na cidade conforme a relação entre o
poder de compra e o valor da terra. O preço da terra, portanto, está condicionado à acessibilidade, que é
“o valor de uso mais importante para a terra urbana, embora toda e qualquer terra o tenha em maior ou
menor grau” (VILLAÇA, 1998, p. 74).
Como a sociedade é dinâmica e as cidades se expandem, os centros urbanos não são estáticos.
Para Sposito [ca. 1995] a centralidade não está necessariamente no centro geográfico, e nem sempre
ocupa o sítio histórico onde esta cidade se originou. Ele é, sobretudo, o ponto de convergência, o nó do
sistema de circulação, ou seja, um lugar de alta acessibilidade no assentamento.
A Teoria da Sintaxe Espacial5 compreende em uma das principais teorias contemporâneas que
embasam o desenvolvimento de pesquisas pertinentes à forma da cidade. O valor de integração, que
consiste em uma das principais medidas de análise, mede o quão distante uma linha axial6 está de todas
as outras linhas do sistema (HILLIER et al, 1993), identificando assim, os lugares mais e menos acessíveis
do tecido urbano.
Dentro dos padrões de integração destacam-se a integração global e local. A primeira diz
respeito à acessibilidade a partir de diversos lugares da cidade, geralmente através do transporte
motorizado, enquanto a segunda corresponde à acessibilidade a partir da escala do pedestre.
5 “Criada por Bill Hillier e seus colaboradores da Universidade de Londres no começo da década de 80, a Teoria
da Sintaxe Espacial busca descrever a configuração do traçado e as relações entre espaço público e privado através de
medidas quantitativas, as quais permitem entender aspectos importantes do sistema urbano, tais como a acessibilidade
e a distribuição de usos do solo”. (SABOYA, 2007)
6 As linhas axiais constituem na simplificação do traçado viário em segmentos de reta. São as principais formas
estruturantes do conjunto de espaços públicos – ruas, parques, praças, etc. – do tecido urbano.
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De acordo com Hillier (1999), a forma da centralidade não está associada apenas à
acessibilidade, mas também aos fatores de transitabilidade e interdependência. Isto é, se uma pessoa vai
ao centro para uma determinada atividade, como por exemplo, fazer compras, ela encontrará outras
facilidades ao longo do seu percurso (interdependência). Isso quer dizer que o transeunte poderá almoçar,
tomar um café, passar o tempo em uma praça, tudo dentro de uma determinada área. Além disso, deve
existir um fácil deslocamento de um lugar para o outro, dentro de uma forma urbana na qual o acesso aos
demais lugares sejam maximizados. Para o autor, a forma da centralidade, em geral, equivalerá a uma
“batata espetada – com uma série de características espaciais quantificáveis que reflitam a transitabilidade,
a qual atinge seu pico no centro vivo e diminui em direção às bordas do assentamento”. (HILLIER, 1999,
p. 6.14).

2.3 Variáveis funcionais e morfológicas da centralidade
A acessibilidade, principal atributo morfológico para a consolidação de uma centralidade, pode
ser mensurada pelo valor de integração (global ou local) de regiões da cidade ou aglomerado urbano,
utilizando-se da Teoria da Sintaxe Espacial. No entanto, nem todas as áreas que apresentam alto valor de
integração são consideradas centralidades. Devido à complexidade do tecido urbano, outras variáveis
devem ser averiguadas. A condição de centralidade, portanto, será definida a partir das dinâmicas
individuais de cada lugar, com base na avaliação qualitativa do conjunto de atributos encontrados.
Dentre as principais variáveis que compõem a espacialidade urbana – em especial sua condição
de centralidade – destacam-se:
Os valores de integração global e local;
O uso do solo;
A densidade habitacional e a copresença;
A verticalização;
A ambiência urbana, referente à escala e à relação entre massa edificada (espaços privados) e
espaços públicos;
 A significação histórica;
 A apropriação dos elementos da paisagem.






3. ÁREA CONURBADA DE FLORIANÓPOLIS: CONTEXTUALIZAÇÃO
A Área Conurbada de Florianópolis é composta por quatro municípios: Florianópolis, a capital do
Estado (500.973 hab.), São José (246.586 hab.), Palhoça (171.797 hab.) e Biguaçu (68.481 hab.),
totalizando uma população estimada de 987.837 habitantes (IBGE, 2019) e consistindo na maior
Concentração Urbana de Santa Catarina.
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Figura 1 - Localização da Área Conurbada de Florianópolis.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina - IMA.

3.1 Das primeiras ocupações à consolidação da Área Conurbada de Florianópolis
A colonização do território onde atualmente se encontra a Área Conurbada de Florianópolis
iniciou-se no séc. XVII. Em 1673, o bandeirante português Dias Velho chegou junto à sua família, padres
jesuítas e cerca de quinhentos índios, aportando na ilha no dia de Santa Catarina e nomeando o lugar com
o nome da santa. Logo após sua chegada, fundou o povoado de Nossa Senhora de Desterro. No local onde
se encontra a Catedral Metropolitana foi construída a primeira capela em homenagem à padroeira. No ano
de 1726, Nossa Senhora do Desterro foi elevada à categoria de Vila, a partir de seu desmembramento de
Laguna.
Em 1739, o brigadeiro José da Silva Pais desembarca na Ilha de Santa Catarina com a missão
de construir fortalezas para ocupação militar, com o objetivo de prevenir invasões das terras portuguesas,
graças à posição estratégica do território insular. É posteriormente a este período que ocorre o maior fluxo
migratório, o qual desencadeou o povoamento da região. Conforme Campos (1989), entre 1748 e 1756
chegam cerca de 6.000 pessoas provenientes dos Açores. As freguesias foram as precursoras no processo
de urbanização do território. Eram formadas por pequenos núcleos de ocupação urbana, as quais tinham
a igreja como edifício central.
A localização das freguesias – consideradas núcleos estruturantes – teve como premissa o
assentamento nos lugares mais propícios para a agricultura e, principalmente, pela “garantia da
acessibilidade à vila do Desterro, às fortalezas construídas pouco antes [...] e às outras localidades” (REIS,
2002, p. 72). A estruturação do transporte estava centralizada na Vila do Desterro e tinha como prioridade
o deslocamento por vias marítimas.
No século XIX, precisamente em 24 de fevereiro de 1823, a Vila do Desterro (Florianópolis) foi
elevada à categoria de cidade, tornando-se também a capital da Província de Santa Catarina, momento em
que é considerada o principal entreposto comercial do Estado. Em 1872, o município possuía uma
população de 22.760 habitantes7, enquanto São José8 possuía 20.571 habitantes e São Miguel (Biguaçu)
9.357 habitantes9.
7

Nesse período, a população do município já englobava a totalidade da ilha e suas respectivas freguesias.
Algumas áreas que hoje pertencem ao município de Palhoça eram freguesias de São José.
9
Recenseamento do Brasil em 1872, IBGE.
8
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Em 1894, Desterro passa a se chamar Florianópolis, em homenagem ao então presidente
Floriano Peixoto. A condição de capital da província fomentou grandes investimentos do Estado. O início
do século XX consolida uma série de obras de melhorias na infraestrutura da capital catarinense, tendo
como a principal delas a construção da Ponte Hercílio Luz, inaugurada em 1926. A ponte facilitou o acesso
da Ilha de Santa Catarina ao continente, intensificando seu desenvolvimento e crescimento populacional,
já que em 1944 parte do município de São José – o bairro Estreito – também foi incorporada a Florianópolis.
A Ponte Hercílio Luz é considerada um marco simbólico para o desenvolvimento urbano da
cidade, uma vez que “esta fazia parte de uma conjuntura de rodovias e outros instrumentos de
desenvolvimento” (ANDRADE, 1978, p. 111). Nota-se que, nesse período, a forma de deslocamento a qual
antes era prioritariamente por vias marítimas é, portanto, substituída pela priorização dos automóveis.
Enquanto Florianópolis era foco de investimentos em infraestrutura, os demais municípios do
entorno continuavam apresentando características basicamente rurais. A conclusão da BR-101 no ano de
1971 – umas das poucas obras de infraestrutura na área continental – foi “fundamental à integração
rodoviária regional e nacional, ao processo de conurbação e ao incremento à solidificação do turismo em
Florianópolis e litoral catarinense” (SUGAI, 2002, p. 90).
No processo de crescimento da área conurbada, as políticas públicas priorizaram o sistema
rodoviarista – especialmente o automóvel individual – como principal meio de locomoção. Os sucessivos
aterros para construção de novas vias, a criação das pontes Pedro Colombo Salles em 1975 e
posteriormente a Ponte Pedro Ivo em 1991, sobrepuseram-se ao tecido urbano preexistente, propiciando
o intenso espraiamento da mancha urbana a partir da década de 70. É possível observar na figura 2 o
processo de conurbação entre os municípios de Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu a partir da
década de 70.
Figura 2 - Evolução da mancha urbana da Área Conurbada de Florianópolis (em cinza escuro) entre os períodos de
1950 a 2010.

Fonte: Elaboração própria a partir de mapas obtidos pelo Observatório de Mobilidade Urbana da UFSC.

No final do século XX verificou-se o fortalecimento da vocação turística da Ilha de Santa Catarina.
Nesse período, as áreas balneárias sofreram intensa especulação imobiliária e foram ocupadas, em sua
maioria, pela população de alta renda. A divulgação da “Ilha da Magia” – termo adotado pelos veículos de
comunicação para o incentivo ao turismo – transformou a cidade de Florianópolis em um dos principais
polos turísticos brasileiros, atraindo não somente visitantes, mas também novos moradores, dos mais
variados estratos sociais.

3.2 A estrutura espacial contemporânea e a urbanização turística
O tecido urbano da Área Conurbada de Florianópolis constitui-se de uma urbanização
fragmentada em diversas direções na porção insular e de forma mais compacta e longitudinal (seguindo a
BR-101 e o recorte do litoral) na porção continental, com cerca de 23km de ocupação urbana contígua. Em
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ambos os sítios, enquanto nas regiões de urbanização mais antiga a superfície territorial é quase
inteiramente ocupada, nas regiões de expansão mais recente é evidente o grande número de vazios
urbanos.
O tecido urbano da porção continental apresenta diferenças marcantes em relação à porção
insular. O primeiro se desenvolve de forma mais compacta e homogênea, enquanto o segundo se consolida
a partir dos núcleos de ocupação preexistentes – as freguesias – e dos novos loteamentos urbanos ao
longo das zonas balneárias.
A atividade turística se apresenta como a principal promotora da ocupação ao longo da costa
insular. A espacialidade dessas áreas se caracteriza pelo tecido urbano oriundo da malha reticulada. Tal
configuração espacial, além de favorecer uma padronização dos lotes, fomenta dinâmicas de centralidade,
uma vez que, quanto mais geométrico o tecido urbano (composto por quadras regulares), mais propenso
ele está para criar movimentos de transitabilidade.
Quadro 1 - Principais diferenças e semelhanças entre a urbanização continental e insular.

Porção continental
Urbanização contígua
Urbanização oriunda da acessibilidade
Sítio geográfico composto por planícies (áreas
urbanizadas)
Urbanização com pouca relação com a atividade
turística
Baixa densidade e verticalização

Porção insular
Urbanização fragmentada
Urbanização oriunda das freguesias
Sítio geográfico acidentado (urbanização em
morros e planícies)
Urbanização com alta relação com a atividade
turística
Baixa densidade e verticalização

Fonte: Elaboração própria

4. LEITURA DO MAPA DAS ÁREAS MAIS INTEGRADAS
Utilizando-se da Teoria da Sintaxe Espacial, o mapa da figura 4 denota as regiões 10% mais
integradas (acessíveis) da Área Conurbada de Florianópolis. Nas áreas de maior integração local foi
utilizado raio de 500m (r500), medida que se aproxima de uma caminhada entre 10 a 20 minutos (BUENO;
REIS; SABOYA, 2017).
Figura 3 - Regiões de maior integração espacial da Área Conurbada de Florianópolis.

Fonte: elaboração própria a partir de dados extraídos do mapa elaborado pelo Grupo de Pesquisa Desenho Urbano
e Paisagem (GDUP) da UFSC (2013).
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4.1 Integração global
A leitura a partir do mapa sintático demonstra que o eixo de maior integração global da Área
Conurbada de Florianópolis se encontra majoritariamente na porção continental do tecido urbano, ao longo
das principais rodovias que conectam Florianópolis ao restante da rede urbana de Santa Catarina: a BR101 e a BR-282. Este eixo abrange parcialmente todos os municípios da Área Conurbada, e tem como
epicentro o cruzamento entre as duas rodovias, onde se localizam os bairros de Campinas e Kobrasol,
ambos pertencentes ao município de São José.
Apesar do eixo de maior integração global se estruturar ao longo dos dois principais sistemas
viários, onde é notória a concentração de grandes lojas de departamentos, shoppings centers, comércios
atacadistas, etc., os mesmos não apresentam condições de urbanidade, uma vez que as dinâmicas a partir
da escala do pedestre são quase inexistentes. Salvo os equipamentos privados de consumo, seus espaços
são, em suma, locais de passagem para o automóvel. Negam, portanto, a vida pública e a sociabilidade e
tampouco se caracterizam como centralidades.
Figura 4 - Trecho da BR-282. Apesar de apresentar alta integração global, a via se concentra apenas o trânsito
rápido de automóveis.

Fonte: foto do autor (setembro de 2019).

Dentre as poucas áreas de alta integração global que manifestam condições de centralidade, destaca-se a
Rua Fúlvio Aducci. Localizada no bairro do Estreito, em Florianópolis. Esta rua consiste no terceiro maior
eixo de integração global da Área Conurbada. Além de ser uma via estruturante do Bairro Estreito – junto
à Rua General Eurico Gaspar Dutra e mais recentemente junto à beira-mar continental – é o principal polo
comercial e de serviços do bairro.

4.2 Integração local
O entroncamento das BR-101 e BR-282, além de configurar um sistema de alta integração
global, estimulou a alta integração local nas suas adjacências. Estas áreas se constituem de um tecido
urbano de malha predominantemente reticulada. O alto índice de integração global, entretanto, não consiste
no único condicionante para o desenvolvimento de áreas de alta integração local. Elas estão espalhadas
por todas as regiões da Área Conurbada de Florianópolis, devido a diversos fatores, dentre os principais:
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 A descontinuidade do tecido urbano – que se deu principalmente pelo complexo sítio geográfico,
pelo processo de metropolização e pela especulação imobiliária – possibilitando dinâmicas
independentes e voltadas à escala do bairro;
 A malha urbana reticulada dos centro histórico de Florianópolis e dos bairros planejados,
principalmente daqueles advindos da turistificação, localizados nas áreas balnearias. Em ambos
os casos, originaram-se núcleos de integração local semelhantes aos denominados por Hillier
(1999) como “batata espetada”;
 O parcelamento decorrente da subdivisão das propriedades rurais preexistentes, principalmente
na Ilha de Santa Catarina, que concentrou as áreas mais acessíveis em eixos lineares, ou seja,
na estrutura dorsal dos sistemas em nível local.

5. ANÁLISE QUALITATIVA DAS ÁREAS MAIS INTEGRADAS
Utilizando-se da Teoria da Sintaxe Espacial é possível constatar que as regiões 10% mais
integradas do sistema – denominadas por Holanda (2002) como núcleos integradores – estruturam-se de
forma linear e reticulada, refletindo os principais tipos de parcelamento do tecido urbano da Área Conurbada
de Florianópolis: o parcelamento de glebas agrícolas e da malha urbana reticulada.
A sazonalidade da ocupação nas áreas balneárias – alta nos períodos de verão e baixa durante
o inverno – acarreta intensas mudanças nas dinâmicas socioespaciais do território como um todo. A região
de Canasvieiras, localizada no norte da Ilha de Santa Catarina, por exemplo, apresenta um tecido urbano
com alta integração local, porém seu papel como centralidade é estritamente limitado, uma vez que
concentra uma rede de comércio e serviços a qual atinge uma demanda considerável apenas durante o
período da alta temporada. Nos períodos de baixa temporada, grande parte do comércio encontra-se
fechada e as ruas relativamente vazias.
A condição de sazonalidade, entretanto, tem sido modificada em algumas regiões balneárias. O
exemplo mais claro dessa mudança encontra-se na região dos Ingleses / Rio Vermelho. Uma das poucas
regiões balneárias com integração local advinda de uma morfologia linear, o bairro tem atraído novos
moradores, e consequentemente justapondo seus aspectos sazonais aos de permanência.
No tocante à caracterização das centralidades, foi identificada a seguinte tendência: os lugares
que apresentaram concomitantemente alta integração global e local compuseram o agrupamento de
centralidades principais, ou seja, possuem o maior mix de usos, acarretando alta oferta de empregos,
infraestrutura, serviços, etc. Os lugares que apresentaram apenas integração local, salvo algumas
exceções, consistem em subcentros que reproduzem em escala local o papel das centralidades principais,
ou que se configuram como centros especializados. Neste caso, destacam-se, mais uma vez, as
centralidades turísticas.
No tocante à forma de apropriação dos espaços públicos, as centralidades também se
distinguem. De um lado, os centros balneários apresentam diversidade de comércio, serviços e uma forte
apropriação dos elementos da paisagem, uma vez que a praia é o elemento central das relações sociais,
com significativos níveis de copresença. Entretanto, o alto valor da terra, aliado às condições sazonais do
turismo, acarretam forte vitalidade no verão e esvaziamento no inverno.
Na outra ponta, os centros principais caracterizam-se por serem espaços públicos com vitalidade
durante o ano todo, mas com uma série de deficiências pontuais. O centro histórico de Florianópolis, por
exemplo, apesar de apresentar alta significação histórica e boa apropriação de seus espaços públicos –
ainda que de maneira pontual e melhorando gradativamente – possui baixa densidade habitacional se
comparado à proporção de atividades terciárias presentes. Paralelamente, as centralidades do continente
possuem alta densidade populacional, mas carecem de equipamentos públicos de lazer e cultura, ou seja,
apresentam baixa significação histórica.
Outro aspecto demonstrado é que, apesar de possuírem a maior diversidade de uso do solo,
grande parte das centralidades – especialmente as insulares – apresenta baixa densidade populacional.
Nas centralidades onde a densidade é maior, como na região da Beira-mar norte, a população é composta
pelos estratos de alta renda, reforçando a ocupação elitizada da Ilha de Santa Catarina.
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6. CONCLUSÃO
Ao longo do desenvolvimento urbano da Área Conurbada de Florianópolis, a Ilha de Santa
Catarina recebeu o maior aporte de investimentos para a consolidação de uma vasta rede de serviços,
comércio, infraestrutura e demais equipamentos urbanos. A condição prévia de capital de Estado, junto à
turistificação do seu território, reflete em políticas públicas que priorizaram a porção insular em detrimento
à continental, esta designada como mantenedora (através do excedente de mão de obra) da condição
privilegiada da Ilha de Santa Catarina.
Ainda que concentre as áreas mais acessíveis do assentamento a nível global, as centralidades
do continente pouco expressam sua importância a este nível. Os movimentos pendulares, assim como o
alto valor da terra na porção insular comprovam a disparidade entre as regiões, permitindo, de forma
elementar, considerarmos a ilha como o centro e o continente como a periferia da Área Conurbada, algo
divergente do que sugere suas condições morfológicas.
A partir do século XX, o mar, antes de costas para o desenvolvimento urbano, torna-se
protagonista na reinvenção do modelo capitalista nas cidades litorâneas, sendo utilizado, portanto, como
instrumento ideológico na criação de novas reservas de terra ultravalorizadas, através de um apelo
mercadológico subsidiado pelos veículos de comunicação, acuradamente voltados ao turista e à população
de alta renda.
A baixa ocupação das centralidades balneárias, consequentemente, reflete na ausência do
Estado no que diz respeito à melhoria da qualidade de vida da população em geral. A condição privilegiada
dessas localidades, seja na questão econômica ou nas novas formas de apropriação espacial, são fatores
que deveriam ser ressignificados, através da elaboração de um novo desenho urbano e de políticas
públicas inclusivas, de modo a transformá-las em centralidades para todos. Para isso, é essencial o papel
do Estado e a participação popular na mudança do status quo. Do contrário, essas regiões continuarão a
sofrer os efeitos da especulação imobiliária, se comportanto de maneira sazonal e reproduzindo os efeitos
negativos da produção desigual do espaço urbano, através de um modelo elitizado de centralidade, que
apenas ratifica as disparidades sociais que se manifestam em todo o território brasileiro.
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SESSÃO TEMÁTICA 2 – Política, Turismo e Território
DESAFIOS PARA O TURISMO LGBT EM TEMPOS DE OBSCURANTISMO POLÍTICO
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Resumo
Embora com resistência de setores conservadores, o movimento LGBT obteve avanços significativos
inclusive em termos de representação política. Todavia, considerando a mudança radical ocorrida no
espectro político nacional recente, com a ascensão da extrema-direita ao poder, o presente artigo tem por
objetivo propor uma reflexão sobre os desafios da promoção do turismo LGBT impostos pela nova
conjuntura política nacional, entendida como parte integrante de um obscurantismo político que afeta
grande parte das relações pessoais. Este estudo é um ensaio teórico com fins exploratórios, descritivos e
explicativos. A promoção do turismo LGBT no Brasil atual passa, necessariamente, pela resistência
constante ao governo e aos seus ataques, bem como às forças que o sustentam. A valorização e a
promoção do turismo LGBT passa, inevitavelmente, por lutas como a valorização dos direitos humanos, a
proteção das minorias, a promoção da cidadania, o repúdio a todas as formas de preconceito e
discriminações.
Palavras-chave: turismo LGBT, obscurantismo político, movimento LGBT.

Challenges for LGBT Tourism in times of political obscurantism
Abstract
Although facing resistance of conservative sections, the LGBT community made meaningful progress
including political representation. However, considering the radical change that happened with the recent
national political spectrum and the rise of the far right to a relevant position, the present article has as main
purpose elicit a reflection about the challenges faced by the promotion of the LGBT tourism imposed by the
new national political conjecture which is seen as part of a political obscurity that affects most of personal
relationships. This work is a theoretical essay with exploratory, descriptive and explanatory aims. The
promotion of LGBT tourism in current Brazil deals, necessarily, with the constant resistance against the
government and its attacks, including the forces that sustain it. The valuation and promotion of LGBT tourism
struggle, inevitably, with fights like the valuation of human rights, the protection of minorities, the promotion
of citizenship and the repudiation of any kinds of prejudice and discrimination.
Keywords: LGBT tourism, political obscurantism, LGBT movement.

1. INTRODUÇÃO
O movimento LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) no
Brasil e no mundo tem conquistado maior visibilidade nas últimas décadas. Embora haja resistência por
parte de alguns países e governos mais conservadores, algumas pautas do movimento, como o casamento
entre pessoas do mesmo sexo, já fazem parte do cotidiano de boa parte do mundo. Apesar de todas as
dificuldades enfrentadas diariamente pelo público LGBT mundo afora, que ainda desafiam seus direitos,
sua dignidade e sua existência, são inegáveis os avanços em termos de visibilidade, cidadania e inclusão
conquistados pelo movimento.
Com relação à atividade turística, o acesso pleno do público LGBT demanda a segmentação
como forma de proteger esses turistas de situações embaraçosas e preconceitos em seus momentos de
lazer. É de fácil percepção o potencial mercadológico desse segmento, e isso certamente impulsiona seu
desenvolvimento, porém, muito mais que boas oportunidades de negócios, o turismo LGBT pode se
converter também em uma ferramenta de afirmação, resistência e superação do preconceito.
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No contexto brasileiro foi notório o crescimento do movimento após a redemocratização. Embora
com resistência de setores conservadores, o movimento LGBT obteve avanços significativos inclusive em
termos de representação política. Todavia, considerando a mudança radical ocorrida no espectro político
nacional recente, com a ascensão da extrema-direita ao poder, alicerçada no apoio de setores
conservadores especialmente ligados ao Exército e às igrejas neopentecostais. O presente artigo tem por
objetivo propor uma reflexão sobre os desafios da promoção do turismo LGBT impostos pela nova
conjuntura política nacional, entendida como parte integrante de um obscurantismo político que afeta
grande parte das relações pessoais.
Este estudo é um ensaio teórico, que se utiliza de pesquisa bibliográfica para lidar com o
problema de pesquisa apontado no parágrafo anterior. A pesquisa tem fins exploratórios, descritivos e
explicativos, pois de acordo com Vergara (2007) a pesquisa exploratória tem natureza de sondagem, pois
é realizada em área sobre a qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Como a ascensão
da extrema direita ao poder é recente, pouco se escreveu sobre a relação desse contexto político com o
turismo e em especial com o segmento turístico LGBT. Com relação à pesquisa descritiva, Vergara (2007)
afirma que ela expõe características de determinada população, no caso deste trabalho, dos turistas LGBT.
Já com relação à pesquisa explicativa, tem por finalidade tornar algo inteligível, ao buscar refletir sobre a
promoção do turismo LGBT em um contexto político bastante adverso, estamos também realizando uma
pesquisa que se caracteriza como explicativa.
Esse artigo é composto por quatro seções além desta introdução. A primeira seção aborda o
Turismo LGBT, a segunda explica o obscurantismo político e sua ascensão no Brasil, a seção seguinte
disserta sobre os desafios impostos pelo atual cenário político. Finalmente a quarta seção traz as
considerações finais.

2. O TURISMO LGBT
A sigla LGBT, de acordo com Trigo (2009), foi institucionalizada pela 1ª Conferência Nacional
GLBT, realizada no Brasil, de 5 a 8 de junho de 2008, organizada pela Secretaria Especial dos Direitos
Humanos, do Governo Federal. A sigla engloba gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e
transgêneros. A sigla que era adotada até então, GLS, se referia a gays, lésbicas e simpatizantes.
Sob o ponto de vista do turismo, em seus vários potenciais impactos econômicos, sociais e
culturais é fácil perceber como esse segmento pode ser importante para um destino turístico. Do ponto de
vista econômico, Trigo (2009) destaca que os gays, em geral, não se casam e não têm filhos, o que lhes
garante um orçamento mais disponível para atividades de lazer e prazer e acabam provocando um impacto
significativo especialmente nos gastos com produtos sofisticados ou supérfluos. O potencial de geração de
oportunidades, novos negócios, desenvolvimento econômico e social são visíveis. Sob o ponto de vista
sociocultural, Trigo (2009) lembra que quanto mais se conhece algo ou alguém, menos se tem medo ou
preconceito, e o medo do desconhecido, aliado à cobiça e o egoísmo, foram, ao longo da história,
responsáveis por ódios e perseguições. O turismo pode minimizar essas mazelas sociais (TRIGO, 2009).
Segundo Freire (2019) o viajante LGBT quer viajar a lugares onde não vá ser discriminado. De
fato, o preconceito é, geralmente, o grande desafio a ser vencido. No Brasil, conforme Trigo (2009), a luta
do movimento homossexual foi responsável pela retirada do código penal, de referências à sodomia,
uranismo ou pederastia, termos ofensivos que estigmatizavam os homossexuais. Contudo, para Freire
(2019), apesar de avanços do movimento o Brasil não chega a ter nenhum destino eminentemente LGBT.
O lugar que tem a maior afluência constante de turistas gays é o Rio de Janeiro, os visitantes LGBTs são
bastante visíveis em Ipanema. Em Florianópolis, durante o carnaval, a quantidade de turistas gays
impressiona. Já Fernando de Noronha por uma semana no mês de agosto ganha as cores do arco-íris no
festival Love Noronha, direcionado ao público LGBT (FREIRE, 2019).
O SEBRAE-SC (2019) argumenta que, para atender o público LGBT, é fundamental que os
empreendedores estejam sempre atentos para não expor esses consumidores a experiências
desagradáveis. Como em qualquer outro nicho, é preciso que os clientes se sintam valorizados e atendidos
de forma satisfatória. Empresas de turismo que desejam beneficiar-se do mercado precisam implementar
uma série de medidas, que vão desde a capacitação da equipe interna, criação de estratégias de marketing
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específicas para esse público e até mesmo a escolha de fornecedores que também entendam e estejam
envolvidos nesse nicho (SEBRAE-SC, 2019).

3. O OBSCURANTISMO POLÍTICO E SUA ASCENSÃO NO BRASIL
Obscurantismo é o “estado de quem se encontra na escuridão, de quem vive na
ignorância. É, a nível social, político e cultural, o sistema que nega a instrução e o conhecimento às pessoas
com a consequente ausência de progresso intelectual ou material.” (OBSCURANTISMO, 2019). Na
sociologia, conforme Kandanda (2016), ele é entendido como uma doutrina dos que se opõem ao
desenvolvimento da instrução e do progresso porque os considera perigosos para a estabilidade social.
Kandanda (2016) argumenta que quando se pratica, em grande escala, a injustiça social, o objetivo é a
criação de um ambiente turbulento de instabilidade social, que permita criar condições de repressão e de
matanças dentro de uma sociedade. Os Estados totalitários e as grandes religiões na luta pelo poder
recorreram, muitas vezes, a práticas obscurantistas, sacrificando os povos e o progresso civilizacional. São
muitos os exemplos históricos de crimes e perseguições com o intuito de preservar o estado de ignorância
e facilitar o poder das instituições. O obscurantismo vem se apresentando ao longo dos tempos por meio
do fanatismo religioso, inquisição, guerras étnicas, diversas ditaduras e muitas outras práticas totalitárias
(OBSCURANTISMO, 2019).
No contexto brasileiro, pode-se afirmar que a escalada recente rumo ao obscurantismo
político se iniciou com a queda da presidenta Dilma Rousseff, que gerou um deslocamento, segundo
Gonçalves (2019), de um modelo de governo social democrata, mais centro-esquerda, para um modelo
centro-direita com inúmeras reformas questionáveis, o que de alguma maneira atiça a ira e revolta de
setores da sociedade. O agravamento das incertezas, da violência urbana, e a falta de reflexão dos campos
progressistas contribuíram para que o Brasil acompanhasse a mudança de espectro político que já vinha
ocorrendo pelo mundo e que se materializou na eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, e por pleitos
igualmente meandrosos como na França, Romênia entre outros. A guinada para a extrema direita foi a
causa para a atual metamorfose de paradigma social no Brasil (GONÇALVES, 2019).
Esse cenário de ascensão da extrema-direita se revelou um terreno fértil para a
proliferação dos discursos de ressentimento e ódio, fomentado por uma elite, em geral conservadora,
inculta e autoritária, que se via incomodada em compartilhar espaços que outrora, de algum modo,
legitimavam seus privilégios de classe. Essa movimentação do espectro político nacional acabou por ditar,
como lembra Gonçalves (2019), as eleições do país, predominando um discurso conservador e com a
bravata calcada no combate à corrupção, combate à violência, mudanças em leis trabalhistas e supressão
de garantias fundamentais, tendo também, como consequência, a expansão de casos de repressão contra
grupos sociais que historicamente sofrem com a violência, como LGBTS, negros, índios e periféricos. O
Brasil acabou adotando uma perspectiva anti-intelectualista, com grande parte da sociedade ignorando
bases factuais e absorvendo tudo aquilo que ela entende como verdade, mesmo que não faça sentido. Este
mecanismo também é adotado pelo atual governo, reforçando tal princípio, e colocando a sociedade
brasileira em um obscurantismo perigoso para as liberdades democráticas (GONÇALVES, 2019).
O obscurantismo político que se instalou no país pode ser observado diariamente não
apenas nas pautas autoritárias e reacionárias, que em geral passam ao largo dos grandes problemas
nacionais (quando não os agrava), como o desemprego e a falta de recursos para áreas que deveriam ser
prioritárias em qualquer estado nacional minimamente civilizado, como a saúde e a educação. Ele também
se revela nas atitudes intempestivas que escancaram o inacreditável despreparo por parte do governo, e
em especial pelo próprio Presidente e seus Ministros de Estado. A influência dos filhos do presidente nas
decisões do governo é algo que não deveria se dizer inusitado sob o risco de se naturalizar algo
extremamente vergonhoso. Quando um ministro de estado é demitido por um filho do presidente, qualquer
juízo de valor sobre o referido ministro deve estar em segundo plano dada a gravidade da vexatória
demonstração da esquizofrênica falta de preparo aliada ao autoritarismo, à ignorância, à arrogância e à
prepotência das pessoas em cujas mãos está o destino do país e de sua gente.
Não bastasse a convivência com o obscurantismo político em território nacional, cabe
lamentar a exibição do obscurantismo nosso de cada dia nos representando internacionalmente. Para Ioris
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(2018) a indicação do chanceler Ernesto Araújo pelo presidente eleito chama atenção por várias razões: 1)
falta-lhe experiência, tendo em vista que, apesar de ser diplomata de carreira, jamais serviu de embaixador
em nenhuma representação fora do país; 2) rompendo o decoro exigido pela carreira, fez campanha aberta
a favor do presidente eleito; 3) o mais grave, no entanto, se reflete nas ideias do chanceler, já que suas
manifestações sobre o cenário global contemporâneo demonstram uma visão de mundo pré-iluminista,
quem sabe, até mesmo medieval. De modo concreto, prossegue Ioris (2018), “ao afirmar que a crise do
mundo de hoje é uma crise pela falta de Deus e do excesso de humanismo e intelectualismo, Araújo faz
uma defesa de um entendimento não somente pré-iluminista, mas talvez mesmo pré-renascentista”. O
chanceler, contudo, se configura em mais um personagem, em que pese sua posição, nesse ambiente em
que, segundo Gonçalves (2019), foi criada uma guerra ideológica, “cheia de espantalhos e opositores
impalpáveis, tal qual durante a guerra fria, além de exacerbação do radicalismo, da misoginia, do
machismo, da violência contra mulheres, negros, índios, homossexuais e desprotegidos”.
Com relação ao público LGBT, o avanço da extrema direita, alicerçada em forças
conservadoras que apelam aos discursos moralistas em defesa de Deus e da família tradicional, e
apoiando-se também em uma inusitada espécie de cristianismo armado, representa clara ameaça. Nunes
(2016) relata que tão logo a presidenta Dilma foi destituída do cargo, o Decreto nº 8.727, recém-assinado
pela presidenta, que instituía o nome social, importante reivindicação do movimento LGBT, foi alvo de um
Projeto de Decreto Legislativo de Sustação de Atos Normativos do Poder Executivo, o de nº 395/2016. Para
Nunes (2016) o objetivo real era mais uma vez perseguir a população LGBT buscando “transformar o
Estado laico no predomínio de visões religiosas que jamais deveriam reger as relações republicanas”.
Desde então, a discriminação aos LGBTs só tem crescido como veremos na próxima seção.

4. OS DESAFIOS IMPOSTOS PELO ATUAL CENÁRIO POLÍTICO
O início do novo governo, com a posse de um presidente que teve sua campanha marcada por
declarações alarmantes, em especial com relação aos adversários políticos e às minorias, se deu com uma
polêmica em relação à população LGBT logo em sua largada. Gratão (2019) afirma que já na noite do dia
1º de janeiro, passadas apenas algumas horas de sua posse, a nova equipe de governo apresentou
formalmente, no site do Planalto, a estrutura do novo governo. Minutos depois o documento, conhecido
como Medida Provisória 870/19 já causava comoção nas redes sociais por não citar artigos que continham
menção à comunidade LGBT. Após a polêmica, na manhã do dia seguinte foi elaborado outro texto
corrigindo a medida anterior. Na verdade, foi copiado um trecho do artigo da diretoria que havia no governo
Temer, subordinada ao então Ministério dos Direitos Humanos, que tratava de questões relacionadas à
comunidade LGBT. Posteriormente, a assessoria do novo Ministério da Mulher, Família e Direitos
Humanos, comandado pela advogada e pastora Damares Alves, emitiu nota informando que a Diretoria
seria mantida, com a mesma estrutura, mas sob a Secretaria Nacional de Proteção Global. Symmy Larrat,
presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos
(ABGLT), se mostrou receosa de que tal movimentação indicasse uma falta de promoção da cidadania
LGBT, uma vez que a diretoria estava saindo da pasta de cidadania e passava a ser responsabilidade da
Secretaria de Proteção Global, o que também preocupava pelo fato de tal secretaria ser paralela a outra
pasta de defesa nacional da família, ambas subordinadas à mesma Diretoria, e nas palavras da presidenta
da ABGLT "Sabemos que não consideram as famílias homoafetivas” (GRATÃO, 2019).
De acordo com Gravia (2019), no dia 15 de maio de 2019 o governo publicou o decreto que
aprova o Plano Nacional de Turismo 2018-2022. O novo plano retira o incentivo ao turismo LGBT, o plano
anterior previa “sensibilizar o setor para a inclusão das pessoas idosas e do público LGBT”, o texto atual
se restringe aos idosos. O próprio Presidente da República, durante um café da manhã com jornalistas
declarou que o Brasil “não pode ser o país do turismo gay”. Segundo dados o Plano de Turismo anterior,
assinado na gestão de Michel Temer, os turistas LGBT representam 10% dos viajantes no mundo e
movimentam 15% do faturamento do setor turístico (GRAVIA, 2019). Quando observamos trabalhos como
o de Hoffmann et al (2018), realizado com o público LGBT na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do
Sul, apontando que 27,7 % dos respondentes apontam a falta de segurança e o preconceito como o motivo
que mais desencoraja a viajar, perdendo apenas para a falta de dinheiro, e que 25,9% afirmam que não
viajariam para determinados lugares em virtude da falta de segurança e preconceito, podemos imaginar
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como as falas e atitudes do atual governo podem ser prejudiciais para o desenvolvimento do turismo no
país de modo geral e, mais especificamente, para o desenvolvimento do turismo LGBT.
Lanzarini e Rial (2010) argumentam que a segmentação do turismo gay tem como finalidade não
apenas proporcionar ao turista a melhor satisfação possível com os serviços prestados e a satisfação de
suas necessidades, expectativas e desejos, mas também evitar a marginalização e o preconceito. “Os
espaços gayfriendly e as práticas do turismo gay, de certo modo, representam não apenas o
aproveitamento de um mercado consumidor, mas também uma forma de resistência, sociabilidade entre
pares e empoderamento social” (LANZARINI e RIAL, 2010). Hoffmann et al (2018) dizem ser importante
que a sociedade reconheça a necessidade de algumas ações como criação de políticas internas nas
empresas sobre como tratar o público LGBT, criação de estratégias de marketing para atrair esse público,
dar visibilidade a este segmento no turismo receptivo, melhorar as políticas públicas voltadas para os
cidadãos do público LGBT, realizar pesquisas de mercado e do comportamento do consumidor e colocar
em prática a intenção de atrair este público de forma estruturada. Necessidades que aparentemente
caminham na contramão dos discursos e ações do atual governo e de boa parte dos cidadãos que os
elegeu.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do ponto de vista do turismo, o segmento LGBT já demonstrou sua importância e seu potencial de
contribuição econômica social e cultural, mas o grande desafio para que a atividade se desenvolva e gere
os resultados esperados, é que o turista se sinta, minimamente, seguro e respeitado. Políticas públicas
voltadas para a promoção do respeito à diversidade e para o combate à homofobia, dentro de um contexto
de valorização da inclusão social não apenas favoreceriam o turismo LGBT como fortaleceria a democracia,
talvez aí esteja, de modo mais geral, a dificuldade de governos autoritários e conservadores em lidar com
o público LGBT e suas demandas essencialmente democráticas e inclusivas.
A ascensão do obscurantismo ao poder, com suas características intrínsecas de autoritarismo,
discriminações, preconceitos e anti-intelectualismo entre outras, geram, diariamente, problemas e
dificuldades de toda sorte em vários setores, quer seja na economia, nas relações internacionais, no
desenvolvimento social, na autoimagem e, consequentemente, na autoestima do povo etc. São
representantes que não buscam a conciliação nacional, ao contrário, fomentam a divisão que sempre os
alimentou e excluem os opositores. Necessitam se afirmar em alguma superioridade ainda que calcada em
falsos moralismos (no caso brasileiro também em falsos diplomas). Nesse contexto, a valorização da
comunidade LGBT e suas pautas ameaçam a própria existência do obscurantismo político, portanto não se
pode esperar apoio do poder público nessa conjuntura.
Sendo assim, a promoção do turismo LGBT no Brasil atual passa, necessariamente, pela resistência
constante ao governo e aos seus ataques, bem como às forças que o sustentam. A valorização e a
promoção do turismo LGBT passa, inevitavelmente, por lutas como a valorização dos direitos humanos, a
proteção das minorias, a promoção da cidadania, o repúdio a todas as formas de preconceito e
discriminações. Uma resistência diária, que vai além da promoção e participação de manifestações públicas
e se reflete em um comportamento politicamente consciente no cotidiano.
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O TURISMO COMO AGENTE DO (RE) ORDENAMENTO TERRITORIAL EM INDIAROBA/SE E
JANDAÍRA/BA
Carla Norma Correia dos Santos13
José Wellington Carvalho Vilar 14

Resumo
Nos municípios de Indiaroba, Litoral Sul de Sergipe, e Jandaíra, Litoral Norte da Bahia, o desenvolvimento
do turismo e da atividade imobiliária, através da ocupação das terras por parcelamentos para fins de
segunda residência, tem promovido uma reconfiguração territorial e econômica nestes espaços litorâneos.
Na área em estudo, as políticas públicas voltadas para o planejamento ambiental e ordenamento territorial,
afetam o espaço e a sociedade, considerando que nesses municípios o Estado tem contribuído de forma
bastante relevante para a recente reestruturação do espaço, através da implantação de infraestrutura de
suporte para a atividade turística e imobiliária. Em Indiaroba e Jandaíra políticas públicas e instrumentos
de programas semelhantes, são aplicados em Estados diferentes e obtém também resultados distintos,
uma vez que a capacidade técnica e financeira influencia e compromete a implantação de tais políticas.
Nestes municípios são estabelecidas novas relações econômicas, políticas e sociais, comandadas por
interesses hegemônicos e, por conflitos na dinâmica socioespacial que repercutem nas políticas territoriais,
no ordenamento territorial e no meio ambiente e nas comunidades diretamente envolvidas. Assim, o
presente artigo tem como objetivo analisar o turismo e as iniciativas de ordenamento territorial em
Indiaroba/SE e Jandaíra/BA, identificando como os mesmos estão inter-relacionados e reestruturam o
território.
Palavras-chave: Litoral, ordenamento territorial e turismo

Tourism as Agent of the (Re) Territorial Ordination in Indiaroba / SE and Jandaira/ BA
Abstract
In the municipalities of Indiaroba, South Coast of Sergipe, and Jandaíra, North Coast of Bahia, the
development of tourism and real estate activity, through the occupation of land by installments for second
residence purposes, has promoted a territorial and economic reconfiguration in these coastal spaces. . In
the area under study, public policies aimed at environmental planning and territorial planning affect space
and society, considering that in these municipalities the State has contributed significantly to the recent
restructuring of space through the implementation of support infrastructure. for tourism and real estate. In
Indiaroba and Jandaíra public policies and similar program instruments are applied in different states and
also have different results, as the technical and financial capacity influences and compromises the
implementation of such policies. In these municipalities, new economic, political and social relations are
established, led by hegemonic interests and conflicts in socio-spatial dynamics that affect territorial policies,
territorial planning and the environment and the communities directly involved. Thus, this article aims to
analyze tourism and land use planning initiatives in Indiaroba / SE and Jandaíra / BA, identifying how they
are interrelated and restructure the territory.
Kewords: Coast, territorial planning, and tourism.

O TURISMO COMO AGENTE DO (RE) ORDENAMENTO TERRITORIAL EM INDIAROBA/SE E
JANDAÍRA/BA
Diante da emergência de variados uso do espaço litorâneo, ocorrem tensões espaciais que
podem ser reguladas mediante o estabelecimento de um ordenamento territorial, que segundo Moreira
Profª. Efetiva, Coordenação de Ciências Humanas e Sociais (CCHS), Instituto Federal de Sergipe - IFS, Campus
Lagarto.
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(2011, p. 77) não corresponde somente “a estrutura espacial, mas a forma como esta estrutura espacial
territorialmente se autorregula no todo das contradições da sociedade, de modo a manter a sociedade
funcionando segundo sua realidade societária”. O ordenamento se estrutura e se qualifica pela escala
diferencial dos arranjos do espaço, onde constantemente emergem conflitos que tornam imprescindível o
estabelecimento de uma ordem, que transcende a espontaneidade e assim, o ordenamento se concretiza.
Contudo, a pluralidade dos sujeitos possibilita que múltiplas formas de ordenamento territorial sejam
realizadas no contexto de cada sociedade.
Assim, o Estado deve intervir no processo de ordenamento territorial através de políticas públicas
e como disciplinador das ações dos demais atores. O ordenamento territorial deve regular as ações que
têm impacto na distribuição da população e nas atividades produtivas, conciliando as demandas sociais e
o crescimento econômico, dado que, segundo Almeida (2011, p. 348), ordenar o território “consiste em
compatibilizar as necessidades do homem relativas à ocupação e ao uso do solo com a capacidade de
suporte do território que pretende ocupar”.
Mello-Théry (2011) ressalta que no Brasil o ordenamento territorial baseia-se na coesão social e
na melhor articulação das instituições do Estado, o que dificulta a implantação dessa política, considerando
que a estrutura governamental brasileira não dispõe de um sistema nacional integrado que possibilite a
ação coordenada dos diferentes níveis de governo, existindo uma diversidade de planos, projetos e leis
que não são exercidos simultaneamente pelos poderes públicos, o que ocasiona conflitos de competências
e de prioridades.
No Brasil, as políticas públicas geralmente apresentam um caráter descontínuo, tendo em vista
que os planos elaborados por um governo, muitas vezes são deixados de lado pelo posterior, quando as
prioridades são redefinidas, o que demonstra que ordenar o território exige um efetivo esforço de
compartilhamento institucional, voltado para a integração das ações e políticas públicas territoriais, bem
como a articulação com a sociedade civil, congregando seus interesses em torno de ações pela gestão do
território.
Embora a intervenção da administração pública seja de grande importância no que se refere à
resolução dos conflitos gerados no litoral, Barragán Muñoz (1994, p. 211) ressalta que “la complejidad que
desde el punto de vista físico y humano hemos encontrado en el espacio litoral, explica su complejidad
administrativa y, en consecuencia, sus dificultades para ser gestionado como si de una unidad territorial se
tratara15”. A expansão de atividades econômicas no litoral e os impactos negativos sobre os meios físicos
e os conflitos de uso e apropriação dos recursos paisagísticos que vem sendo observados demonstram a
necessidade premente da realização do ordenamento territorial, demandando políticas públicas eficientes
e programas de gestão efetivos para compatibilização entre desenvolvimento e conservação ambiental.
Na dimensão ambiental, o ordenamento possibilita uma avaliação das alterações provocadas
pelo uso indiscriminado do solo e dos recursos naturais pelo homem e, nesse sentido, a criação do
Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) contribui fortemente para o ordenamento do território no Brasil,
na medida em que constitui um instrumento de planejamento territorial que propõe ajustar as relações
econômicas, sociais e ambientais que nele acontecem.
A inserção da biodiversidade no ordenamento territorial demonstra a importância dos recursos
naturais para o desenvolvimento econômico da sociedade, revelando também os efeitos dos diversos tipos
de intervenção antrópica sobre o meio ambiente. O ordenamento territorial, dentro desta perspectiva,
mostra-se indispensável para a execução de políticas de desenvolvimento, pois possibilita a implantação
de sistemas de planejamento que levem em conta a vulnerabilidade ambiental e a funcionalidade das
estruturas produtivas. De acordo com Barragán Muñoz (1994), o ordenamento territorial apresenta algumas
características que o tornam um importante instrumento de intervenção, de forma a alcançar o
desenvolvimento equilibrado e sustentável, favorecendo a proteção dos ecossistemas naturais.
Na visão de Vilar e Araújo (2010), o ordenamento territorial é apontado com uma importante
ferramenta, pois orienta a utilização racional do território, sendo considerado um processo de escolha entre
15A complexidade que desde o ponto de vista físico e humano temos encontrado no espaço litorâneo, explica sua
complexidade administrativa e, em consequência, suas dificuldades para ser gerenciado como se de uma unidade
territorial se tratasse.
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as diversas alternativas. O ordenamento territorial na concepção desses autores visa conter e manter os
conflitos socioambientais em limites administráveis. A ineficácia desse ordenamento, no entanto, acentua
as disparidades socioeconômicas e dificulta o alcance de um equilíbrio ambiental.
O processo de ocupação do Litoral Sul de Sergipe e do Litoral Norte da Bahia contribuiu para
acelerar a degradação desse ambiente extremamente frágil, que pode comprometer a manutenção dos
ecossistemas, da fauna e da flora. Nessas áreas, o desenvolvimento de atividades econômicas promoveu
uma reorganização do território sem a realização de um prévio planejamento ambiental, que estabelecesse
estratégias de ações ou que fomentasse reflexões sobre as condições sociais, econômicas e ambientais.
O recorte espacial definido para este estudo, constituído pelos municípios de Indiaroba, Litoral Sul de
Sergipe, e Jandaíra, Litoral Norte da Bahia, se insere nesta realidade, pois o desenvolvimento do turismo
e da atividade imobiliária, através da ocupação das terras por parcelamentos para fins de segunda
residência ou veraneio, tem promovido uma reconfiguração territorial e econômica nestes espaços
litorâneos.
O município de Indiaroba, de acordo com a classificação do GERCO estadual, está inserido no
Litoral Sul de Sergipe, composto ainda pelos municípios de São Cristovão, Itaporanga D’Ajuda, Estância e
Santa Luzia do Itanhy. De acordo com o GERCO-BA (Gerenciamento Costeiro do Estado da Bahia), o
município de Jandaíra está localizado na região litorânea da Bahia identificada como Litoral Norte, que
compreende também os municípios de Lauro de Freitas, Dias d´Ávila, Camaçari, Pojuca, Catu, Araçás,
Mata de São João, Itanagra, Cardeal da Silva, Entre Rios, Esplanada e Conde, envolvendo municípios
claramente costeiros e também interioranos que não apresentam orla marítima.
A contiguidade entre os municípios estudados e sua localização nos limites de seus Estados,
historicamente dificultava a incorporação desses espaços litorâneos à dinâmica econômica e territorial de
suas capitais, caracterizando os “fundos territoriais”. Devido a dificuldade de acesso e à distância geográfica
de Aracaju e Salvador, Indiaroba e Jandaíra ficaram à margem de um processo de integração mais
hegemônico e liderado por interesses do Estado. Nestes municípios poucas atividades produtivas foram
estimuladas e estabelecidas, não havendo uma política econômica específica voltada para esta área,
considerada pouco atrativa e onde predominavam atividades econômicas tradicionais como a pesca
artesanal, a agricultura, a pecuária, a mariscagem e o extrativismo da mangaba.
Na formação dos territórios da Bahia e de Sergipe, alguns espaços, a exemplo de Jandaíra e
Indiaroba, se mantiveram “invisíveis” ou não foram articulados ao sistema territorial oficial destes estados.
Estes municípios não eram dotados de estrutura produtiva, e embora realizassem trocas comerciais entre
eles mesmos e entre eles e os “territórios oficiais”, mantiveram-se como espaços vazios, constituindo o que
Moraes (2002) classificou como ‘fundos territoriais’ ou áreas não integradas, que deveriam ser incorporados
ao “corpo regional”, pois nesses espaços o poder e a territorialidade oficial pouco ou quase não penetraram.
Estes municípios inicialmente constituíam estoques de espaços para expansão futura, uma vez que o
processo de colonização pautava-se na conquista de espaços, apropriação de novas terras, apresentando
assim um caráter extensivo intrínseco.
A pecuária impulsionou a formação territorial e a integração econômica regional destes dois
municípios, que abasteciam de carnes e animais de tração os engenhos das capitanias vizinhas,
resultando, como ressalta Santos (2015, p. 222) ao abordar a ocupação dos espaços litorâneos em Sergipe,
no “reconhecimento e alargamento das fronteiras, bem como na fixação de pontos que mais tarde foram
interligados e articulados em rede territorial capaz de organizar o espaço, tanto no contexto da atividade
econômica, quanto da mobilidade territorial”. Desta maneira, a contiguidade espacial estabeleceu,
inicialmente, uma lógica zonal entre este município e Indiaroba, que auxiliou o Estado na delimitação de
“fronteiras”, pois foram criadas divisões por áreas ou zonas administrativas para ordenar e controlar os
territórios.
Posteriormente, a ação estatal através da construção de uma rede viária, de transportes e
comunicação favoreceu uma maior conexão entre Indiaroba e Jandaíra, e entre estes e os municípios
próximos, tanto em Sergipe quanto na Bahia, estabelecendo assim relações econômicas intraregionais.
Historicamente Jandaíra sempre esteve mais vinculada a Sergipe que a Bahia, o que é intensificado com
a construção de rodovias que até hoje permitem que os habitantes desse município se desloquem para
Aracaju para estudar e obter atendimento médico-hospitalar ao invés de se deslocarem para Salvador.
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Em Indiaroba e Jandaíra, as políticas públicas voltadas para o planejamento ambiental e
ordenamento territorial, afetam direta ou indiretamente o espaço e a sociedade, considerando que nesses
municípios o Estado tem contribuído de forma bastante relevante para a recente reestruturação do espaço,
através da implantação de infraestrutura de suporte para a atividade turística e imobiliária.
Tanto o Litoral Norte da Bahia quanto o Litoral Sul de Sergipe configuram-se atualmente como
polos turísticos de grande potencial desses dois estados, onde foram realizados investimentos com
recursos do Estado e do PRODETUR NE, qualificando a região como destino turístico. Nessa perspectiva,
foram realizadas ações públicas de planejamento, de formulação de planos, programas e projetos, que
tentam solucionar os problemas territoriais que apresentam complexas questões sociais, ambientais,
fundiárias e econômicas, em decorrência de sua ocupação e exploração desordenada (SANTOS, 2017).
Entre os instrumentos de ordenamento territorial empregados no Litoral Sul de Sergipe e no
Litoral Norte da Bahia destacam-se o Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro (GERCO), que
buscou orientar a utilização racional dos recursos da Zona Costeira, de forma a melhorar a qualidade de
vida de sua população e a proteger seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural, e o Programa de
Desenvolvimento do Turismo no Nordeste I e II (PRODETUR-NE), criado com a finalidade de consolidar o
turismo como um instrumento de desenvolvimento regional, tendo idealizado ações direcionadas à
infraestrutura básica que viabilizasse os empreendimentos turísticos na forma de Polos de
Desenvolvimento Integrados de Turismo, distribuídos pelos diversos estados nordestinos.
O GERCO Sergipe inicia suas atividades em 1988 através da SEPLAN (Secretaria de Estado do
Planejamento), sendo considerado um instrumento técnico, que desenvolve ações de planejamento e de
ordenamento espacial da zona costeira, com o intuito de disciplinar o uso e ocupação do solo. Este
instrumento técnico em Sergipe foi construído em parceria com o SEMA (Secretaria Especial de Meio
Ambiente), ADEMA (Administração Estadual do Meio Ambiente) e Prefeituras Municipais. O GERCO /SE
tem por objetivo diagnosticar as potencialidades socioeconômicas do litoral sergipano, identificando as
limitações naturais e as restrições legais ao uso do território, tentando dessa maneira disciplinar as
atividades humanas e auxiliar no licenciamento de atividades produtivas e de empreendimentos a serem
instalados na Zona Costeira
Inicialmente este programa focalizou o Litoral Norte, entretanto em virtude do impacto ambiental
ocasionado pelo asfaltamento das Rodovias SE-100 Sul e SE-318, formadores da Linha Verde sergipana,
e pelos Planos de Desenvolvimento Turístico no litoral de Estância e Itaporanga D’Ajuda, o GERCO/SE
passou a atuar no Litoral Sul. Para Lima (2010), as praias do Litoral Sul de Sergipe inserem-se na
perspectiva do ordenamento territorial uma vez que o desenvolvimento do turismo de sol e praia busca seu
incremento através de instrumentos de gestão do território que se baseiam na sustentabilidade
socioambiental, econômica e política. A partir da mudança do eixo de prioridade deste programa para o
Litoral Sul, inicia-se uma nova fase do Gerenciamento Costeiro, pautado em planos de gestão e na
democratização de seus instrumentos.
As potencialidades turísticas e ecoturísticas do litoral sergipano passam a ser discutidas a partir
da elaboração do Diagnóstico Simplificado da Zona Costeira de Sergipe e do Gerenciamento Ambiental do
Litoral de Sergipe. Tais discussões são de grande relevância, uma vez que embora seja uma atividade
geradora de emprego e renda na zona costeira, o turismo mostra-se impactante tanto do ponto de vista
ambiental quanto econômico.
Dessa forma, as oficinas e os eventos realizados pelo GERCO/SE nos últimos anos, envolvendo
a sociedade civil e algumas instituições de ensino e pesquisa ajudaram a sistematizar ações de
gerenciamento costeiro do litoral sergipano. Vilar e Araújo (2010) consideram o GERCO/SE como uma
oportunidade ímpar de promover uma gestão integrada com o objetivo de alcançar um desenvolvimento
territorial sustentável, uma vez que este programa preocupa-se com as limitações e restrições de uso do
território, ocupando-se também em diagnosticar os conflitos.
A equipe técnica do GERCO/SE elaborou o ZEE (Zona Ecológico-Econômico) do Litoral Sul, um
instrumento técnico, político, ambiental e econômico de ordenamento territorial, que busca o
desenvolvimento socioeconômico planejado de um território. O ZEE delimitou 15 zonas de usos e restrições
de ocupação no Litoral Sul de Sergipe, identificando no município de Indiaroba uma Zona de
Empreendimentos e Programas Ambientalmente Integrados de Desenvolvimento Turístico, onde é
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permitida a criação de empreendimentos de grande porte que apresentem uma política adequada de
gerenciamento ambiental.
Ainda de acordo com o referido zoneamento, alguns enclaves territoriais em Indiaroba são
classificados como Zona de Conservação e Manejo e como Zona Turística e de Urbanização Restrita, onde
o Turismo Histórico, o Turismo Ecológico e o Turismo Rural são apontados enquanto diretrizes de uso e
ocupação do solo, bem como atividades que priorizem o respeito ao meio ambiente. Contudo, de acordo
com a GEOCONSULTORIA (2001), após a elaboração do ZEE Litoral Sul, não houve a participação popular
no ordenamento e planejamento territorial de ambientes costeiros, pois o documento síntese não foi
apresentado aos municípios para que fosse diagnosticado e legitimado pela comunidade local, o que
enfraqueceu a legitimidade dos instrumentos normativos.
Por sua vez, o Programa de Gerenciamento Costeiro do Estado da Bahia (GERCO/BA) vem
sendo desenvolvido desde 1987 como projeto aprovado pelo Ministério do Meio Ambiente, com recursos
do Programa Nacional de Meio Ambiente (PNMA I com abrangência em todos os setores e o PNMA II com
abrangência apenas no Litoral Norte) para ser instrumentalizado através de estudos, capacitação técnica,
elaboração de cartografias e aquisição de equipamentos com o objetivo final de institucionalização do
Programa no Estado da Bahia (BAHIA, 2005). O GERCO/BA foi instituído oficialmente como Programa de
Estado em 14 de março de 2008, através do Decreto Estadual nº. 10.969, ficando a coordenação com a
Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia (SEMA).
Este programa vem desenvolvendo trabalhos e atividades com o objetivo de fortalecer a
capacidade gerencial do Estado, mas, também, dos municípios para a gestão costeira de forma a manter
o diálogo entre os diferentes atores públicos e privados e a sociedade civil organizada sobre a utilização
dos recursos da zona costeira, visando contribuir para melhoria das condições de vida da população e
proteger o patrimônio histórico, cultural e natural.
O GERCO/BA focalizou os 53 municípios costeiros, onde foram empreendidas ações pautadas
no desenvolvimento socioeconômico, ambiental e cultural da zona costeira através da melhoria da
qualidade ambiental e dos serviços da atividade turística, da implantação de unidades de conservação para
preservação dos ecossistemas costeiros e do patrimônio sociocultural, na capacitação tanto para técnicos
como para as comunidades e no fornecimento de amplo acesso às informações geradas, servindo de apoio
a tomada de decisão, tanto na esfera pública quanto privada.
Entre 2001 e 2006 o programa foi executado com recursos do PNMA II, tendo sua área de
estudos concentrada em 13 municípios do Litoral Norte, devido à expansão das ações de turismo que tem
ocasionado um processo de uso e ocupação desordenados do espaço litorâneo. Nesta etapa, os principais
resultados do programa foram: revisão do diagnóstico ambiental; proposta de macro zoneamento e de
gestão para o Litoral Norte; diagnóstico oceanográfico do Litoral Norte com proposta de uso na área onde
foi posteriormente criada a APA da Plataforma Continental do Litoral Norte (Decreto Estadual nº. 8.553, de
05 Junho de 2003); diagnóstico ambiental do Município do Conde – suporte para implantação do Projeto
Orla; proposta de Plano de Ação para o Turismo e para o Ordenamento Territorial do Litoral Norte para
elaboração do ZEE Estadual; proposta de monitoramento para o estuário do Rio Pojuca; mapeamento
georreferenciado das restrições legais incidentes sobre as dunas e áreas úmidas do Litoral Norte; cursos
de capacitação para gestores municipais sobre legislação costeira, GPS e Plano Diretor; proposta de
diretrizes do Gerenciamento Costeiro para o Estado, inserida na Lei Estadual de Meio Ambiente e
elaboração de uma norma técnica (NT n. 0003/2006) para atender ao licenciamento ambiental. Nesse
período também foi desenvolvida e disponibilizada a página eletrônica do Gerenciamento Costeiro do
Estado da Bahia, onde se encontra a relação de todo o acervo GERCO/BA (BAHIA, 2005).
Neste contexto, os estudos desenvolvidos visaram contribuir para o desenvolvimento ambiental
do Estado, no que se refere ao licenciamento, fiscalização e monitoramento, bem como na elaboração do
Plano Estadual de Meio Ambiente e na elaboração de normas complementares de ordenamento da Zona
Costeira. O GERCO/BA começou a ser elaborado no período de 1987 a 1999, sendo retomados os estudos
em 2001, quando passaram a ser realizadas pesquisas e reuniões com o Comitê Gestor do Projeto Orla
do Estado da Bahia. Entre 2005 e 2011, o GERCO/BA e o Projeto Orla foram apresentados a todos os
municípios, de maneira a entenderem suas metas, atividades, desafios.
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Foram realizadas reuniões e seminários para avaliar as ações nos municípios e a buscar a
inserção em suas atividades dos agentes públicos e privados, das instituições de ensino, das Organizações
Não Governamentais, das comunidades costeiras e dos membros da sociedade civil organizada. Na Bahia,
embora o Projeto Orla só tenha sido implementado no município de Conde, na APA Litoral Norte, suas
proposições e sugestões inspiraram e foram adotadas no Plano de Desenvolvimento e Ordenamento
Territorial das Povoações Litorâneas da APA do Litoral Norte do Estado da Bahia (LIMONAD, 2007).
O Programa é um instrumento fundamental para o planejamento e gestão da zona costeira, e
desta forma as atividades devem ser elaboradas e acompanhadas pelas esferas públicas e privadas, bem
como pela sociedade civil organizada para garantir trabalhos adequados e sustentáveis. A implementação
do GERCO/BA foi dificultada pelos procedimentos tradicionais de manejo das áreas costeiras que, na
maioria das vezes, não são capazes de conter a degradação ambiental, gerando questionamentos sobre a
forma de condução e eficácia dos planos de gestão ambiental costeira.
Tal situação é evidenciada no Litoral Norte da Bahia, onde reservas de Mata Atlântica dividem
espaços com empreendimentos turísticos e imobiliários, que apresentam propostas de zoneamento,
ocupação e uso do solo que atendem aos interesses de grupos hegemônicos e desconsideram as
necessidades e prioridades da comunidade local, cujos representantes são envolvidos, mas não
beneficiados com alguns dos projetos implementados na região. O município de Jandaíra, segundo
afirmaram os gestores municipais em entrevistas, não foi efetivamente contemplado pelas ações
desenvolvidas pelo GERCO/BA, embora tenha participado de alguns seminários, palestras e cursos de
capacitação, não tendo implantado também o Projeto Orla.
O PRODETUR I (1996/2000) em Sergipe teve seu foco em Aracaju, com a maior parte dos
investimentos direcionados para as obras de saneamento, embora também tenha investido na execução
de infraestrutura básica que viabilizasse o turismo na região, ampliando seus investimentos para outros
municípios localizados na zona costeira sergipana, a exemplo de Itaporanga D’Ajuda, Estância, Santa Luzia
do Itanhy e Indiaroba.
Através dos recursos do PRODETUR I, o município de Indiaroba construiu um atracadouro no
povoado Terra Caída e outro no povoado Pontal. No Litoral Sul de Sergipe o PRODETUR I investiu na
pavimentação asfáltica de parte da Rodovia Estadual SE-100 no trecho SE-318/Terra Caída e no trecho
entroncamento Terra Caída divisa com a Bahia. A pavimentação da rodovia SE-100 possibilitou a
continuidade da Linha Verde (BA-99), uma articulação territorial entre o litoral sergipano, o que ocasionou
um incremento do adensamento demográfico, por meio da expansão de loteamentos residenciais,
sobretudo para segunda residência e veraneio. Nesse contexto, ocorreu um aumento ao turismo no Litoral
Sul, favorecido pela continuidade da Linha Verde (BA-099) através da SE-100, o que maximizou o fluxo de
veículos e a especulação imobiliária, contribuindo assim para uma ocupação desordenada e uma
consequente degradação ambiental, que comprometeram a qualidade de vida da população residente.
O PRODETUR II teve como principal objetivo ampliar o sistema de engenharia de transporte
com foco no Litoral Sul. Este programa tinha por finalidade dar continuidade aos programas que visam à
melhoria da qualidade de vida da população fixa das áreas beneficiadas pela primeira etapa do programa,
bem como garantir condições de sustentabilidade e a consolidação das atividades turísticas locais. O Plano
de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do Pólo Costa dos Coqueirais (PDITS – Costa dos
Coqueirais/SE) foi o instrumento para implementação do PRODETUR II, onde estão definidas ações e o
montante dos investimentos necessários à consolidação do turismo em Sergipe, realizando também uma
avaliação das ações do PRODETUR I (LIMA, 2010).
Contudo, de acordo com Santos (2015), como o Estado por problemas de certidões e questões
fiscais com a União estava impossibilitado de receber recursos externos, o PRODUTOR II não foi
implementado em Sergipe, que apenas em 2012 passou a receber recursos federais para implantação do
PRODETUR Nacional com diversos convênios. Enquanto o Programa não era implantado, o Estado de
Sergipe e as prefeituras municipais do Polo Costa dos Coqueirais firmaram diversos convênios com o
Ministério do Turismo (MTur), alocando investimentos para elaboração de planos diretores municipais,
PDTIS municipais e infraestrutura turística.
O Pólo Costa dos Coqueirais, constituído por 17 municípios sergipanos, foi implantado com o
objetivo de expandir o turismo para outras localidades além da capital, Aracaju, buscando assim integrar
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os municípios litorâneos ao desenvolvimento ordenado do turismo. O PDTIS considerou a primeira fase do
planejamento do PRODETUR II e selecionou os municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Estância,
Indiaroba, Itaporanga D’Ajuda, Santa Luzia do Itanhy e São Cristovão (PDTIS, 2002).
O turismo sergipano foi beneficiado através da consolidação de obras de infraestrutura viária e
fluvial, viabilizados por investimentos do Ministério do Turismo a partir de 2008, bem como pela implantação
de sistemas de abastecimento de água e esgoto em alguns povoados e pela implementação de sinalização
turística e locais de hospedagem. A construção da Ponte Joel Silveira, sobre o Rio Vaza-Barris, inaugurada
em março de 2010, interligando Aracaju a Itaporanga D’Ajuda, teve como meta promover o
desenvolvimento econômico e do turismo no Litoral Sul de Sergipe. Esta obra embora tenha facilitado e
aumentado o fluxo de visitantes para o Litoral Sul, acentuou a especulação imobiliária neste território que
já vem sendo usado há algum tempo para a construção de pousadas e segundas residências (SANTOS,
2017).
No Litoral Sul de Sergipe, o Ministério do Turismo com a administração dos recursos pelo
Governo do Estado de Sergipe, beneficiou o município de Indiaroba com a pavimentação da rodovia
Convento-Pontal, com 8,5 km de extensão, que interliga os povoados de Convento a Pontal e vice-versa.
O Ministério do Turismo também investiu na pavimentação da rodovia que liga o município de Santa Luzia
do Itanhy ao povoado Crasto, onde realizou a implantação e a melhoria da infraestrutura turística e de apoio
desse povoado. Tais ações aumentaram a atratividade e a oferta de produtos complementares ao turismo
nessa porção do litoral sergipano.
A ponte Gilberto Amado, inaugurada em 2013, sobre o Rio Piauí, interliga Estância a Indiaroba
(Porto do Cavalo à Terra Caída) e foi construída visando conectar plenamente o litoral sul sergipano e
encurtar o trajeto Sergipe/Bahia em cerca de 30 km (Figura 36). Esta obra foi realizada com recursos
do Governo Federal, através do Ministério do Turismo e BNDES, e contrapartidas do Governo do Estado
de Sergipe. Esta atualmente é a maior ponte fluvial em todo o Nordeste brasileiro, com 1.712 metros de
extensão e 14,2 metros de largura, com duas pistas de 3,50 metros cada, acostamentos e passeios.
Esse empreendimento tornou possível o acesso à Aracaju pela Linha Verde, ampliando assim a
interação territorial entre o Litoral Sul de Sergipe e o Litoral Norte da Bahia, constituindo também um projeto
futuro do Governo Federal em promover a integração do litoral oriental nordestino, por via costeira, de
Salvador a Natal. A finalidade da construção foi beneficiar os empreendimentos turísticos, hoteleiros e
imobiliários já existentes e ampliar o espaço para novos investimentos através da criação desse importante
eixo rodoviário entre Sergipe e Bahia.
A construção da ponte Gilberto Amado promoveu a conexão territorial de Indiaroba com os
demais municípios sergipanos e com outros Estados, abrindo a possibilidade de reestruturar
economicamente o município. Segundo informações fornecidas pelo Prefeito do município, durante a
construção da ponte aproximadamente 300 pessoas foram contratadas para trabalhar na obra,
dinamizando assim a economia local, pois foram gerados empregos formais e informais para alguns
moradores do município, que trabalharam na execução da obra como pedreiros e condutores de barcos.
De acordo com o Secretário de Turismo de Indiaroba, a construção da ponte incrementou o
comércio local, aumentando a geração de emprego e renda, sobretudo nas atividades relacionadas direta
e indiretamente ao turismo. Contudo, ainda segundo o referido gestor, uma parcela da população local que
trabalhava como ambulante, vendendo água, refrigerante e alimentos para os visitantes que
desembarcavam das balsas que realizavam a travessia sobre o Rio Piauí, ligando Porto do Cavalo
(Estância) a Terra Caída (Indiaroba), com a construção da ponte deixaram de desenvolver tais atividades
e se sentiram prejudicados.
A ponte aumentou a acessibilidade ao município, porém, de acordo com o relato dos gestores
municipais durante as entrevistas, também ocasionou a elevação do custo de vida, do valor dos imóveis e
da violência e criminalidade. Ainda segundo informações dos gestores e da população local, a construção
da ponte também ocasionou problemas como a poluição sonora, a destruição de manguezais e a
diminuição significativa do pescado nos rios devido ao barulho das embarcações que circulavam no rio
Piauí durante a obra, promovendo assim a queda da rentabilidade da pesca, o que levou a comunidade a
buscar novas alternativas de trabalho e renda.
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Os atrativos naturais de Indiaroba são ampliados pela presença de uma elevada densidade da
rede hidrográfica e pela diversidade geomorfológica, que, aliados ao acesso rodoviário, facilitam a utilização
do espaço como área de segunda residência para o veraneio e o turismo, ocasionando conflitos
socioambientais e afetando as territorialidades locais, devido a descaracterização da cultura e dos
costumes tradicionais.
O Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia, o PRODETUR-BA, foi elaborado pela
Bahiatursa, empresa estadual de turismo, no início da década de 1990, que definiu a Costa dos Coqueiros,
formada pelos municípios Mata do São João, Entre Rios, Conde, Esplanada, Jandaíra, Camaçari e Lauro
de Freitas como uma das zonas prioritárias a expansão da atividade turística na Bahia. A abertura da Linha
Verde (extensão da BA-099) em 1993, que teve como propósito interligar os estados de Bahia e Sergipe e
fomentar o crescimento do turismo nas áreas costeiras do norte do Estado, e a implementação do
PRODETUR-BA, impulsionou a atividade turística, em particular para a área de planejamento turístico de
Salvador e seu entorno, englobando o litoral norte baiano, denominado de Costa dos Coqueiros, que
adquiriu o “status” de Zona Turística.
Nessa perspectiva foram realizados investimentos públicos oriundos do PRODETUR- BA e do
PRODETUR NE – I, voltados para a dotação de infraestrutura urbana e de transportes e para a associação
do turismo com a cultura e ecologia, visando promover a atividade turística, que assume uma nova feição,
agora mais compatível com os níveis de eficiência e competitividade exigidos pelo mercado internacional.
Na porção norte do litoral baiano, empreendedores privados também realizaram investimentos,
especialmente estrangeiros, na dotação de infraestrutura para desenvolver a atividade turística, o que
reflete os recentes processos globais de integração financeira, de mercados e de serviços, nesse setor de
atividades.
Essa área, ao longo dos últimos anos tornou-se um dos maiores polos turísticos em crescimento
do Brasil, considerando o volume de investimentos nacionais e internacionais e da implantação de
condições gerais para abrigar o turismo de porte internacional. Os recursos do PRODETUR-BA foram
destinados à modernização do aeroporto internacional de Salvador (Aeroporto Deputado Luis Eduardo
Magalhães) e à implantação de infraestrutura de saneamento básico no município de Mata de São João,
nas localidades de Praia do Forte e Costa do Sauípe, onde se encontram atualmente mega-resorts de porte
internacional (LIMONAD, 2007).
No Litoral Norte da Bahia, algumas vilas de pescadores que até bem recentemente viviam em
uma economia tradicional, começam a enfrentar sérios problemas, tipicamente urbanos, como o
comprometimento das águas e do solo através do adensamento populacional, sem um adequado programa
de saneamento básico, de disposição legal de resíduos sólidos, falta de segurança pública, violência,
prostituição infanto-juvenil, dentre outros. A implantação empreendimentos turísticos e imobiliários, e a
acessibilidade gerada pela BA-099 na década de 1990 elevam as possibilidades de emprego, em bases
formais e informais, nos hotéis, nos resorts e nas residências situadas nos diversos condomínios da área.
O desenvolvimento de atividades ligadas aos ramos turístico e imobiliário contribuiu para desagregar as
relações tradicionais de produção e transformaram parte da população local em prestadores de serviço e
assalariados no âmbito das atividades de serviços e turismo.
Na Bahia, o Programa, além de uma visão de planejamento estratégico de desenvolvimento
regional apontando para o planejamento da atividade turística, incorporou a dimensão ambiental e de
sustentabilidade, através da criação de Unidades de Conservação (UCs) ao longo da costa atlântica e em
áreas do interior do Estado. Nessa perspectiva foram criadas no litoral norte baiano 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, buscando reduzir o ritmo de
especulação imobiliária e ocupação desordenada de espaços para a implementação de atividades de
turismo e lazer, que muitas vezes comprometem a qualidade ambiental.
No Litoral Norte da Bahia coexistem distintos tipos de ocupação e uso do solo, de cunho moderno
e tradicional, observando-se desde a presença de mega-resorts internacionais nos povoados de Imbassaí
e Vila Sauípe, no município de Mata de São João, até grandes propriedades com plantações de eucaliptos,
onde ainda se verificam atividades tradicionais relacionadas à silvicultura, agropecuária e pesca nos
municípios de Entre Rios, Esplanada, Conde e Jandaíra. Nesse contexto observa-se que os povoados
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litorâneos, locais da instalação de empreendimentos turísticos, oferecem maiores oportunidades de
emprego e consequentemente um maior nível de renda, superior aos povoados interioranos que
apresentam um nível maior de pobreza.
O peso das atividades turísticas já se faz sentir em alguns municípios como Jandaíra, onde se
situam pousadas, hotéis de porte médio e condomínios de segunda residência. Em Jandaíra, a única obra
realizada com recursos do PRODETUR foi a construção da BA-099, na década de 1990, que faz parte de
um projeto de interligação da Bahia e Sergipe, por via costeira. A construção desta rodovia rompeu o
isolamento dos povoados litorâneos de Jandaíra por via rodoviária e aumentou o fluxo turístico nos
povoados Mangue Seco e Costa Azul, que, no entanto, ainda necessitam de investimentos e ações estatais,
para dotar estas áreas de saneamento básico e estradas vicinais. O município, nos últimos anos tem sido
beneficiado com investimentos do Ministério do Turismo, através da consolidação de obras de
infraestrutura, como a construção no povoado Mangue Seco de uma orla fluvial e da reestruturação do píer
dessa localidade, bem como pela construção da orla do povoado Cachoeira. Jandaíra recebeu ainda
recursos do Ministério da Integração Nacional destinados a construção de um cais de contenção das águas
do Rio Real em alvenaria e pedra no povoado Mangue Seco.
Em Indiaroba e Jandaíra, a inserção de novas atividades econômicas, a exemplo do turismo,
vem promovendo a desestruturação de economias tradicionais que historicamente recorrem aos recursos
naturais disponíveis localmente sem, contudo, comprometer sua conservação. Nesse contexto, o
ordenamento territorial implantado nessa área emerge em um contexto regional empobrecido e sem
infraestruturas e serviços, que contribuiu para descentralizar as atividades ligadas aos ramos turísticos e
imobiliários, antes polarizadas por Salvador e Aracaju, aumentando a geração de emprego e renda,
diversificando sua estrutura produtiva e ocasionando sérios conflitos socioambientais.
Em decorrência dos investimentos do PRODETUR, do desenvolvimento do turismo e do
aquecimento do mercado imobiliário transformou-se radicalmente quase toda a faixa litorânea de Indiaroba
e Jandaíra. Nesses municípios, alguns dos diminutos povoados de pescadores ou de pequenos produtores
rurais, até então relativamente preservados, foram ocupados por condomínios de segunda-residência ou,
como em Jandaíra, tiveram parte de seus terrenos adquiridos para construção de resorts ou
empreendimentos voltados para o turismo internacional. Os municípios estudados apesar de terem sua
expansão formatada pelo
Estado, ainda apresentam graves problemas de infraestrutura e acessibilidade interna, pois são
desprovidos de mecanismos institucionais de gestão compatíveis com as mudanças em curso.
Nos municípios de Indiaroba e Jandaíra observa-se que políticas públicas e instrumentos de
programas semelhantes, são aplicados em Estados diferentes e obtém também resultados distintos, uma
vez que a capacidade técnica e financeira influencia e compromete a implantação de tais políticas. Nestes
municípios são estabelecidas novas relações econômicas, políticas e sociais, comandadas por interesses
hegemônicos e, por conflitos na dinâmica socioespacial que repercutem nas políticas territoriais, no
ordenamento territorial e no meio ambiente e nas comunidades diretamente envolvidas.
Os governos do estado da Bahia e Sergipe, em conjunto com as políticas do governo federal,
têm desempenhado um papel central para o desenvolvimento do setor do turismo e do setor imobiliário em
Indiaroba e Jandaíra, configurando-se como agentes planejadores e ordenadores do território, promotores
do desenvolvimento de variadas atividades econômicas, além de serem responsáveis por implantar
infraestruturas que favorecem a valorização da terra. Os investimentos realizados através do PRODETUR
somados à implantação e duplicação da “Linha Verde” (BA-099) e à construção de materialidades
geográficas (pontes e rodovias) não só tiraram do isolamento diversas povoações litorâneas de Indiaroba
e Jandaíra, como também as tornaram acessíveis aos turistas provenientes de Salvador e Aracaju, aos
promotores imobiliários e aos empreendimentos de turismo de grande porte internacional, integrando estes
municípios horizontalmente (lógica zonal) e verticalmente (lógica reticular).
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SESSÃO TEMÁTICA 3 – Turismo, Inovação e Conflitos Socioespaciais
EXTENSÃO DA PRESENÇA DO AIRBNB: PROPOSTA DE UMA FERRAMENTA
METODOLÓGICA INICIAL DE ANÁLISE E SUA APLICAÇÃO EM CIDADES TURÍSTICAS DE
PEQUENO PORTE
Rafael Braga de Souza, PPGATC16
Gisela Cunha Viana Leonelli, PPGATC17

Resumo
Nos últimos anos, empresas tem florescido no ambiente digital a partir de premissas do compartilhamento
de produtos e serviços. O Airbnb opera dentro dessa lógica conhecida como “Economia do
Compartilhamento” e tem gerado impactos no ambiente urbano. Autores do mundo todo tem buscado
identificar os impactos dessa plataforma nas dinâmicas urbanas, especialmente nos mercados hoteleiros e
imobiliário. Ainda não existe, no entanto, uma métrica inicial de análise que oriente quais são as cidades
mais suscetíveis à esses impactos. O objetivo desse artigo é propor uma ferramenta metodológica inicial
para avaliação da presença do Airbnb nas cidades. A partir de levantamento de dados no próprio Airbnb,
no site AirDNA e do IBGE foi criado um índice que possibilitou a identificação das 20 cidades de pequeno
porte com maior presença do Airbnb. Como contribuição, tem-se uma ferramenta que mostrou-se eficiente
para as análises iniciais. Foi observada também a predominância das cidades litorâneas entre aquelas com
maior índice e maior susceptibilidade aos impactos descritos na bibliografia.
Palavras-chave: Airbnb, Economia do Compartilhamento, ferramenta metodológica, cidades litorâneas.

Extent of Airbnb presence: proposal of an initial methodological tool for analysis and its
application in small tourist cities
Abstract
In recent years, many companies have flourished in the digital environment from the premises of sharing
products and services. Airbnb operates within this logic known as the “Sharing Economy” and has been
impacting the urban environment. Authors from all over the world have sought to identify the impacts of this
platform on urban dynamics, especially in the hotel and real estate markets. However, there is no initial
analysis metric to guide which cities are most susceptible to these impacts. The aim of this paper is to
propose an initial methodological tool for assessing the presence of Airbnb in cities. Based on data collected
on Airbnb itself, AirDNA and IBGE website, an index was created that enabled the identification of the 20
small cities with the largest presence of Airbnb. As a contribution, we offer a tool that proved to be efficient
for the initial analyzes. It was also observed the predominance of coastal cities among those with higher
index and greater susceptibility to the impacts described in the bibliography.
Keywords: Airbnb, sharing economy, methodological tool, coastal cities.

1. INTRODUÇÃO
Na última década, vem crescendo as iniciativas e negócios que trabalham sobre uma plataforma
de colaboração e compartilhamento entre os usuários. Entre essas empresas, o Airbnb é uma dessas que
tem chamado atenção por sua forte presença no mundo todo. Trata-se de um site que se propõe a ofertar
hospedagem sem no entanto possuir nenhum quarto ou leito. O Airbnb possibilita que pessoas que tem
imóveis (ou partes deles) disponíveis para ofertá-los para compartilhamento ou aluguel por curtas
temporadas para pessoas quem buscam opções de hospedagem.
16

Mestrando em Arquitetura, Tecnologia e Cidade no Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade
(PPGATC) da Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP – Universidade Estadual de
Campinas. rbragadesouza@gmail.com
17
Docente dos cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo bem como no Programa de Pós-graduação em
Arquitetura, Tecnologia e Cidade (PPGATC) da Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP
– Universidade Estadual de Campinas.

50

Fundado em 2008, hoje está presente em mais de 191 países, 100 mil cidades com mais de 7
milhões de propriedades disponíveis, desde castelos a casas na árvore, além de já ter mediado a
hospedagem de mais de 500 milhões de pessoas no mundo inteiro (AIRBNB CITIZEN, 2019). Apesar de
pregar o compartilhamento e colaboração, com toda essa extensão a plataforma tem se mostrado como
um forte agente nas dinâmicas urbanas e gerado impactos nas cidades em que apresenta forte presença.
Devido ao avançar da presença dessa plataforma nas cidades brasileiras, torna-se importante
avaliar o quanto tem impactado as dinâmicas urbanas. Além de não haver ainda trabalhos que discutam
esses impactos no espaço urbano das cidades brasileiras, não há também uma metodologia inicial de
identificação as cidades com maior presença do Airbnb e maior possibilidade de estarem sendo afetadas.
O objetivo desse artigo é apresentar uma métrica inicial capaz de avaliar a extensão da presença
do Airbnb nas cidades e, a partir desse dado que se possa possibilitar as primeiras análises que concernem
à esses impactos.
O trabalho está dividido em 5 seções: na primeira seção é apresentado o conceito de Economia
do Compartilhamento, suas características e contradições. A segunda seção constitui-se de uma
caracterização do Airbnb enquanto agente nas dinâmicas urbanas e seus impactos relatados na
bibliografia. Na terceira seção a ferramenta de análise é apresentada juntamente com a metodologia que a
originou. Na quarta seção tem-se os resultados obtidos através da ferramenta e na quinta as conclusões.

2. A ECONOMIA DO COMPARTILHAMENTO
A plataforma Airbnb se insere num modelo de negócios chamado “Economia do
Compartilhamento”. Trata-se de um fenômeno que tem crescido recentemente e alterado a maneira como
tem-se utilizado uma série de serviços. Segundo Benita Matofska, fundadora da iniciativa The People Who
Share (2019) “a Economia do Compartilhamento é um ecossistema socioeconômico construído em volta
do compartilhamento de recursos físicos, humanos e intelectuais”. Na prática, o termo tem sido
extensivamente utilizado para definir redes de usuários distribuídas que compartilham ou trocam ativos
subutilizados (KOOPMAN et al., 2015; SHEPARD; UDELL, 2016; QUATTRONE et al., 2016). A internet é
um impulsionador da Economia do Compartilhamento, permitindo que pessoas que nunca se conheceriam
em outra situação consigam estabelecer contato e fechar negócios (SILVA et al., 2017; GUTIÉRREZ et al.,
2017).
O serviços estão espalhados por vários setores, desde o transporte individual, entrega de
comida, mercado de compra e venda de roupas, uso de ferramentas, serviço de buffet, entre outros (SLEE,
2017). Para Schor (2017), é possível classificar os serviços dentro da Economia do Compartilhamento em
quatro áreas: [1] Quando há recirculação de bens: troca de artigos, especialmente online, entre usuários.
Nessa categoria, E-bay e Craigslist são os pioneiros); [2] Uso expandido de bens duráveis:
compartilhamento de bens entre vários usuários: bicicletas, patinetes, carros, motorista particular. Também
troca de serviços, geralmente em comunidades locais. Nessa categoria poder-se-ia citar a Uber, Yellow,
Grin, o Couchsurfing e a própria Airbnb. E nas trocas em comunidades locais destacam-se Share Some
Sugar e Neighborgoods; [3] Troca de serviços especialmente no formato de banco de horas de atividades.
Nesse modelo, os usuários trocam o ensino de uma habilidade ou prestam um serviço sendo que a “a
moeda corrente” nesses sistemas é o tempo dispendido para cada atividade; [4] Compartilhamento de bens
ou espaços que visam a produção ao invés do consumo. Fablabs, co-workings, escritórios comunitários,
cooperativas são exemplos nessa categoria.
Apesar de ter origem difusa, sendo Fernandes et al. (2018), o termo ganhou propulsão em 2008,
aproximadamente, nos EUA e Europa. O crescimento desse tipo de iniciativa, ainda segundo o autor, está
relacionada a fatores econômicos: a crise financeira de 2008; políticos: com a retração do Estado Social e
desregulação do mercado; fatores tecnológicos: popularização do acesso à internet, expansão do uso de
smartphones; e sociais, com a chegada da geração millenial, que tem uma relação de consumo e estilo de
vida diferente da geração anterior, na idade adulta.
Entre os impactos positivos que são atribuídos à expansão desse tipo de negócio pode-se
destacar o aumento de renda da pessoas que compartilham, em contrapartida com a economia dos que
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contratam os serviços pela maior oferta de opções e geração de novos empregos (FERNANDES et al.,
2018). Além disso, pode gerar uma série de atividades econômicas em cadeia, não sendo exatamente
iniciativas da Economia do Compartilhamento, mas diretamente geradas por elas.
No entanto, sobre este fenômeno da Economia do Compartilhamento, alguns pesquisadores têm
feito observações questionando o quanto trata-se sobre o ato de compartilhar efetivamente ou sobre
acessar, sem necessariamente adquirir, um serviço ou produto. A inclusão de uma empresa que medeia a
relação de “compartilhamento” entre usuários que não se conhecem posiciona essa relação não mais como
compartilhamento, mas como uma relação comercial. Desmontando a ideia de que os usuários estão
interessados nas plataformas pelo compartilhamento de relações com a companhia e os consumidores,
mas sim em baixos custos de acesso ao produto ou serviço (ECKHARDT; BARDHI, 2015).
Da mesma forma em que se pode observar os benefícios, a expansão também abre espaço para
impactos negativos nas relações entre usuários e nas comunidades: precarização dos empregos gerados
em função da ausência de regulação, concorrência desleal com as empresas tradicionalmente
estabelecidas em determinados setores e tendência de quase-monopolização das empresas mais bem
sucedidas em cada setor (FERNANDES et al., 2018).
Embora a Economia do Compartilhamento venha sendo festejada pelos seus benefícios, Schor
(2017) alerta para a necessidade de olhar para esse fenômeno nem com crença otimista total, nem com
crítica ferrenha. Necessário se faz que sejam classificadas as iniciativas quanto ao fato de serem businessto-peer ou peer-to-peer e com ou sem fins lucrativos; essas características são definidoras se,
prioritariamente, as iniciativas têm objetivos de servir às necessidades de um grupo ou comunidade ou se
buscam o crescimento e a maximização dos lucros (SCHOR, 2017). Esse tipo de negócio que vem se autodenominando como um “movimento”, para Slee (2017) deve ser encarado como empresas que são e
sujeitos à regramentos para que se garanta o devido equilíbrio entre os benefícios que se obtêm e os
impactos que podem ser gerados por estas.

3. O AIRBNB E SEUS IMPACTOS
Estando o Airbnb inserido dentro da Economia do Compartilhamento, tem crescimento portanto
na sua esteira, sendo inclusive um dos maiores expoentes entre as iniciativas. Para Fernandes et al. (2019)
o Airbnb é o “bastião” da Economia do Compartilhamento.
O site faz a mediação de hospedagem entre pessoas com imóveis ou partes de imóveis ociosos
e turistas em busca local para se hospedar. Teve sua primeira operação em 2007 nos EUA como um recurso
para encontrar hospedagem em cidades com oferta saturada, especialmente em ocasiões de congressos
acadêmicos e de partidos políticos (GALLAGHER, 2019). Segundo a autora, nesse princípio, as
hospedagens estavam baseadas em duas características: pelo menos um colchão inflável para recepção
de um visitante pagante e o serviço de café da manhã ofertado pelo proprietário, daí o nome
“AirBed&Breakfast” que depois se tornaria Airbnb. Foi somente em 2009 que os três fundadores alteraram
essas duas necessidades e, permitiram o aluguel da unidade residencial inteira e eximiram os proprietários
da obrigação da oferta da refeição.
Como o Airbnb – assim como outras empresas na Economia do Compartilhamento - não
depende da criação de um escritório ou unidade em cada cidade em que está presente, seu crescimento
depende do interesse e disposição dos proprietários em colocarem seus imóveis disponíveis na plataforma.
O crescimento está associado à possibilidade de renda extra em tempos de crise (FERNANDES et al.,
2019; GALLAGHER 2019), ao desejo da geração millenials de ter experiências mais autênticas de
hospedagem do que aquelas oferecidas pelos hotéis tradicionais e à qualidade da plataforma que é
acessível, rápida e amigável (GALLAGHER, 2019). Na esteira dessa expansão, os benefícios dessa
expansão tem se concentrado especialmente na geração de renda extra aos proprietários (SLEE, 2017;
FERNANDES et al., 2018; FERNANDES et al. 2019; GALLAGHER, 2019) e a possibilidade dos hóspedes
“viverem como locais” (KAPLAN; NADLER, 2017).
Apesar disso, estudos concentrados nos EUA e Europa já começam a apontar as externalidades
negativas do avanço do Airbnb no espaço urbano. Os impactos apontados estão concentrados
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principalmente nos mercados hoteleiro e imobiliário, justamente porque são os mercados tradicionalmente
estabelecidos com os quais o Airbnb se coloca como concorrente.
Quanto às externalidades no mercado hoteleiro, o Airbnb amplia o leque de opções de
hospedagem para o turista, gerando uma concorrência antes inexistente com as grandes cadeias
hoteleiras. Apesar não possuir efetivamente nenhum quarto de hotel, ou seja, trabalha apenas na mediação
das hospedagens, o valor de mercado do Airbnb já superou o de grandes cadeias hoteleiras como o Marriott
International (SHEPARD e UDELL, 2016).
Estudos independentes apontam que o crescimento do Airbnb está relacionado com redução
dos lucros – ainda que tímida, na casa dos decimais – do ramo hoteleiro, especialmente os pequenos hotéis
(ZERVAS; PROSERPIO; BYERS, 2016; GURRAN; PHIBBS, 2017; NASCIMENTO, 2018). O Airbnb
consegue responder muito rapidamente ao crescimento da demanda por acomodação, visto que utiliza
unidades já existentes em contraste com o ramo hoteleiro que depende de construir novas unidades para
responder a essa necessidade (ZERVAS; PROSERPIO; BYERS, 2016).
A princípio, parece correto afirmar que Airbnb e a cadeia hoteleira estão postos num mesmo
mercado em concorrência desleal. Kaplan e Nadler (2017, p. 106) argumentam, todavia, que “o crescimento
do Airbnb não necessariamente vem às custas da indústria hoteleira. Ao invés disso, Airbnb cresce a torta
como um todo e permite uma variedade de negócios a obter uma fatia maior”. Essa torta pode realmente
ter crescido, estudos de caso em Londres, Barcelona e Sidney demonstram que enquanto o setor hoteleiro
tende a se concentrar em zonas turísticas/regiões centrais das cidades, o Airbnb tem cobertura mais
espraiada, provendo serviços de hospedagem em regiões antes desprovidas (QUATTRONE et al., 2016;
GURRAN; PHIBBS, 2017; GUTIÉRREZ, 2017).
Mesmo com a expansão do Airbnb, as cadeias hoteleiras têm tido suas maiores taxas de
ocupação nos últimos anos (THOMPSON, 2018), pelo menos nos EUA que é o maior mercado do site.
Ainda segundo esse autor, jovens millenials e pessoas abaixo de 35 anos são os maiores usuários da
plataforma, diferente de viajantes de negócios que continuam utilizando os hotéis como antes. Os mais
prejudicados são pequenos hotéis, pousadas e pensões, que perdem competitividade frente ao Airbnb,
porque precisam atender à uma série de legislações de incêndio e segurança as quais são evadidas pelos
anfitriões do site de hospedagem (SLEE, 2017).
Ao se debruçar sobre os impactos do Airbnb no mercado imobiliário, pesquisadores no mundo
inteiro tem diagnosticado cenários que indicam o papel do da plataforma como um real agente que tem
interferido nas dinâmicas do espaço urbano e do mercado de imóveis. Se a dispersão das unidades
disponíveis para aluguel por toda a cidade contribui para a ampliação das possibilidades de hospedagens
como colocado anteriormente, em contrapartida imprime especulação imobiliária em áreas que antes não
conviviam com essa realidade (GUTIÉRREZ et al., 2017).
Em Boston, há uma correlação entre a redução de número de unidades disponíveis para aluguel
convencional com o aumento das unidades do Airbnb, indicando uma alta que chega a 3,1% nas zonas de
maior concentração (MERANTE; HORN, 2017, p. 19). Em Los Angeles, os aluguéis de curta temporada
removeram 7316 unidades do mercado da cidade em 2014. Uma redução de 1% das unidades residenciais
no mercado está relacionada à um aumento em 7,3% dos preços dos aluguéis (LEE, 2016). Mendes (2019)
indica um crescimento de 13,2% no valor dos alugueis e 30,5% nos valores de venda em regiões de Lisboa.
Em Nova York, estudos independentes demonstraram impactos na alta de preços (SHEPARD; UDELL,
2016) e de gentrificação (WACHSMUTH; WEISLER, 2018).
O Airbnb tem contribuído para a redução de oferta de imóveis para aluguel convencional porque
muitos proprietários têm preferido colocar seus imóveis para aluguel por curtas temporadas do que
disponibilizá-los em contratos de longo prazo. DiNatale, Lewis e Parker (2018) ao avaliar a receita anual de
aluguéis convencionais e através do Airbnb, em cidades do estado do Oregon, EUA, constatam que a
receita do Airbnb é superior em 7 das 10 cidades analisadas.
A tendência de profissionalização dos anfitriões também é uma constante. Trata-se de
proprietários de imóveis que tem mais de um anúncio disponível – geralmente imóveis inteiros - no Airbnb
e usam a plataforma na criação de um negócio de alugueis de temporada, ao invés da predileção pelo
compartilhamento. Em Los Angeles, investidores tem convertido edifícios inteiros em unidades para aluguel
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de curta temporada (LEE, 2016). Dados do Airbnb em Nova York entre 2010 e 2014 mostram que, apesar
de 94% terem apenas um imóvel, os outros 6% representam mais de 1/3 das reservas (SLEE, 2017;
GALLAGHER, 2019). Dados de 2018 da cidade do Porto, Portugal revelam que 20 proprietários exploram
mais de 30 anúncios, sendo o maior proprietário detentor de 83 anúncios (FERNANDES et al., 2018).
Situação ainda maise espantosa em Porto, em que 25 proprietários exploram mais 60 propriedades, sendo
que o maior proprietário gerencia 437 unidades (FERNANDES, et al., 2019).
As reservas realizadas em proprietários com múltiplos imóveis bateram 27% dos total de
reservas em 2015 em Paris, mais de 40% em Berlim e São Francisco e foram maioria em Lisboa, Barcelona,
Roma, Londres, Los Angeles, chegando a mais de 80% em Istambul, segundo dados de Slee (2017).
O mercado do Airbnb tende a profissionalização porque o turista espera um serviço de qualidade
que apenas um anfitrião inteiramente dedicado aos aluguéis conseguiria oferecer dentro de um ambiente
cada vez mais competitivo (COCOLA-GANT, 2019). A ideia original de alojamento local, ligada ao conceito
de economia do compartilhamento e renda complementar se perde então em meio ao surgimento de uma
indústria dos alugueis de curta temporada (SOARES, 2019).
Segundo Gallagher (2019), o Airbnb argumenta que a plataforma não tem interesses na
profissionalização dos anfitriões, porque a comunidade é constituída por anfitriões comuns que
compartilham o lugar que vivem.
“‘No queremos administradores de propriedades que hagan esto por dinero’. El
objetivo es lo que el director de hospitalidade de Airbnb, Chip Conley, llama
“Hospitalidad com H mayúscula y negocio con n minúscula”’ (GALLAGHER, 2019, p.
150)

No entanto, 1/3 das receitas do site vem justamente desses anfitriões profissionais
(FERNANDES et al., 2018), fato que reforça o caráter da plataforma como negócios e reduz seu caráter de
compartilhamento de uma pessoa comum que tem um imóvel vazio.

4. MÉTRICA INICIAL DE ANÁLISE
Frente aos impactos observados gerados pelo avanço do Airbnb, propõe-se necessário um
instrumento para mensuração dos possíveis impactos da presença deste nas cidades, para que a partir
dela se estabeleçam as primeiras análises. Por ter alta demanda por hospedagem, as cidades turísticas se
tornam protagonistas nessa discussão por serem terreno fértil para multiplicação de unidades Airbnb. Mais
do que isso, as cidades de pequeno porte estão sujeitas às externalidades com maior potência por terem
um estoque imobiliário menor.
Para que se pudesse mensurar a extensão de unidades colocadas em oferta no Airbnb foi
estabelecida uma metodologia de pesquisa do tipo de levantamento com caráter exploratório da atual
presença do Airbnb nas cidades brasileiras, especialmente as de pequeno porte. Os procedimentos foram
divididos em 5 etapas metodológicas:
[1] Identificação dos municípios: foi realizada varredura manual no mapa do site Airbnb
identificando os municípios com maior oferta de unidades “inteiras”, ou seja aquelas em que o imóvel como
um todo é alugado. Nessa etapa, foram coletados dados de municípios sem distinção entre tamanhos
(pequeno porte, médio ou grande porte).
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Fig. 1 – Exemplo de varredura na cidade de Capitólio, MG

Fonte: Airbnb.com.br, 2019.

[2] Após a identificação foi realizada a coleta de dados no site Airbnb: A quantidade de anúncios
Airbnb por cidade – tanto o número total quanto de unidades “inteiras” - foi registrada num banco de dados.
Como o site não revela a quantidade total de unidades quando esse valor ultrapassa o teto de 300 unidades,
foi utilizada a plataforma AirDNA. Esse site emite relatórios por município para investidores que tem
interesse em usar o Airbnb como negócio no ramo de hospedagem. Nele é possível identificar a quantidade
de anúncios por cidade, inclusive com separação entre inteiras e compartilhadas. Esses dados também
alimentaram a base de dados.
Fig. 2 – Relatório do site airdna.co para a cidade de Ilhéus, BA

Fonte: AirDNA.co, 2019.

[3] Coleta de dados junto ao IBGE: Nessa etapa foram levantados dados quanto ao número total
de domicílios particulares permanentes (rural e urbano) dos municípios previamente elencadas e a
população total desses municípios;
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[4] Criação de uma métrica para mensuração da extensão da presença do Airbnb nas cidades.
A métrica estabelecida foi denominada de IABC: Índice Airbnb nas Cidades, dada pela seguinte fórmula:

Onde “IABC” (%) é o “Índice AirBnb nas Cidades” que indica o percentual de unidades Airbnb em
relação aos domicílios particulares permanentes; “Unidades Airbnb” é a quantidade de unidades “inteiras”
colocadas em oferta no Airbnb, no momento da coleta de dados.; “DPPtotal” é o total de domicílios
particulares permanentes do município, segundo dados do Censo 2010.
O dado de unidades “inteiras” foi definido como aquele a ser inserido na métrica, ao invés do
total de unidades, porque são esses anúncios que indicam os possíveis imóveis que poderiam estar
disponíveis no mercado de aluguel convencional.
[5] Sistematização dos dados. Os dados foram organizados para que se identificasse as cidades
com os maiores índices em ordem decrescente.

5. RESULTADOS
Através do IABC foi possível identificar as cidades que tem um alto percentual de imóveis do
município em oferta no Airbnb. A partir do dado da extensão da presença da plataforma nas cidades é
possível suscitar as primeiras análises quanto aos possíveis impactos do Airbnb nos municípios, já que o
índice aponta a porcentagem dos imóveis de cada município comprometidos com o aluguel de curta
temporada e ofertados nesse mercado ao invés de estarem no mercado de aluguel convencional.
Como principais resultados esse estudo identificou os 20 municípios turísticos de pequeno porte
com maior IABC, ou seja, aqueles com maior presença do Airbnb. Constatou-se que as cidades litorâneas
são predominantes entre aquelas com maiores índices: dos 20 municípios, 14 são litorâneos, conforme
destacado na Tabela 1. Com exceção da região Norte, todas as regiões conta com algum município na lista
elaborada. A região com maior número de municípios é o Sudeste, com 8 cidades (sendo que São Paulo
conta com 4 desse total); depois seguem o Sul e o Nordeste com 5 municípios cada e o Centro-Oeste com
2 cidades. A região Norte não conta com nenhuma das cidades com maior índice.
O município com IABC mais expressivo é Bombinhas, no litoral de Santa Catarina, com valor
60,42%, valor alto mesmo quando comparado com os quatro municípios que vem na sequência, com
índices médios na casa dos 20%. Desses 5 municípios com maiores índices, 4 são litorâneos, reiterando
mais vez uma vez a expressividade do litoral no mercado Airbnb. Canela, RS, a cidade com menor índice
nessa lista, tem 6,23% do seu estoque imobiliário destinado ao mercado Airbnb.
Tabela 1: Municípios com maior IABC, em ordem decrescente
Estado

Município

Unidades Airbnb
Total

Inteiras

DPP (Censo
2010)

IABC

SC

Bombinhas

2.976

2.789

4.616

60,42%

RJ

Armação dos Búzios

4.241

3.447

9.012

38,25%

RN

Tibau do Sul

1.094

841

3.221

26,11%

GO

Alto Paraíso de Goiás

778

465

2.110

22,04%

SP

Bertioga

3.099

2.921

14.536

20,09%

MG

Capitólio

716

517

2.737

18,89%
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RJ

Arraial do Cabo

2.062

1.691

8.956

18,88%

SP

São Sebastião

5.078

4.417

23.603

18,71%

SP

Ubatuta

5.356

4.687

25.075

18,69%

RS

Gramado

2.299

2.082

11.140

18,69%

RJ

Paraty

2.248

1.401

11.460

12,23%

SC

Imbituba

1.660

1.307

13.160

9,93%

BA

Cairu

675

455

4.724

9,63%

PE

Tamandaré

507

475

5.343

8,89%

BA

Maraú

581

449

5.162

8,70%

BA

Mata de São João

1.063

964

11.693

8,24%

RS

Capão da Canoa

1.118

1.074

13.644

7,87%

DPP (Censo
2010)

IABC

Unidades Airbnb

Estado

(CONT.)

Município (CONT.)

(CONT.)

(CONT.)

Total

Inteiras

(CONT.)

1.896

1.505

20.979

7,17%

SP

Campos do Jordão

GO

Pirenópolis

718

482

7.265

6,63%

RS

Canela

942

805

12.931

6,23%

Fonte: Elaborada pelos autores.

6. CONCLUSÕES
A partir dos resultados, pudemos oferecer duas principais contribuições para os estudos ainda
nascentes do Airbnb: uma ferramenta metodológica de análise e a indicação das cidades litorâneas como
categoria com maior presença do Airbnb.
Conclui-se que o índice IABC, da maneira proposta, é um instrumento metodológico eficiente para
que se identifique as cidades com maiores índices relativos de unidades Airbnb, contrastadas com o total
de imóveis nos municípios. Sugere-se essa primeira avaliação sobre quaisquer cidades para as primeiras
análises especialmente quanto aos impactos nos mercados imobiliário, visto que a relação aqui
estabelecida está apoiada nos dados do estoque imobiliário. Quanto aos impactos no mercado hoteleiro,
outros dados como número de leitos, estabelecimentos de hospedagem podem ser agregados para as
análises.
A aplicação da ferramenta em cidades turísticas de pequeno porte possibilitou identificar que as
cidades litorâneas são predominantemente as com maior índice IABC. São essas cidades que apresentam
maior percentual de unidades inteiras no Airbnb e, por consequência, estão mais suscetíveis às
externalidades negativas e aos conflitos com mercado imobiliário e mercado hoteleiro que podem ser
suscitadas por esse agente.
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