0

CADERNO DE RESUMOS
DEZEMBRO/2021

1
Universidade Federal Rural do Rio De Janeiro - UFRRJ
Universidade Federal do Rio De Janeiro – UFRJ
III Colóquio Internacional sobre Cidades Litorâneas e Turismo - CILITUR
Os textos divulgados são de inteira responsabilidade de seus autores.

Catalogação na fonte:
Bibliotecária Viviane Bento Catão Rodrigues – CRB7 5515

C719c

Colóquio Internacional sobre Cidades Litorâneas e Turismo – CILITUR (3.:
2021. nov. 22 – 25: Seropédica, RJ e Rio de Janeiro, RJ).
Caderno de resumos [recurso eletrônico] / Comissão organizadora: Luciano
Muniz Abreu, Sergio Fagerlande, Cristina Pereira de Araujo. – Recife, PE:FB
da Silva Livros, 2021.
126p.: il

E-book (PDF) – 4521kb
Tema: “Turismo e Produção do Espaço Litorâneo: processos, conflitos e
Contradições”.
O colóquio aconteceu de forma remota.
ISBN: 978-65-87598-46-8

1. Turismo e planejamento urbano – Brasil – Latino América – Colóquio. 2.
Espaço Litorâneo – Brasil - Latino América. 3. Turismo – Base Comunitária –
Brasil. 4. Turismo – Intervenção – físico – espacial. 5. Turismo – Políticas
Públicas – Estado – Brasil. 6. Turismo – Economia – Brasil. I. Abreu, Luciano
Muniz. II. Fagerlande, Sergio. III. Araujo, Cristina Pereira de. IV. Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro. V. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
VI. Título.
CDD711.4

2

APRESENTAÇÃO
O núcleo Rio de Janeiro do Grupo de Pesquisa Cidades Litorâneas e Turismo (CILITUR/RJ), vinculado à
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
promoveu entre os dias 22 a 25 de novembro de 2021, em formato remoto, o III Colóquio Internacional sobre
Cidades Litorâneas e Turismo – III CILITUR, com o tema “Turismo e Produção do Espaço Litorâneo:
processos, conflitos e contradições“.
A primeira edição do evento, realizado em outubro de 2017 em Recife/PE, surgiu do encontro dos
organizadores em torno da temática, à luz dos campos disciplinares do Planejamento Urbano e Regional e
da Arquitetura e Urbanismo e do Grupo de Pesquisa (CNPq) CILITUR – Cidades Litorâneas e Turismo das
Universidades: UFPE, UFC e UFRRJ. Como desdobramento do I CILITUR, foi incorporada a participação
de professores/pesquisadores de outras instituições, como a UFRJ, UFRN, IFPE e IFRN.
Em novembro de 2019, também na cidade do Recife/PE, foi realizada a segunda edição do evento (II
CILITUR), que promoveu a temática “Turismo e desenvolvimento desigual no litoral brasileiro”. Naquela
segunda edição, o evento incorporou a participação de novos pesquisadores e instituições ao grupo de
pesquisa, que atualmente conta com 15 pesquisadores de 9 instituições federais de ensino e pesquisa
brasileiros: IFPE, IFRN, UFC, UFPB, UFPE, UFRN, UFRJ, UFRPE e UFRRJ.
Pioneiro, em termos nacionais, na sistematização da discussão em rede da temática Turismo e Produção
do Espaço Litorâneo no Brasil, o Grupo Cilitur figura, atualmente, como um dos maiores grupos
interdisciplinares dedicado ao estudo do tema, tendo compromisso com a devolutiva social dos
conhecimentos produzidos em seus núcleos regionais e estaduais, tanto por meio de publicações de artigos,
participação em eventos científicos, como também na promoção de seus próprios eventos, a exemplo dos
Colóquios CILITUR.
Deste modo, a relevância social deste III CILITUR reside na oportunidade de apresentação, discussão e
reflexão de ideias, pesquisas e análises críticas a respeito de políticas públicas, intervenções físico-espaciais
e práticas socioespaciais que têm como ponto de inflexão e interseção a complexa, intrincada e dialética
relação entre o turismo e a produção do espaço litorâneo, sob uma perspectiva multiescalar e periférica.
Incluindo, portanto, processos socioespaciais, econômicos e ambientais relacionados ao turismo e à
produção do espaço em escala macrorregional, metropolitana e intraurbana, sem perder de vista sua
contextualização dentro do atual estágio de acumulação e reprodução do sistema capitalista em nível global.
Nesta terceira edição, as discussões ampliaram-se para além do recorte espacial do litoral brasileiro, abrindo
espaço para apresentação e discussão de estudos em outros contextos, sobretudo, latino-americanos,
internacionalizando o Colóquio e permitindo sua realização bilíngue (português e espanhol).
A realização do evento se constituiu em um grande desafio para seus organizadores, dados a atual
conjuntura nacional, em que a comunidade científica brasileira está tendo dificuldades para obtenção de
recursos e financiamentos para ações de extensão e pesquisa e, em especial, ao crise sanitária do SARSCovid19, cujas medidas protetivas levou-nos à realização do evento em formato remoto. 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 terceira edição
do evento se concretizasse.
Assim, é com imensa satisfação que disponibilizamos o Caderno de Resumos do evento para que o profícuo
debate sobre sua temática seja divulgado e publicizado à toda a comunidade científica.
Comissão Organizadora
Seropédica/RJ e Rio de Janeiro/RJ, 17 de dezembro de 2021.
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SESSÃO DE COMUNICAÇÃO E PÔSTERES 1 / ST-I Estado, Políticas Públicas de
Turismo e o Território
RESUMOS SIMPLES
Rio de Janeiro muito além de sol e mar: o potencial do Afroturismo no subúrbio de Madureira
Río de Janeiro mucho más allá del sol y el mar: el potencial del afroturismo en el suburbio de Madureira
Rio de Janeiro beyond the sun and the sea: the potential of afroturismo in the suburb of Madureira
SILVA, Thayane T.1
GUIMARÃES, Valeria L.2

Resumo
O Rio de Janeiro é historicamente reconhecido como uma cidade turística que tem como principais atrativos
o sol e o mar, configurando-se como um famoso balneário turístico internacional. Entretanto, a formação
étnica e cultural da população da cidade e as sociabilidades daí derivadas guardam um grande potencial
turístico ainda pouco valorizado, especialmente em se tratando de territórios culturais fora do corredor
litorâneo e do eixo de concentração do capital na cidade. O afroturismo, movimento que tem como base a
valorização da cultura negra, respeitando a diversidade étnica, cultural e comportamental do indivíduo, vem
mudando a face turística da cidade, colocando o negro como protagonista da sociedade e da atividade do
turismo. O presente trabalho focaliza a integração da população do subúrbio de Madureira ao turismo de
base comunitária, por meio de um mapeamento dos lugares de memória e dos eventos culturais
protagonizados pelos moradores e cultores das tradições e inovações culturais inspiradas na herança
africana, tais como o Trem do Samba, o jongo da Serrinha, a Feira das Yabás, o Mercadão de Madureira
(particularmente as lojas de artigos religiosos de matriz africana), o sincretismo religioso e suas festas, as
escolas de samba locais e o Baile Charme do Viaduto Negrão de Lima. Também foram valorizados os
promotores do afroturismo em Madureira, dando a conhecer as suas ideias, aspirações, dificuldades, formas
de gestão e de operação da atividade. Este estudo exploratório une pesquisa bibliográfica, pesquisa de
campo e entrevistas. Como resultados principais, foi comprovado o expressivo potencial turístico do território
de Madureira para o desenvolvimento do afroturismo, com destaque para a riqueza e diversidade das
manifestações culturais locais, que simbolizam para seus protagonistas um traço de afirmação identitária e
de valorização da cultura negra, e para a capacidade de empreendedorismo no turismo, particularmente o
de base comunitária, promovido no bairro.
Palavras-chave: turismo, afroturismo, Madureira, cultura negra.

1

Estudante de Turismo, Universidade Federal Fluminense - UFF.

2

Professora da Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense - UFF.
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Conhecendo o sertão verde carioca: o Parque Estadual da Pedra Branca
Conociendo el interior verde de Rio: Parque Estatal Pedra Branca
Discovering the green interior of Rio: Pedra Branca State Park
DAMES DE OLIVEIRA, Rayane R.3

Resumo
Este trabalho, parte da pesquisa desenvolvida sobre turismo de base comunitária pelo grupo Cilitur do Rio
de Janeiro, apresenta um panorama da história da ocupação e da atual situação do Parque Estadual da
Pedra Branca, uma unidade de conservação ambiental que abriga uma das maiores florestas urbanas do
mundo, situado junto à principal zona de expansão imobiliária do Rio de Janeiro desde a década de 70, a
Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Em meio a montanhas, cachoeiras e uma mata viva e exuberante, existem
comunidades que estão entre as mais antigas da cidade, guardando relações de ancestralidade com essa
terra e com os quilombolas que as ocuparam, em um novo contexto de avanço da urbanização e do turismo.
Pretende-se fazer apontamentos sobre as dinâmicas de algumas comunidades que ali se situam, em
especial aquelas relacionadas ao turismo comunitário ali desenvolvido, sobre elementos físicos do parque,
sua gestão, conflitos e cooperações, baseados em entrevistas, visita de campo e pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Parque Estadual da Pedra Branca, Ecoturismo, Turismo Comunitário, Comunidades
Quilombolas, Preservação.
Turismo, lazer e cultura nos subúrbios: Percursos de identidade e patrimônio no subúrbio da
cidade do Rio de Janeiro
Turismo, ocio y cultura en la periferia: caminos de identidad y patrimonio em los subúrbios de la ciudad de Rio de
Janeiro
Tourism, leisure and culture in the suburbs: Paths of identity and heritage in the suburbs of the city of Rio de Janeiro
INACIO, João Vítor de O.4
GUSMÃO, Lucas Jean5

Resumo
A pesquisa propõe o estudo das relações entre o turismo, cultura, patrimônio e lazer em bairros do subúrbio
do Rio de Janeiro. O estudo apresentado traz um panorama das atividades existentes de visitação, turismo
e lazer na zona norte (Madureira, Penha) e na zona oeste da cidade (Bangu, Campo Grande, Marechal
Hermes, Santa Cruz). As principais atrações da metrópole foram configuradas nas regiões sul e central. A
partir de um novo olhar de turismo, áreas como as favelas e os subúrbios passaram a buscar a atenção de
visitantes, através da valorização de seus patrimônios materiais e imateriais e do trabalho de agentes locais.
Ao exercer o turismo com uma maior relação com a comunidade, há a geração de renda e empoderamento
dos moradores. Através de maior conhecimento e valorização de suas atrações, tanto os visitantes de fora
da área em questão como seus moradores participam de um processo de valorização da identidade dos
bairros da cidade, em que muitas vezes tradições de festas, eventos e edificações podem se tornar atrações
dentro de um processo de construção de uma cidade mais plural, inclusive para o turismo. O presente
trabalho produz roteiros relacionados com a história e particularidade de cada bairro e disponibiliza este
material como base de dados para a agentes comunitários e para a fomentação dos patrimônios culturais
de cada localidade, a criar assim uma conexão mais profunda entre o ponto de visita e o visitante.
3

Estudante de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRJ.
Estudante de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRJ.
5
Estudante de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRJ.
4
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Palavras-Chave: Turismo, base comunitária, subúrbios, história, cidade.
RESUMOS EXPANDIDOS
Retomada do Turismo na Ilha de Itaparica – BA: Efetividade das políticas públicas para a
revitalização desse território
Reanudación del Turismo en la Isla de Itaparica - BA: Efectividad de las políticas públicas para la revitalización de este
territorio
Resumption of Tourism on Itaparica island – BA: Effectiveness of public policies for the revitalization of its territory
REIS, Chelly Costa Souza6

Resumo
A Ilha de Itaparica é um destino turístico que compreende dois municípios – Ilha de Itaparica e Vera Cruz –
localizados na Região Metropolitana de Salvador, na Bahia. Dessa forma, é uma área litorânea situada na
macrorregião do Recôncavo da Bahia, composta por dois espaços geograficamente integrados, os referidos
municípios. Insere-se na Baía de Todos os Santos e faz parte da Zona Turística e Área de Proteção
Ambiental (APA) da Baía de Todos os Santos (BTS). Esse território já foi um dos principais destinos turísticos
da Bahia, reconhecido internacionalmente, consagrado a partir do Turismo de Sol e Praia e Turismo de
Segunda Residência, dada a sua localização com vasto litoral e região circundada pelo mar. Igualmente,
atraiu também visitação do público em busca das águas termais desse espaço, cuja crença comum indicava
poderes curativos. Se, por um lado, a Ilha de Itaparica vivenciou grande apogeu no período entre 1970 e
1990, a partir da década de 1990, frente a uma ocupação irregular do território e do turismo de massa
desenfreado, o destino foi lentamente deixando de ser atrativo para a atividade turística, sob o ponto de
vista político e de grandes investimentos. Interferiu também nesse processo a ascensão de outros destinos
turísticos, especialmente, aqueles centralizados no Litoral Norte da Bahia, mais conhecida como Linha
Verde.
Palavras-chave: Ilha de Itaparica, Vera Cruz, Atividade turística, Território, Políticas públicas.
Figura 01 – Mapa de Localização da Ilha de Itaparica (BA).

Fonte: www.coapatur.com.br
Crédito: Ricardo Bahia.
6

Doutora em Desenvolvimento Regional e Urbano; Docente no Instituto Federal da Bahia (IFBA)
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Ao longo do tempo, a Ilha de Itaparica, foi alvo de Políticas Públicas de Turismo, especialmente do Programa
de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – PRODETUR. Em estudo anterior (SOUZA, 2016), buscouse fazer um retrospecto histórico acerca do turismo nesse território e das Políticas Públicas ali atuantes em
cada momento, o que conduziu à diversas fases.
Frente a um contexto sócio-histórico no qual a atividade turística na Ilha atravessou, bem como
considerando que, na atualidade, dado o contexto de promoção da retomada do turismo doméstico, em meio
à pandemia do novo coronavirus no Brasil, problematiza-se de que modo o Estado atua ou deixa de atuar
para que o território Iha de Itaparica seja um destino turístico novamente forte. Mais especificamente,
objetiva-se uma discussão que analise a integração (ou não) de ações entre esferas municipais e estaduais,
bem como intermunicipais, na promoção do turismo neste território. Ademais, objetiva-se discutir ainda quais
estratégias estão sendo adotadas para a promoção e revitalização da Ilha de Itaparica como um destino
turístico. Igualmente, objetiva-se analisar se as estratégias adotadas estão em consonância com o que
delineia o PRODETUR BTS. Entende-se, portanto, que a abordagem acerca dessa problemática suscitada,
assim como os objetivos apresentados, alinham-se ao eixo Estado, Políticas Públicas de Turismo e
Território, justamente em razão desse temas inserirem-se no escopo central desse eixo.
Este estudo, que está em andamento, surge como um desdobramento, uma atualização daquilo que foi
investigado no processo de construção da tese de Doutoramento (SOUZA, 2016), a partir dos novos fatos
que surgiram à pesquisa: o PRODETUR BTS e a retomada do turismo na Ilha de Itaparica. Para além disso,
pode-se afirmar que, o turismo nesse território perpassou pelas seguintes etapas delineadas no estudo em
referência, a saber: Fase I (1939–1970): Turismo e história das águas – a história do turismo na Ilha de
Itaparica tem seu início oficial, mediante o Decreto 10.440, de 10 de dezembro de 1937, tornando a
localidade uma estância hidromineral, destacando-se também pela elaboração do Plano Estadual de
Fomento ao Turismo, bem como de ações que facilitaram o acesso à Ilha, a exemplo da inauguração da BR
116; Fase II (1970–1990): Turismo, acesso e veraneio – Auge do turismo na Ilha e criação do Programa
Caminhos da Bahia; Fase III (1991–2000): A Ilha de Itaparica se depara com o processo de decadência –
implantação do PRODETUR/BA I (1995 a 2002), mas, esse destino turístico não se beneficiou com os
projetos, deparando-se com um processo de não-evolução (ou declínio) da atividade turística na região.
Fase IV (2001-2014): velhos problemas, novas esperanças – implantação do PRODETUR/BA II (2005 a
2012), quando aconteceram de modo pontual ações na Ilha de Itaparica. Desde o ano de 2010, discute-se
o Projeto de construção da Ponte Salvador – Itaparica e, atualmente, há uma tímida tentativa de revitalização
do território Ilha de Itaparica, considerando os investimentos que estão sendo realizados nesse espaço,
financiados pelo PRODETUR Baía de Todos os Santos – PRODETUR BTS.
Metodologicamente, procedeu-se a revisão bibliográfica, à análise documental e de sites oficiais das
Prefeituras de Itaparica e Vera Cruz, e a rede social (instagram) a fim de observar quais as ações delineadas
para incentivo e promoção do turismo na Ilha de Itaparica. Confrontam-se, ainda, entrevistas realizadas
anteriormente por Souza (2016) com o poder público, em instância estadual e municipal. Este estudo
compreende um caráter dinâmico, de abordagem qualitativa e bibliográfica. O processo investigativo, tal
como delineado por Gil (2017), envolve a pesquisa bibliográfica, bem como a pesquisa em documentação
(fontes primárias e secundárias) e arquivos, para além de entrevistas e estudo de campo. No tocante à
análise, utiliza-se a Análise de Conteúdo, conforme proposto por Bardin (1977).
Como evidenciado por Souza e Souza (2017), entende-se como essencial que ocorra uma maior
estruturação na inter-relação entre o planejamento e a dinâmica turística no âmbito do Poder Público. Como
pontua Beni (2004), é fundamental que políticas públicas se integrem aos contextos atuais e atuem em
consonância às demandas sociais. Nesse sentido, como resultados parciais deste estudo, evidencia-se que
o único avanço que a Ilha de Itaparica teve em termo de promoção de Políticas Públicas de Turismo referemse ao Projeto de construção da Ponte Salvador – Itaparica, sendo uma esperança de retomar o turismo
nesse território. Não só o acordo para a construção da ponte já foi assinado, como o projeto já foi
apresentado à comunidade e está em andamento. Igualmente, destaca-se que o PRODETUR BTS (BAHIA,
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2020) tem fomentado algumas obras de revitalização no entorno da BTS. Dentre elas, estão sendo
realizadas a urbanização, pavimentação e requalificação do atracadouro em Cacha-Prego e na Marina de
Itaparica, que compõem o território da Ilha de Itaparica. Essas intervenções têm o objetivo de impulsionar e
dinamizar a atividade turística na região, tendo por mote o turismo náutico na BTS. Já, na instâncias
intermunicipais (Vera Cruz e Itaparica), os órgãos responsáveis pelo setor, se mantém sem ter nenhuma
ação conjunta no sentido de fortalacer e/ou promover o turismo na região.Essa situação já se apresentava
anteriormente, conforme demonstrado nos estudos de Souza (2016).
Além disso, uma rápida pesquisa nos sites e redes oficiais das prefeituras de Itaparica e Vera Cruz já
mostram a dissonância de ações entre políticas públicas estaduais e municipais, dado que nada nos sites
indica o turismo náutico como opção. Registre-se ainda que, em se tratando de Vera Cruz, não há no site,
no setor dedicado ao Turismo nenhuma outra informação além do endereço da Secretaria e do nome do
atual Secretário de Turismo da cidade. Dessa forma, essas situações evidenciam uma inaptidão dos
gestores públicos quanto à promoção de políticas públicas direcionadas à atividade turística nos referidos
municípios, dado que não exploram nem a via do turismo náutico nem, por exemplo, o turismo cultural, que
seria um segundo mote do PRODETUR BTS. Fica evidente também a falta de diálogo entre os gestores e
representantes municipais, bem como, na prática, uma dissonância de ações públicas entre as atuações
estaduais e municipais. Reitera-se, entretanto, o potencial turístico da Ilha de Itaparica, que poderia
beneficiar tanto esse território quanto ser uma melhor fonte de maior qualidade de vida para a população
local e seu entorno, assim como para os turistas que visitassem a localidade.
Referências Bibliográficas
BAHIA. Prodetur Nacional Bahia: PRODETUR BTS. Governo do Estado da Bahia. Salvador, 2020.
Disponível em: http://www.prodeturbahia.turismo.ba.gov.br/o-programa/. Acesso em 01 set. 2021.
BARDIN, Laurence. Análise do Conteúdo. Lisboa, Edições 70, 1977.
BENI, Mário Carlos. Turismo: da economia de serviços à economia da experiência. Turismo – Visão e
Ação, v. 6, n.3, p. 295-305, set./dez. 2004.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
ITAPARICA. Prefeitura municipal de Itaparica.
https://itaparica.ba.gov.br/. Acesso em 01 set. 2021.

Itaparica:

turista.

2021.

Disponível

em:

SOUZA, Chelly Costa. Sob o sol da Bahia: Uma análise sobre o planejamento e a dinâmica da atividade
turística na Ilha de Itaparica (2004-2014). 2016. 418 p. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação
em Desenvolvimento Regional e Urbano, Doutorado em Desenvolvimento Regional e Urbano, Universidade
Salvador – UNIFACS. Salvador – BA, 2016.
SOUZA, Chelly Costa; SOUZA, Regina Celeste de Almeida. Análise sobre o planejamento turístico na Bahia
e seus reflexos na Ilha de Itaparica (BA). Cenário, Brasília, v. 5, n. 8, p. 33 – 47, ago. 2017.
VERA CRUZ. Prefeitura municipal de Vera Cruz. Vera Cruz: Turismo. 2021. Disponível em:
http://veracruz.ba.gov.br/portal/. Acesso em 01 set. 2021.

11

Urbanização turística no litoral fluminense: geotecnologias aplicadas a conflitos socioespaciais
Urbanización turística en la costa de Río de Janeiro: geotecnologías aplicadas a conflictos socioespaciales
Tourist urbanization on the coast of Rio de Janeiro: geotechnologies applied to socio-spatial conflicts
OLIVEIRA, Priscila A.7
ABREU, Luciano Muniz8

Resumo
1. Introdução
No fim do século XX, o crescimento turístico no litoral foi influenciado pela compra de imóveis próximos as
praias que passou a ser objeto de consumo para as classes mais privilegiadas (VOIVODIC, 2007). Pequenos
povoados costeiros se transformaram em centros de urbanização com usos concentrados nos períodos de
férias. Essa influência causa conflitos espaciais como a privatização predominante da orla a partir de um
discurso de desenvolvimento turístico, que acaba sendo desfavorável a população local (ABREU, 2010).
Nesse sentido, o uso das geotecnologias pode facilitar a observação da terra e contribuir com estudos
relacionados a mudança do uso e cobertura do solo (IWAI, 2003). Recentemente, o MapBiomas tornou mais
acessíveis análises temporais a partir de produtos provindos de sensores orbitais. As coleções
disponibilizadas por essa plataforma têm mostrando resultados satisfatórios em estudos como Lima et al.
(2021).
Pensando nisso, o objetivo deste trabalho consiste em investigar o crescimento urbano turístico nos
municípios litorâneos do Rio de Janeiro nos últimos vinte anos em detrimento de outras coberturas do solo,
como florestas, praias e dunas. Trata-se de um extrato de pesquisa desenvolvida em rede no Grupo
CILITUR (Cidades Litorâneas e Turismo), que vem estudando a produção do espaço litorâneo brasileiro em
função da atividade turística.
2 Procedimentos metodológicos
O estudo foi realizado em todos os municípios litorâneos do estado do Rio de Janeiro (Figura 1). O primeiro
passo consistiu no download dos dados de uso e cobertura do solo. Depois, foram definidas as classes de
interesse, seguida da análise individual de cada município quanto as possíveis influencias da urbanização
turística. Os mapas temáticos foram elaborados no software QGIS.
Figura 1: Municípios litorâneos do RJ.

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

3 Resultados e discussão
7
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No mapa ilustrado na Figura 2 é possível perceber o crescimento urbano nas cidades da região
metropolitana fluminense, que já eram tomadas pela classe área urbanizada no ano de 2000, e novos focos
dessa mesma classe (área urbana) aparecendo na região dos lagos em 2019.
A Figura 3 apresenta o gráfico da distribuição ilustrada no mapa anterior. Nota-se que a classe área urbana
cresceu mais de 1% em detrimento, principalmente, da agropecuária que diminuiu mais de 1,5% e das praias
e dunas que diminuiu cerca de 0,2%.
Na análise individual dos municípios foi possível perceber que o município de Paraty apresentou baixo índice
de crescimento urbano estimado em 0,3%. De modo similar, os municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba,
Carapebus, Quissamã e Campos dos Goytacazes apresentaram o mesmo comportamento, o que pode ser
explicado pelas unidades de conservação federais de proteção integral e sustentável existentes nas
proximidades das praias, bem como a existência de áreas protegidas pelo patrimônio histórico, como é o
caso de Paraty, impossibilitando a ocupação litorânea mais espraiada. Ressalte-se ainda que no caso de
Mangaratiba, Paraty e Angra dos Reis a geografia local, bastante acidentada, associada às áreas de densa
vegetação também se apresentam como limitadores do crescimento da mancha urbana.
Figura 2: Cobertura do solo do litoral do RJ.

Fonte: Os autores (2021).

Figura 3: Porcentagem do crescimento/diminuição das classes no RJ (2000/2019).

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

São Francisco de Itabapoana e São João da Barra, no norte do estado, apresentaram crescimento da
urbanização concentrado nas orlas. Foi possível perceber uma linha urbana litorânea se formando nas

13

proximidades das praias de São Francisco de Itabapoana com crescimento de 1%. São Francisco de
Itabapoana, localizado ao norte da foz do rio Paraíba do Sul, é um tradicional destino de veraneio da
população de classe baixa da região norte/noroeste do estado do Rio de Janeiro e também de muitos
municípios mineiros, especialmente da Zona da Mata. A emancipação do município para com São João da
Barra, em 1995, culminou num acompanhamento e investimento mais próximo da prefeitura nos diversos
distritos de praia do município potencializando e incrementando sua ocupação. No caso de São João da
Barra, ao sul da foz Paraíba do Sul, o incremento da mancha urbana pode ser atribuído à dinamização
imobiliária local em função das obras de construção do Porto do Açu (localizado no município) e o início de
suas operações em 2014.
Já os municípios de Guapimirim e Itaboraí não apresentaram ocupações urbanas próximo as praias, apesar
do crescimento urbano com média de 4%. O que também pode ser justificado pela presença da a Área de
Proteção Ambiental de Guapimirim e a Estação Ecológica da Guanabara que vem colaborando com a
preservação desses espaços. O intenso crescimento urbano dos dois municípios, em especial em Itaboraí,
está fortemente atrelado às obras de implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro
(COMPERJ), em 2008, que vem trazendo a reboque diversas intervenções espaciais e um boom de
investimentos em Itaboraí e nos municípios do entorno.
O município de Cabo Frio, outro tradicional destino turístico de segunda-residência e de negócios no estado,
se destacou a partir de uma densa mancha urbana que vem expandindo para o centro norte do município.
Casimiro de Abreu. Araruama, Macaé, Arraial do Cabo, Saquarema, Rio das Ostras, Maricá e Armação de
Búzios, todos localizados na região dos lagos, apresentaram comportamento parecido, com média de
crescimento urbano em torno de 4,7%. Enquanto Itaguaí, Magé, Niterói, Rio de Janeiro, Duque de Caxias e
São Gonçalo, que já apresentavam altos índices de urbanização nos anos 2000, cresceram cerca de 5%. O
maior índice de urbanização foi em Maricá, com cerca de 7%.
Certamente a busca por oportunidade de empregos em grandes centros urbanos e a existência de grandes
projetos tem atraído a população para centros comerciais como estes. Maricá, vem crescendo intensamente
desde o início da implementação do COMPERJ. Sua proximidade com Itaboraí associada à existência de
áreas de amenidades com um extenso litoral oceânico tem se tornado atrativo para muitas pessoas e
investidores. O mapa ilustrado pela Figura 4 destaca cinco munícipios relacionados aos casos descritos nos
parágrafos anteriores.
A distribuição dos municípios que apresentaram baixo crescimento urbano, crescimento urbano próximo as
praias, municípios sem ocupação no litoral, com possível crescimento de segundas residências e alto
crescimento urbano pode ser observado no mapa da Figura 5.
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Figura 4: Crescimento urbano nos municípios do RJ.

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

Figura 5: Caracterização do crescimento urbano dos municípios litorâneos RJ.

Fonte: elaborado pelos autores (2021).
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4 Considerações finais
O uso das geotecnologias mostrou que o crescimento da mancha urbana no litoral fluminense, dada sua
diversidade e dinâmica econômica, nem sempre está associado ao turismo. Investimentos e grandes obras
de infraestrutura têm incrementado o crescimento da área urbana de diversos municípios. Entretanto, o
turismo continua a ser o principal indutor naqueles municípios onde a atividade é preponderante, como é o
caso da Região dos Lagos.
Observou-se que, no estado do RJ, o crescimento das manchas urbanas se dá em detrimento das áreas de
agropecuária e áreas de praias e dunas. No primeiro caso, há o loteamento de áreas periurbanas
incorporadas no tecido urbano com a implantação empreendimentos imobiliários ou formação de periferias.
No caso da ocupação de praias e dunas, há claro conflito de natureza ambiental.
Assim, o presente estudo traz resultados que podem contribuir para a compreensão do processo de
urbanização do litoral fluminense e para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para minimizar
possíveis impactos negativos decorrentes deste processo, notadamente no que se refere à urbanização
turística e seus impactos, que é o objetivo da pesquisa maior ao qual este trabalho procurou contribuir.
Palavras-chave: Sensoriamento Remoto; Mancha urbana; Produção do espaço; Turismo; Litoral.
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Turismo e o Plano Diretor de São Luís (MA)
Turismo y el Plan Director de São Luís (MA)
Tourism and the Master Plan of São Luís (MA)
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Resumo
Com o avançar dos anos, o planejamento urbano no Brasil, vem sendo objeto de atenção e de estudo por
parte de muitos pesquisadores. Para Matus (1996, p.14) planejar é sinônimo de conduzir conscientemente,
não existirá então alternativa ao planejamento ou planejamos ou somos escravos das circunstâncias.
A partir deste contexto, investigamos como esse processo de urbanização se deu na cidade de São Luís
(Maranhão) por meio da revisão de seu Plano Diretor, mais ainda em se tratando do setor de turismo, este
que se apresenta como setor bastante expressivo no contexto econômico, sendo ele um fenômeno
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complexo e abrangente, que se inter-relaciona em questões de ordem social, econômica e também
ambiental. O desenvolvimento do turismo, comumente acaba influenciando os meios, serviços,
equipamentos e espaços, gerando benefícios diversos e, ao mesmo tempo, desencadeando processos de
segregação e exclusão socioespacial nas cidades.
Diante desta problemática, o presente trabalho tem como objetivo analisar o Plano Diretor da cidade de São
Luís (MA), bem como a Lei Estadual de Turismo do Maranhão, observando pontos de convergências e
divergências dentro das concepções do planejamento urbano e gestão do turismo em cidades.
A metodologia empregada nesta pesquisa consistiu na pesquisa aplicada, qualitativa, descritiva-exploratória,
de investigação bibliográfica e procedimentos de coleta de dados a partir de análise documental. Desta
pesquisa documental, empreendeu-se analisar o Plano Diretor da cidade de São Luís (MA), bem como a Lei
Estadual de Turismo do Maranhão observando pontos de convergências e divergências dentro das
concepções do planejamento urbano e gestão do turismo em cidades.
Apesar da diversidade da oferta turística local é possível inferir que a cidade necessita de ampla
reformulação de sua política municipal de desenvolvimento turístico, uma vez que, dentre os produtos
turísticos comercializados, consumidores do espaço da cidade, verifica-se a tradicionalidade de
comercialização de city tours pelo Centro Histórico de São Luís, passeios panorâmicos pela Lagoa da
Jansen e Espigão Costeiro, além de uso das praias para lazer. Pouco se trabalha com atividades ligadas ao
turismo de natureza, timidamente observa-se a prática do turismo náutico entre os Rios Bacanga e Anil e a
existência de escolas de Kite Surf que estimulam o turismo de aventura. Deve-se pensar na reestruturação
da oferta de produtos turísticos dentre roteiros e circuitos, levando em consideração aspectos inovativos,
acompanhando a dinâmica urbana da cidade e dos espaços públicos de lazer. É preciso conhecer as
oportunidades, as ameaças, as forças e as fraquezas de São Luís (MA), a fim de que se possa melhor
formular objetivos e estratégias para dinamizar e desenvolver todo o seu potencial (ANDRADE FILHO, 2003,
p.25; COSTA, et. al, 2017; FILHO, 2020, p. 104).
O turismo e lazer nos Planos Diretores de 1992 e 2006, em ambos, aparecem em quatorze momentos, em
dez capítulos e cinco títulos, com ênfase nos aspectos ligados aos recursos naturais nos ambientes naturais
preservados e rurais. O turismo sustentável é considerado um dos objetivos gerais do Plano, o que
demonstra confiança nesta vocação de São Luís, e tem sido observada de forma estratégica para seu
planejamento urbano.
Nas diretrizes gerais do Plano, o lazer aparece no Art. 4 como potencial promotor de “políticas públicas que
elevem a qualidade de vida da população”. O Art. 14, que demonstra as diretrizes da política rural, entre
outros aspectos, destaca o lazer para compor o “conjunto de instrumentos e orientação que promovam o
desenvolvimento rural sustentável (...)”. E o Art. 15 indicou a necessidade de políticas de incentivo ao
desenvolvimento agrícola a partir do turismo rural. O Art. 28 do Plano coloca o “ecoturismo e a educação
ambiental” como atividades previstas para as Áreas de Proteção Integral de São Luís, o Parque Estadual
do Bacanga (155 mil ha.) e Parque Ecológico da Lagoa da Jansen (150 ha.), existindo posteriormente a
criação de outras Unidades de Conservação como a APA do Itapiracó.
As áreas naturais conservadas apresentam importância para o turismo, e o segmento orientado para estes
ambientes é o ecoturismo, o termo usado no Plano na sua forma antiga demonstra uma certa desconexão
com as teorias e técnicas do turismo ou ainda pode ser pelo perfil de participação dos atores sociais do
turismo na construção do plano.
O ecoturismo regional é ainda citado no plano como instrumento para a Política Municipal de Meio Ambiente,
o que é possível verificar com isso que o município adere a seu campo espacial de planejamento ambiental
os atrativos ecoturísticos de toda a região. As áreas verdes de São Luís também são destinadas ao turismo
e ao lazer, demonstrando a intenção de favorecer o convívio urbano com as atividades de contato com meio
ambiente natural conservado. Porém, sabe-se que não é o fato de ter áreas verdes ou que pretender a
sustentabilidade e a educação ambiental que faz disso uma realidade.
As políticas ambientais devem caminhar fomentando práticas ambientais e a participação dos atores sociais
da cidade é fundamental. A acessibilidade do meio urbano e rural são aspectos lembrados pelo plano e que
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compõem a infraestrutura básica para o turismo e são essenciais para a autonomia e segurança dos
visitantes. Considerando o que trata o Plano Diretor de São Luís em relação ao desenvolvimento do turismo
municipal, analisou-se também a Lei Estadual de Turismo do Maranhão, observando principalmente suas
contribuições para o desenvolvimento do turismo nos municípios de acordo com os aspectos de
planejamento urbano.
A Lei nº 11.333 de 27 de agosto de 2020 institui a Política Estadual de Turismo, o Sistema Estadual de
Turismo, o Calendário Oficial de Eventos Turísticos do Maranhão e dispõe sobre a prestação de serviços
turísticos no Estado. Um instrumento legislativo recente se comparado ao Plano Diretor de São Luís, daí a
importância de verificar se a mesma contempla aspectos relacionados ao planejamento do turismo urbano.
Em síntese a esta análise pode-se inferir que a Lei nº 11.333/2020 está muito mais voltada à regulação da
prestação de serviços turísticos, bem como de seus agentes do que o enfoque territorial de planejamento.
Seus únicos elementos que contemplam um debate relacionando o planejamento urbano ao turismo estão
descritos em alguns trechos como no capítulo II, artigo 3 que diz que “a Política Estadual de Turismo, em
consonância com a Lei Federal nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, tem o objetivo de concretizar
mecanismos destinados ao planejamento, desenvolvimento, fiscalização e estímulo ao setor turístico, bem
como disciplinar a prestação de serviços turísticos”.
Um dos seus objetivos dispostos na seção II, é o de “estimular a melhoria da gestão municipal para o
turismo”. Na seção III que estabelece os “Instrumentos da Política Estadual de Turismo” contempla em seu
II inciso a necessidade de construção de um Plano Estratégico de Desenvolvimento Municipal; Na seção IV
que estabelece os eixos estratégicos da Política Estadual de Turismo em sua subseção I relacionado ao
eixo estratégico Gestão e Fomento ao Turismo Estadual institui em seu inciso I que indica - desenvolver o
turismo por meio de planejamento estratégico e participativo; E em seu capítulo VIII – Disposições Finais,
dispõe em seu artigo 52: “Compete aos Municípios integrantes dos Polos Turísticos e aqueles declarados
como Municípios Turísticos, estabelecer exigências nos instrumentos de Política Urbana, tais como Plano
Diretor Urbano, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Código Ambiental, Código de Obras, para a construção e
funcionamento de meios de hospedagem.
Sendo assim, ao Poder Público Municipal cabe discutir e reavaliar o tipo de desenvolvimento desejado pela
sociedade e construir um sistema de planejamento mais adequado à realidade que a cidade enfrenta,
considerando que a discussão sobre os instrumentos de planejamento disponíveis é uma oportunidade de
construir um pacto local que, para além da perspectiva econômica e social, indique também as opções
urbanísticas e as bases de um novo modelo de desenvolvimento para São Luís: o Desenvolvimento Urbano
Sustentável (ESPÍRITO SANTO, 2006, p.8).
Em análise ao Plano Diretor de São Luís é importante destacar que sua concepção retrata bem mais a ideia
do planejamento urbano para a prática do lazer do que ao fomento da atividade turística. Isto é perceptível
nas diversas abordagens e citações ao longo do documento. Portanto, deve-se ter atenção entre os
conceitos de lazer e turismo, uma vez que, nem todo lazer é uma prática turística e nem deve-se limitar o
turismo apenas a prática ou motivação de lazer. Já a Lei Estadual de Turismo do Maranhão possui
superficialidade no que trata do planejamento urbano e o turismo, contemplando apenas a indicação de
exigências relacionadas aos meios de hospedagem nos municípios, verificando a ausência de outros
equipamentos e elementos importantes para a cadeia produtiva do turismo no que diz respeito a sua oferta
e ordenamento. Apesar das limitações de competência da Política Estadual de Turismo como foco na
regionalização e não na municipalidade, tanto a Lei Estadual de Turismo quanto o Plano Diretor de São Luís
são instrumentos essenciais para a construção de um planejamento municipal de turismo levando em
consideração os aspectos de organização urbana.
Palavras-chave: plano diretor, turismo, São Luís, Maranhão.
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Do ‘planejar o turismo na cidade’ para ‘planejar a cidade turística’: reflexões a partir da experiência
de Barcelona – Espanha.
De 'planificar el turismo en la ciudad' a 'planificar la ciudad turística': reflexiones desde Barcelona – España
From ‘planning tourism in the city’ to ‘planning the tourist city’: reflections from Barcelona – Spain
Felipe Gonçalves Felix12

Resumo
O objetivo deste trabalho é refletir a necessidade de mudança na concepção de planejamento turístico,
aproximando-o do planejamento urbano, tendo em vista lições aprendidas durante pesquisa de doutorado
realizada no período de 2015 a 2019, tendo a cidade de Barcelona (Espanha) como foco. O propósito inicial
da pesquisa era estudar os impactos provocados naquela cidade pela saturação turística – também
conhecida como overtourism. A partir deste objetivo preliminar, foi possível conhecer algumas medidas
adotadas pela prefeitura municipal na tentativa de mediar conflitos sociais ocasionados por essa
problemática, no contexto pré-pandemia da Covid-19, que chamaram atenção por combinar política turística
e política urbana.
Do ponto de vista dos procedimentos metodológicos, vale ressaltar que foram utilizados dados bibliográficos
e documentais, além de pesquisa de campo desenvolvida entre janeiro e fevereiro de 2019, com entrevistas
semiestruturadas feitas com representantes da Secretaria de Turismo da Prefeitura de Barcelona e
lideranças de movimentos sociais engajados em protestos contra a saturação turística.
Na década de 1970, com o fim do regime franquista e a redemocratização da Espanha, Barcelona – um dos
‘bastiões da resistência’ ao franquismo -, começa a vislumbrar possibilidades de retomar seu crescimento
econômico, incluindo o setor turístico. A vitória política do Partido dos Socialistas da Catalunha (PSC), em
1979, representou um ponto de inflexão importante na história de Barcelona. Contando com assessoria de
um importante grupo de urbanistas, o novo governo municipal apresentou um projeto de ‘reestruturação
econômica e urbanística da cidade’, no formato de parceria público-privada (BUSQUETS, 1992 apud
BOTELHO, 2004, p.115).
A participação nos Jogos Olímpicos de 1992 surgiu ,nesse contexto, como uma estratégia-chave acionada
pelo poder público municipal para ‘retirar a cidade da crise econômica’, ocasionada pela ‘asfixia’ promovida
pelo regime franquista. Alinhada aos princípios do empresariamento urbano, a Prefeitura de Barcelona se
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articulou com setores do capital privado para implementar um profundo processo de ‘regeneração urbana’,
visando torná-la um importante ‘centro terciário’ e ‘polo de atração turística’ (BOTELHO, 2004, p. 114).
Coll (2017) concorda que o projeto olímpico de 1992 foi, de fato, um turning point em Barcelona: sua
preparação para esse megaevento gerou um modelo replicado em diversas cidades do mundo. Abriu-se
uma nova etapa de turistificação da cidade, resultando num crescimento acelerado na construção de novos
empreendimentos turísticos localizados, sobretudo, nas áreas centrais, ligados principalmente ao setor
hoteleiro, alavancando, consequentemente o mercado imobiliário local.
Na visão de García e Claver (2003, p.113), foi a partir desse momento que Barcelona foi convertida à ‘cidade
turística global’, dando início ao atual modelo turístico. Em relação ao registro de visitantes, dados do estudo
de Milano (2017) indicavam que houve um crescimento de 1,7 milhão no início da década de 1990 para
mais de 9 milhões de hóspedes em 2016 (Ibid., p.22). O crescimento na rede hoteleira de Barcelona também
foi impressionante: saltou de 118 hotéis em 1990 para mais de 400 em 2016. Ou seja, um aumento de mais
300% em apenas duas décadas (Ibid., p.23).
Além da ampliação da planta hoteleira convencional, a oferta de meios de hospedagem em plataformas
virtuais de locação por temporada, tais como Airbnb e Booking.com, contribuiu substancialmente para
atração de um volume de visitantes sem precedentes, configurando um quadro de saturação turística a partir
da primeira década dos anos 2000.
Segundo as lideranças sociais entrevistadas, esse boom de equipamentos turísticos combinado com a
atração de um grande fluxo de visitantes teria pressionado o aumento nos valores dos aluguéis – sobretudo
em bairros como Barceloneta e Gótico-, inflacionado preços nos serviços e no comércio em geral, além de
ter estimulado a conversão de áreas públicas em atrativos turísticos privados, como teria sido o caso do
Park Güell. Outro problema seriam as constantes alterações na rotina dos moradores, como o barulho
excessivo em horários inapropriados e a superlotação do transporte público na alta temporada.
Na tentativa de mediar tais conflitos, a Prefeitura de Barcelona, em distintas gestões, aprovou uma série de
medidas para tentar conter a elevada pressão turística , regular o mercado de locação por temporada,
distensionar a relação entre visitantes e moradores, além de criar um espaço institucional para assessorar
a gestão municipal no planejamento e organização da atividade turística – o Conselho de Turismo e Cidade.
Como não será possível aprofundar cada uma dessas medidas, serão abordadas, sucintamente, duas delas,
implementadas pela atual prefeita – Ada Colau, que chamaram atenção por articularem, de forma inovadora,
política urbana e política turística : a) Conselho de Turismo e Cidade; b) Plano Especial Urbanístico para o
Ordenamento dos Alojamentos Turísticos (PEUAT).
A criação do Conselho de Turismo e Cidade, no ano de 2016, consistiu em um espaço institucional que
congregava cerca de 60 (sessenta) representantes de diferentes agentes do turismo local - tais como:
lideranças sociais, empresários, estudiosos, representações partidárias, entidades do terceiro setor, além
de técnicos da Prefeitura de Barcelona -, e que teria como principal intuito favorecer um amplo debate público
sobre o planejamento e a organização do turismo local, auxiliando, ainda, a gestão municipal na adoção de
estratégias para mitigar os impactos ocasionados pela saturação turística (BARCELONA, 2016).
De acordo com a representante da Secretaria de Turismo da Prefeitura de Barcelona, a escolha do nome
‘Conselho de Turismo e Cidade’ se justificava pela compreensão da referida gestão municipal de que a
política turística, por impactar substancialmente a rotina dos moradores e a dinâmica da cidade como um
todo (transporte, habitação, lazer, meio ambiente, etc.), deveria ser concebida em sintonia com a política
urbana, favorecendo , assim, não apenas a adoção de medidas paliativas para aliviar a pressão turística em
áreas específicas da cidade, como também para auxiliar, nos médio e longo prazos, na transição da antiga
lógica do ‘planejar o turismo na cidade’ para ‘planejar a cidade turística’. Em outras palavras, seria
imprescindível criar mecanismos institucionais para aproximar a política urbana do planejamento turístico,
incentivando gestores públicos a lançarem mão, por exemplo, de instrumentos urbanísticos já consagrados
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no Planejamento Urbano – como seria o caso do zoneamento - para mitigar, de forma mais eficaz, uma série
de impactos decorrentes do desenvolvimento turístico.
Em 2019, ou seja, três anos após a criação do referido Conselho, a Organização Mundial do Turismo
divulgou a Declaração de Lisboa , preconizando justamente a necessidade das cidades turísticas
constituírem ‘modelos de governança que busquem integrar gestão turística e planejamento urbano’ ,
reafirmando, assim, a pertinência desse pensamento que já influenciava algumas iniciativas em Barcelona
(LISBON DECLARATION, 2019).
A segunda medida a ser destacada, é o denominado Plano Especial Urbanístico para o Ordenamento dos
Alojamentos Turísticos (PEUAT), aprovado em 2017. Em linhas gerais, o PEUAT estabeleceu um
zoneamento turístico em Barcelona, resultante da medição do ‘grau de pressão turística’ dos diversos bairros
desta cidade. Para tanto, criou-se o chamado Índice de Pressão Turística (IPT), calculado a partir da oferta
turística disponível em cada bairro em relação ao número total de habitantes. Segundo a representante da
Secretaria de Turismo da Prefeitura de Barcelona, o objetivo central do Plano seria diagnosticar os bairros
mais afetados pela atividade turística, possibilitando, dessa forma, a criação de zonas sujeitas a controle
pela implementação de instrumentos regulatórios específicos. A zona com maior restrição, por exemplo,
previa ‘congelamento’ da oferta de apartamentos turísticos comercializados através de imobiliárias e
plataformas virtuais, impedindo, assim, a inserção de novos anúncios (BARCELONA, 2017).
Sobre tais medidas, as lideranças sociais entrevistadas, em geral, consideraram o PEUAT ‘tímido’ frente aos
grandes desafios impostos naquele momento, uma vez que não estabelecia ações mais efetivas para
promover, de forma mais imediata, o que denominaram de decrescimento turístico – ou seja, redução efetiva
da oferta de equipamentos turísticos e do fluxo de visitantes, uma vez que só criava restrições para
ampliações futuras dos meios de hospedagens, sem alterar o quadro identificado naquele momento, que já
seria extremamente saturado, na visão destes agentes sociais. Além disso, questionavam o fato do
Conselho de Turismo e Cidade ser ‘meramente consultivo’, o que limitava sua atuação uma vez que cabia
à gestora municipal ‘tomar a decisão final’.
Portanto, acreditamos que as ações adotadas pela Prefeitura de Barcelona, apesar de limitadas e de
carecerem aperfeiçoamentos para melhor atendimento das reivindicações dos movimentos sociais locais,
possuem elementos interessantes para a reflexão dos estudiosos e gestores das áreas de Turismo e
Planejamento Urbano por estabelecerem aproximações com as diretrizes gerais da Declaração de Lisboa,
que conclama uma transição na direção de um modelo de gestão turística mais integrada ao planejamento
urbano, mudando o foco do ‘planejar o turismo na cidade’ para o ‘planejar a cidade turística’.
Palavras-chave: Planejamento Turístico; Planejamento Urbano; Declaração de Lisboa.
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SESSÃO DE COMUNICAÇÃO E PÔSTERES 2 / ST-I Estado, Políticas Públicas de
Turismo e o Território
RESUMOS SIMPLES
(Contra)Produção do espaço litorâneo dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte
mediante o Turismo de Base Comunitária
(Contra)Producción del espacio costero em los estados de Maranhão, Piauí, Ceará y Rio Grande do Norte a través del
Turismo Comunitario
(Counter)Production of coastal space in the states of Maranhão, Piauí, Ceará and Rio Grande do Norte through Community-Based
Tourism
MAGALHÃES, Marianna B. T.13
KIYOTANI, Ilana B.14

Resumo
A partir de uma perspectiva geográfica, o turismo é um agente influente que atua na produção do espaço
onde intercorre. O turismo convencional e hegemônico, muitas vezes conhecido como turismo de massa,
aliado ao Estado e ao mercado, influencia diretamente sobre as dinâmicas dos municípios, especialmente
os litorâneos, transformando os espaços e territórios, enaltecendo o valor de troca em detrimento do valor
de uso, causando por muitas vezes prejuízos sociais e ambientais. Na contramão do turismo convencional,
o Turismo de Base Comunitária - TBC parte de uma perspectiva de proteção do espaço, defesa do território,
valorização da cultura e no sentimento de pertencimento. Esta pesquisa objetivou compreender a relação
entre o TBC e a produção do espaço no litoral dos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do
Norte. Adotou-se uma pesquisa de abordagem qualitativa e de caráter exploratório e descritivo, que partiu
de duas perguntas norteadoras, que são: quais são as experiências de TBC presentes nestes municípios e
como elas ocupam o espaço? O resultado da pesquisa encontrou 8 experiências de TBC no Maranhão
dispostas em 3 municípios; 12 no Ceará, em 10 municípios; 3 no Rio Grande do Norte, em 3 municípios; e
nenhuma ocorrência no Piauí. Concluiu-se que a maioria dos TBCs encontrados influenciam diretamente na
preservação da territorialidade e do espaço, além da perpetuação das tradições, culturas e do sentimento
de pertencimento. Estas ações partiram da organização coletiva, por associações e/ou organizações. Assim,
eles acabam por funcionar como “barreiras protetoras” contra avanço do turismo de massa e seus
equipamentos, que tendem a consumir o espaço de forma arbitrária e, muitas vezes, sem responsabilidade
socioambiental.
Palavras-chave: Turismo de Base Comunitária. Produção do Espaço. Território. Litoral.
A metodologia de implementação da atividade turística de base comunitária com a Rota de
Cicloturismo Vale do Gramame
La metodología para la implementación de actividades turísticas de base comunitaria con la Ruta Cicloturística Vale do
Gramame
The methodology for implementing community-based tourism activities with the Vale do Gramame Cycling Route
CARVALHO, Lucas Simões de15

Resumo
O presente trabalho é resultado das ações do projeto de extensão “Pedagogia Urbana: diversificação da
oferta turística da Aglomeração Urbana de João Pessoa com o roteiro Vale do Gramame”, da Universidade
13

Estudante de Graduação em Turismo da Universidade Federal da Paraíba – UFPB.
Professora do Curso de Turismo da Universidade Federal da Paraíba – UFPB.
15
Estudante de Graduação em Turismo da Universidade Federal da Paraíba – UFPB.
14

23

Federal da Paraíba. O turismo de base comunitária (TBC) é colocado como uma metodologia que cria a
possibilidade de apropriação do território através do Turismo, por parte das comunidades envolvidas. Com
um grande potencial para melhorar a qualidade de vida da população, especialmente, ao propor a
experiência turística via o uso da bicicleta. Nesse contexto, o Pedagogia Urbana, junto a Escola Viva Olho
do Tempo - uma associação sem fins lucrativos - e outros parceiros, numa ação de desenvolvimento
socioespacial das comunidades de Gramame, por meio da metodologia de implementação da atividade
turística de base comunitária, criou a Rota de Cicloturismo Vale do Gramame em João Pessoa, PB. Essa
ação foi pensada com o objetivo de fortalecer as comunidades próximas ao Polo Turístico Cabo Branco,
empreendimento localizado no litoral paraibano que vem trazendo diversos efeitos socioambientais com a
sua implantação. A implementação da Rota de Cicloturismo Vale do Gramame está trazendo ótimos
resultados aos agentes envolvidos direta e indiretamente com ela. Isso porque a Rota Vale do Gramame
vem contornando os problemas da maioria dos projetos de TBC, relacionados ao acesso ao mercado, à
governança interna e à gestão de parcerias estratégicas de interesse. Assim, o objetivo do pôster é expor
os resultados obtidos a partir da implementação da Rota de Cicloturismo Vale do Gramame.
Palavras-chave: turismo de base comunitária, TBC, cicloturismo, desenvolvimento socioespacial, Vale do
Gramame.
Turismo e percurso de visitação no Complexo da Maré: Maré a Céu Aberto
Ruta turística y de visitación en Maré: Maré a Céu Aberto
Tourism and visitation route in Complexo da Maré: Maré a Céu Aberto
PINTO JUNIOR, Flávio de Paiva16
FAGERLANDE, Sergio Moraes Rego17

Resumo
O trabalho faz parte do grupo de pesquisa sobre turismo e políticas em favelas do Rio de Janeiro e em
Medellín, sendo realizado em conjunto com a UdeA de Medellín, Colômbia, com apoio do Edital Universal
2018 CNPq. O trabalho se insere também em pesquisa realizada no Laboratório de Estudos e Pesquisas
em Cidades LEC PROURB FAU UFRJ, envolvendo a comunidade do Complexo da Maré. O projeto
analisado, ainda não inaugurado por conta da pandemia do coronavírus, foi o “Maré A Céu Aberto” que
propõe um percurso por cinco locais de importância para a comunidade, e foi desenvolvido pela ONG Redes
da Maré. Desta forma, o presente trabalho desenvolve mapeamento e identificação das cinco estações da
memória no circuito “Maré A Céu Aberto” para compreender esse reconhecimento por conta da comunidade
de sua genealogia mareense, além de esboçar os caminhos ainda não definidos pelo programa dentro de
um projeto de turismo de base comunitária. Pela observação dos aspectos analisados, registra-se que o
Complexo da Maré no “Maré A Céu Aberto” busca atender as especificidades de uma comunidade
multicultural, histórica e demográfica dentro de um projeto que realce o melhor que existe dentro da
comunidade. Sendo assim, os locais escolhidos foram a Praça do Parque União, Casa das Mulheres da
Maré, Praça do Nova Holanda, Praça do 18 e Parque Ecológico da Maré, que trazem uma contribuição
distinta, ao analisarmos cada ambiente e transformação ativa aplicada para elucidação deste local cultural
no intuito de resgate histórico, descriminalização da favela e reconhecimento comunitário. Assim, a pesquisa
tratou de compreender e retratar os aspectos buscados pelos moradores da Maré nas estações da memória
e constatação de um circuito completo onde há uma representatividade exposta e vivida em suas atuações.
Palavras-chave: favelas, turismo, complexo da maré, percurso, cultural.
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Espacialização do Turismo de Base Comunitária no litoral dos estados da Paraíba, de Pernambuco
e Alagoas
Espacialización del turismo comunitario en la costa de los estados de Paraíba, Pernambuco y Alagoas
Spatialization of Community-Based Tourism on the coast of the states of Paraíba, Pernambuco and Alagoas
Ferreira, Michele C.18
Kiyotani, Ilana B.19

Resumo
O turismo, além de exercer um papel importante na transformação da economia e das sociedades, promove
inclusão social, gera oportunidades de emprego e renda, e é uma atividade que interfere na produção dos
espaços (Silva e Araújo, 2017), exercendo papel relevante neste processo (Cruz, 1998). Nessa construção
e/ou transformação do espaço para e pelo turismo, se por um lado existe uma tendência à padronização,
sejam nos espaços privados ou públicos, que obedecem a uma lógica capitalista, com a exploração de áreas
naturais e de comunidades tradicionais, por outro, temos um segmento turístico considerado uma alternativa,
que valoriza as peculiaridades do território e acentua a resistência da sociedade aos elementos
globalizantes, este é o Turismo de Base Comunitária (TBC). Partindo deste contexto, objetivou-se neste
trabalho analisar a relação entre o TBC e a produção do espaço no litoral dos Estados da Paraíba, de
Pernambuco e Alagoas, norteando-se por uma metodologia de caráter exploratório, e utilizando pesquisas
bibliográficas e a sites e vídeos. Como resultado, foram encontradas 10 ações de TBC distribuídos nos três
Estados: três na Paraíba, cinco em Pernambuco, e dois em Alagoas. Após as análises destes TBCs, pôdese concluir que, ao relacioná-los à produção espacial litorânea dos Estados, entende-se que, apesar dos
problemas que as comunidades enfrentam, é possível o uso adequado do espaço para uma qualidade de
vida satisfatória. O uso do espaço pelo turismo feito de maneira ordenada e respeitosa gera benesses para
todos os envolvidos no sistema, pois a comunidade poderá gerir seu próprio negócio, suscitando trabalho e
renda para si e adquirindo novas experiências; os governos ganham com o fluxo turístico que trará
dividendos para os municípios e os turistas ganham mais atrativos que agregam conhecimentos
socioculturais.
Palavras-chave: Turismo. Turismo de Base Comunitária. Produção do Espaço.
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RESUMOS EXPANDIDOS
Turismo para além das massas: o turismo de base comunitária e sua repercussão na produção do
espaço litorâneo nordestino (PB, PE, AL)
Turismo más allá de las masas: turismo comunitario y su impacto en la producción del espacio costero en Noreste de
Brasil (PB, PE, AL)
Tourism beyond the masses: community-based tourism and its repercussion in the production of the Brazilian northeastern coastal
space (PB, PE, AL)
Ferreira, Michele C.20
Kiyotani, Ilana B.21

Resumo
Problema: A atividade turística desponta como uma das principais atividades econômicas no final do século
XX (NAKASHIMA e CALVENTE, 2016, p. 18), exercendo um papel importante na transformação da
economia e das sociedades, pois possibilita inclusão social, além de criar oportunidades de emprego e
renda. À medida que participa, cada vez mais, da economia de uma localidade, o turismo também acaba
por interferir na produção dos espaços, demandando construções de equipamentos diversos como hotéis,
restaurantes, estradas, portos e aeroportos etc. Silva e Araújo (2017, p.2) afirmam que “o turismo possui
uma importância fundamental como meio de acumulação capitalista e, portanto, interfere decisivamente na
produção do espaço urbano”. Em consonância, Cruz (1998, p.34) aponta que “numa localidade turística o
turismo representa papel relevante na produção do espaço”. Mas o que vem a ser espaço? Há várias
conceituações sobre isso. Uma delas é que o espaço é a morada do homem, é o seu lugar de vida e de
trabalho (Santos, 1996). É nele que o homem, em sociedade, constrói a sua história adaptando-o às suas
necessidades. Nessa construção e/ou transformação do espaço para e pelo turismo, se por um lado existe
uma tendência à padronização, sejam naqueles privados ou públicos, de seus serviços, que obedecem a
uma lógica capitalista, com a exploração de áreas naturais e de comunidades tradicionais, por outro, temos
um segmento turístico considerado uma alternativa, que valoriza as peculiaridades do território e acentua a
resistência da sociedade aos elementos globalizantes, este é o Turismo de Base Comunitária (TBC).
Buscou-se, portanto, com esta pesquisa, entender se e até que ponto o TBC pode ser este caminho viável
de proteção dos espaços contra a exploração massiva.
Objetivos: Este estudo teve como objetivo geral analisar a relação entre o turismo de base comunitária e a
produção do espaço no litoral dos Estados da Paraíba, de Pernambuco e Alagoas. Seus objetivos
específicos foram: identificar as experiências de turismo de base comunitária existentes no litoral desses
Estados; caracterizar as experiências identificadas; construir um quadro síntese e mapas das experiências;
confeccionar mapas que apontem as experiências de TBC encontradas.
Metodologia: Com vistas a compreender a relação entre a atividade turística e a produção do espaço
litorâneo brasileiro, o grupo de pesquisa CILITUR – Cidades Litorâneas e Turismo foi formalizado e vem
trabalhando nesta perspectiva desde 2017. Em uma de suas frentes, o CILITUR, através do Projeto “Turismo
para além das Massas: o turismo de base comunitária e sua repercussão na produção do espaço litorâneo
nordestino (PB, PE, AL), pesquisou a existência de TBCs nos estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas
e apresenta aqui seus resultados.
A pesquisa teve caráter exploratório, visando proporcionar maior conhecimento a respeito do TBC e suas
ações nos três estados nordestinos, e encontra-se dividida em três fases: compreensão e aprofundamento
da temática; identificação; e mapeamento dos TBCs.
Na primeira fase, buscou-se conhecimento acerca do turismo de base comunitária, aprofundando conceitos
e características por meio de pesquisas realizadas em livros, artigos acadêmicos, sites e blogs jornalísticos.
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Para além deste reconhecimento teórico, muitos dos materiais pesquisados nos levaram ao conhecimento
de TBCs existentes no Brasil, uma vez que eram fruto de estudos de caso. Uma vez identificados, buscamos
comprovar se as ações de TBC permaneciam ativas. Para essa averiguação, utilizamos buscas em redes
sociais, canais de vídeos, sites de avaliação e reservas de passeios turísticos (incluindo hospedagem e/ou
atrativos).
Na segunda fase, realizou-se a espacialização e caracterização das experiências de TBC identificadas. Para
tanto, foi produzida uma tabela com os seguintes dados: município, nome da comunidade, classificação,
organização social (quando houvesse), projetos e/ou atividades desenvolvidas, latitude, longitude, data de
abertura, observações e endereço. Concluída, a tabela foi enviada para confecção de um mapa interativo
no qual é possível visualizar os pontos de TBCs encontrados através deste projeto, juntamente a algumas
de suas caraterísticas ao passar o cursor sobre o ponto.
O mapa compõe a terceira fase do projeto, entretanto sendo produzido por uma outra equipe do CILITUR,
pois trata-se de um produto que compila espacializações dos diversos eixos do macroprojeto do grupo de
pesquisa, sendo o TBC apenas um de seus layers (camadas). Dessa forma, é possível selecionar a opção
de TBCs por Estado do Brasil.
Análise e resultados: Para Irving (2009) o turismo de base comunitária favorece o sentido coletivo de vida
em sociedade e promove a qualidade de vida, o sentido de inclusão, a valorização da cultura local e o
sentimento de pertencimento. Além disso, “esse turismo respeita as heranças culturais e tradições locais,
podendo servir de veículo para revigorá-las e mesmo resgatá-las” (BURSZTYNl et al, 2009, p. 86).
O TBC surge como uma alternativa para as comunidades que se utilizam de sua capacidade criativa para
criar e ofertar produtos e serviços em pequena escala (NAGABE, 2019) e de acordo com Irving (2009),
“resulta da demanda direta dos grupos sociais que residem no lugar turístico, e que mantém com este
território uma relação cotidiana de dependência e sobrevivência material e simbólica” (apud NAGABE, 2019,
p. 23). Dessa forma é possível ter a comunidade participativa em um turismo que gere renda e benefícios
para eles próprios e, como sugerem Silva e Araújo (2017), utilizando-se de uma estratégia de
desenvolvimento local integrado com as atividades do território.
Entende-se, assim, que o TBC pode ser uma alternativa ao processo de produção espacial desencadeado
pelo turismo, onde nesta atividade mais se protege o espaço de ocupações e construções massivas, de
empreendimentos capitalista que visam majoritariamente o lucro, sem preocupar-se com a qualidade de
vida dos autóctones, do que as impulsiona. Favorece, portanto, as permanências tradicionais, a relação
homem-natureza, a preservação de ecossistemas e culturas.
Na busca por estas alternativas de turismo e de espacializações, obtivemos como resultado a identificação
de 10 ações de TBC distribuídos nos três Estados pesquisados, sendo: três na Paraíba, cinco em
Pernambuco, e dois em Alagoas (Figura 1).
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Figura 1: TBCs e suas atividades

Fonte: Elaboração própria

Após a conclusão da caracterização e localização de cada um dos TBCs, os dados puderam gerar um mapa
interativo essas práticas levantadas (Figura 2):
Figura 2: Visualização dos TBCs no mapa interativo

Fonte: Grupo CILITUR. Disponível em: http://mapa.cilitur.com.br/

Ao fazermos a relação entre o TBC e a produção espacial no litoral dos Estados queremos trazer a reflexão
que, apesar dos problemas que as comunidades enfrentam, é possível o uso adequado do espaço para
uma qualidade de vida satisfatória. O uso do espaço pelo turismo feito de maneira ordenada e respeitosa
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gera benesses para todos os envolvidos no sistema, pois a comunidade poderá gerir seu próprio negócio,
gerando trabalho e renda para si e adquirindo novas experiências; os governos ganham com o fluxo turístico
que circulará e trará dividendos para o município; os turistas ganham novas opções de atrativos que
agregam conhecimentos socioculturais.
Muito ainda se tem a fazer em relação ao turismo de base comunitária. Propiciar um turismo bem
estruturado, ou seja, um turismo que respeita e que não passa por cima dos valores das pessoas envolvidas
é de fundamental importância para essas comunidades. Uma vez que essas comunidades são compostas
de pessoas pouco favorecidas economicamente, o turismo chega a ser uma porta de entrada de recursos,
proporcionando uma melhor qualidade de vida para todos.
Palavras-chave: Turismo. Turismo de Base Comunitária. Produção do Espaço.
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Resumo
Problema: A partir de uma perspectiva geográfica, o turismo é um agente influente que atua na produção do
espaço onde intercorre. O turismo convencional, muitas vezes conhecido como turismo de massa, aliado ao
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Estado e ao mercado, influencia diretamente sobre as dinâmicas dos municípios, especialmente os
litorâneos, transformando os espaços e territórios, enaltecendo o valor de troca em detrimento do valor de
uso, causando, por vezes, prejuízos sociais e ambientais. Na contramão do turismo convencional, o Turismo
de Base Comunitária - TBC parte de uma perspectiva de proteção do espaço, defesa do território,
valorização da cultura e no sentimento de pertencimento. Nessa perspectiva, buscou-se compreender como
e até que ponto é possível que ações de TBC coadunem para a preservação das territorialidades,
identidades e meio ambiente nos estados nordestinos do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte.
Objetivos: Este estudo teve como principal objetivo analisar a relação entre o Turismo de Base Comunitária
e a produção do espaço no litoral dos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Seus
objetivos específicos foram: identificar as experiências de TBC existentes no litoral desses Estados;
caracterizar e analisar as experiências identificadas; produzir mapa de localização dos TBC encontrados.
Metodologia: Num primeiro momento, a pesquisa consolidou um aumento nas bases teóricas que
sustentam os principais conceitos que envolvem o problema de pesquisa, através de pesquisa bibliográfica
em fontes como revistas da área de turismo e pela busca de palavras-chave em periódicos e buscadores
acadêmicos. Através destes mesmos buscadores acadêmicos e revistas foram encontrados artigos,
dissertações e teses sobre as iniciativas de TBC dentro deste recorte geográfico.
Também foram feitos levantamentos das iniciativas de TBC existentes por meio de plataformas digitais como
Google, TripAdvisor, AirBnb e redes sociais como Facebook e Instagram. Ademais, foram realizadas
pesquisas em agências de viagens e receptivos por telefone e online, e em organizações sociais, coletivos
e redes de atuação comunitária nestes 4 estados. O trabalho adotou uma pesquisa de abordagem qualitativa
e de caráter exploratório e descritivo (ZANADREA, CRACO).
As informações coletadas serviram de base para a construção de um quadro síntese e com a caracterização
das iniciativas identificadas quanto ao Município, Nome da Comunidade, Classificação, Organização Social,
Projetos/Atividades Desenvolvidas, Latitude e Longitude, Data de Abertura/Funcionamento, Observações e
Endereço. Paralelamente foi construído um Caderno de Anotações com o Município, Comunidade/TBC,
Notas e Referências/Links de Acesso.
Por fim, apresenta-se um mapa interativo no qual é possível visualizar os pontos de TBC encontrados
através deste projeto, juntamente a algumas de suas características ao passar o cursor sobre o ponto. Este
mapa foi produzido por uma outra equipe do CILITUR, pois trata-se de um produto que compila
espacializações dos diversos eixos do macroprojeto do grupo de pesquisa, sendo o TBC apenas um de
seus layers (camadas).
Análise e resultados: De acordo com Coriolano (2009, p. 282), o turismo de base comunitária “é uma
oportunidade para aperfeiçoar a organização comunitária, o desenvolvimento local e a cogestão para
preservar o patrimônio natural, cultural e as formas de vida tradicionais das comunidades e do seu território”.
O TBC, diferente do turismo convencional, não é apenas uma atividade produtiva, mas procura ressaltar o
papel fundamental da ética e da cooperação nas relações sociais. Valoriza os recursos específicos de um
território e procura estabelecer relações de comunicação/informação com agentes externos, entre eles e os
visitantes. Considera, portanto, a existência de uma relação dialética entre os turistas e a comunidade
receptora. (ARAÚJO; GELBCKE, 2008). Desta forma, “o território da comunidade é enfatizado, assim como
a dinamicidade das relações entre aqueles que fazem e que se relacionam com o território. O turismo está
para o território e não o contrário” (GOMES, 2014, p. 54).
Em concordância com os outros conceitos, para Irving (2009), o TBC tende a ser aquele tipo de turismo que,
em tese, favorece a coesão e o laço social e o sentido coletivo de vida em sociedade, e que por esta via,
promove qualidade de vida, o sentido de inclusão, a valorização da cultura local e o sentimento de
pertencimento. A iniciativa de TBC precisa ter motivação endógena, pois, se não expressar o desejo dos
grupos locais, não atenderá as demandas de desenvolvimento local e nem para o protagonismo social, pois
ele resulta do pertencimento.
Na pesquisa aqui consolidada, para alcançar seus objetivos de mapeamento e caracterização dos TBCs,
foram realizadas pesquisas online em diversos meios para coleta de dados, conforme detalhado na
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Metodologia. A partir delas, constatou-se que não há experiências de Turismo de Base Comunitária no litoral
do Piauí.
Embora haja fluxo turístico no litoral piauiense, não há indícios de que este fluxo seja prospectado ou
gerenciado comunitariamente, como preza o conceito de TBC (IRVING, 2009). Parte deste fluxo turístico
deriva da Rota das Emoções, que passa por dentro de Parnaíba, Ilha Grande, Luís Correia e Cajueiro da
Praia (Rota das Emoções, 2021), e foi criada com intuito de estimular o turismo no litoral entre os Estados
do Maranhão, Piauí e Ceará.
O que foi percebido durante a pesquisa é que apesar dos turistas terem acesso às diversas comunidades,
não há uma construção endógena do produto turístico ofertado, tampouco a divulgação e o contato entre
comunidade e turistas. Dessa forma, não abrange um dos conceitos principais que é o de ser planejado,
desenvolvido e coordenado através de participação popular (SILVA, ARAÚJO, 2017). De acordo com as
fontes encontradas, há estudos e potencialidades para o desenvolvimento de TBC no Litoral do Piauí,
entretanto não estão consolidados ou estão no processo de consolidação (CUNHA, MELO, PERINOTTO,
2014; GALEANO, 2019).
Por outro lado, conforme apresentado no quadro síntese (Figura 1), foram levantadas 8 experiências de
TBC no litoral do Maranhão, em 3 municípios distintos: Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas e Alcântara.
No Ceará, esse número sobe para 12 experiências (Figura 2), sendo elas: Assentamento Maceió, em
Itapipoca; Curral Velho, em Acaraú; Caetanos de Cima, em Amontoada; Jenipapo-Kanindé e Resex
Batoque, em Aquiraz; Resex Prainha do Canto Verde, em Beberibe; Camucim, em Tatajuba; Assentamento
Coqueirinho, em Fortim; Ponta Grossa e Tremembé, em Icapuí; Centro de Formação Frei Humberto - MST,
em Fortaleza; Vila da Volta, em Aracati. Já no Rio Grande do Norte, foram levantadas 3 experiências: a Vila
da Ponta Negra, em Natal; a Comunidade Diogo Lopes na Rede de Desenvolvimento Sustentável Estadual
Ponta do Tubarão (RDS Ponta do Tubarão), em Macaú; e São Miguel do Gostoso (Figura 3).
Figura 1: experiências de TBC no Maranhão

Fonte: direta

Figura 2: experiências de TBC no Ceará
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Fonte: direta
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Figura 3: experiências de TBC no Rio Grande do Norte

Fonte: direta

Após a conclusão da caracterização e localização destas ações, os dados puderam gerar um mapa
demonstrativo destas (Figura 4):
Figura 4: Visualização dos TBCs no mapa interativo

Fonte: Grupo de Pesquisas CILITUR, 2021. Disponível em: http://mapa.cilitur.com.br/
Após este ano de pesquisa, concluímos que a maioria dos TBCs pesquisados influenciam diretamente na
preservação da territorialidade e do espaço, além da perpetuação das tradições, culturas e do sentimento
de pertencimento. Estas ações partiram da organização coletiva, por associações e/ou organizações. Foi
percebido também que uma fração expressiva destes TBCs foi estruturado e é coordenado por mulheres.
Por fim, entendemos que esta pesquisa não cessa por aqui, tendo em vista que é um trabalho que deve ser
constantemente revisto e atualizado. Ademais, restam outros Estados cujo litoral ainda não foi mapeado
para o TBC.
Palavras-chave: Turismo de Base Comunitária. Produção do Espaço. Território. Litoral.
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Resumo
Introdução
A presente pesquisa vem sendo desenvolvida como trabalho de dissertação de Mestrado da discente, além
de também possuir resultados que vieram dos esforços científicos empreendidos no âmbito do grupo de
pesquisa do CNPq “Turismo em tempos de pandemia”, o qual se debruça em compreender o impacto da
COVID-19 no setor do turismo.
Sendo o turismo uma atividade recente na história da humanidade, se iniciando como uma criação moderna
e encabeçada pelo capitalismo, ele é posto, muitas vezes, como uma alternativa para o fácil
desenvolvimento, principalmente, de localidades historicamente menos favorecidas, por se tratar de uma
indústria “limpa” e de simples instauração (OURIQUES, 2005). Apesar de pequenos destinos insulares
ficarem bastante restritos quanto à diversificação de atividades econômicas devido ao tamanho e recursos
limitados, o turismo torna-se uma atividade palpável (PAIXÃO; CORDEIRO E LEITE, 2021); porém, é preciso
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ressaltar que os destinos receptores ficam altamente dependentes de uma demanda contínua de turistas,
demanda esta que pode ser afetada por crises ou, como a situação a qual vivemos, uma pandemia.
Nesse sentido, o arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, se configura como um exemplo
de tal situação. Possuindo apenas aproximadamente 17 km2 e distando 545 km da capital Recife, foi aberto
ao turismo no início da década de 1990 depois de longas décadas no século XX servindo a atividades
militares e carcerárias (SILVA, 2013), e possui, de acordo com o último censo, uma população de 2.630
pessoas, com estimativa de 3.140 pessoas para este ano de 2021 (IBGE, 2021). Desde que se iniciou o
turismo na ilha, o número de visitantes só cresceu (Figura 01) e é, portanto, a principal atividade econômica
do local, da qual depende 95% da população noronhense (DOURADO, 2020).
Figura 01: Fluxo turístico por via aérea (1991-2018).

Fonte: Cordeiro, 2020. *Não há dados para o ano de 1993.

Em 11 março de 2020 a Organização Mundial de Saúde decreta a pandemia do novo coronavírus. Todos os
países têm que lidar com essa nova emergência e tentar responder rapidamente às demandas da população
em diversas áreas, como a sanitária, a social e a econômica. Todas as esferas de poder público se voltam
para atenuar a crise que se instaura; vários setores são impedidos de funcionar para ajudar a conter o
contágio da COVID-19 e com o setor de turismo não foi diferente.
Dentro desta perspectiva, a presente pesquisa tem como objetivo geral identificar os impactos da pandemia
do novo coronavírus no setor de turismo em Fernando de Noronha. Para tanto, foram levantados dados
primários sobre finanças, fluxo aéreo, empregos nas atividades características do turismo e políticas
públicas e medidas sanitárias para conter a disseminação da COVID-19, em uma comparação entre os
primeiros semestres de 2019 (quando não havia pandemia) e 2020 (quando a pandemia se instaurou). Vale
ressaltar que o estudo ainda está em andamento, isto é, os resultados obtidos até então são parciais, ainda
teremos novos desdobramentos futuros e neste resumo abordaremos os três primeiros componentes.
Resultados e discussões
No campo das finanças públicas, os dados obtidos através do Portal da Transparência do Governo de
Pernambuco apontam que a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
caiu de R$ 4.462.061,38 no primeiro semestre de 2019 para R$ 2.682.483,28 no primeiro semestre de 2020.
Por ser um Distrito Estadual, Fernando de Noronha não tem arrecada o Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISS), que é um tributo municipal. A receita geral do Distrito despencou de R$ 24.449.776,08 para
R$ 15.707.698,47. Já a despesa geral cresceu de R$ 39.476.529,35 para R$ 60.740.327,96. Temos aqui
que a arrecadação do Distrito no primeiro semestre de 2020 equivale a aproximadamente um quarto da sua
despesa neste mesmo período.
Os dados colhidos sobre fluxo aéreo na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) apontam que Fernando
de Noronha teve 887 voos no primeiro semestre de 2019 e apenas 436 no mesmo período em 2020, menos
da metade. Vale salientar que em 21 de março de 2020 o aeroporto foi fechado e impedido de receber voos
trazendo visitantes, pois a ilha entrou em quarentena e ficou completamente isolada do continente
(DOURADO, 2020). Os voos só foram reestabelecidos em setembro, quando da reabertura da ilha aos
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turistas e, ainda assim, esta etapa se inicia com apenas sete voos semanais no primeiro mês com previsão
de aumento gradual mensal desta quantidade (FERNANDO DE NORONHA, 2020).
Os empregos levantados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do setor de serviços
abrangeram áreas de ACTs e, mais especificamente, as classes contempladas foram: hotéis e similares;
outros tipos de alojamento; restaurantes e afins; locação de automóveis; agência de viagens; operadores
turísticos; serviços de reserva; e atividades de organização de eventos. Já foi possível, para o conjunto dos
empregos, levantarmos também os dados referentes ao ano de 2021. Percebemos que no total das ACTs
selecionadas, os meses de março a agosto tiveram mais demissões do que contratações, tendo uma tímida
melhora em setembro e depois crescendo o ritmo das admissões nos meses subsequentes (Figura 02).
Figura 02: Admissão e desligamento no total de ACTs selecionadas
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Fonte: Caged, 2021. Organizado pela autora.

No que diz respeito ao saldo da movimentação do total das ACTs selecionadas, observamos uma melhora
nas admissões no ano de 2021, com exceção para o mês de fevereiro, o qual teve situação melhor no ano
de 2020. Março, abril e maio de 2020 foram os meses com as movimentações negativas mais altas e foi
possível sentir uma melhora no setor de outubro a dezembro do mesmo ano (Figura 03).
Figura 03: Saldo de movimentação no total de ACTs selecionadas
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Fonte: Caged, 2021. Organizado pela autora.

Estes dados levantados até o momento apontam para a fragilidade do ambiente de Fernando de Noronha,
tão dependente da atividade turística. É certo que muitas localidades sofreram com a crise sanitária imposta
pela pandemia do novo coronavírus, mas nesta ilha ficaram expostos os problemas sociais com os quais a
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população convive: insegurança alimentar, precariedade das moradias e dos laços trabalhistas, altos preços,
desabastecimento de água. Os ilhéus não têm muita alternativa para buscar seu sustento tendo em vista
que praticamente todos se encontram na mesma situação de vulnerabilidade. As medidas adotadas pelo
governo estadual para doação de alimentos, vale-compra para gás e água, além do auxílio emergencial do
governo federal, ainda não são suficientes para suprir suas as carências. A população também se ajudou,
doando o que podiam a que precisava (DOURADO, 2020).
Por esses fatores expostos, vemos a importância de aprofundar outros meios que possam assegurar o bemestar social da ilha, onde ocorresse menos a dependência do turismo. É possível perceber com esse estudo
que além dos riscos ambientais que o turismo pode ocasionar para Fernando de Noronha, os impactos
sociais também são consideráveis. Por isso a importância de problematizar essa atividade e buscar
alternativas para que esta possa ser desenvolvida de forma consciente, onde a comunidade e o ambiente
estejam realmente priorizados e resguardados.
Palavras-chave: Turismo, Fernando de Noronha, Pandemia, COVID-19.
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Índice de Desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária (ID-TBC): uma proposta de avaliação
Índice de Desarrollo de Turismo Comunitario (ID-TBC): una propuesta de evaluación
Community-Based Tourism Development Index (ID-TBC): an evaluation proposal
SILVA, João Paulo da26
ARAUJO, Cristina Pereira de27

Resumo
O Índice de Desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária (ID-TBC) é fruto da tese de doutorado
apresentada ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano da UFPE, em 2021, como
também de pesquisa em rede apoiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
– CNPQ e implementada no âmbito do Grupo de Pesquisa Cidades Litorâneas e Turismo - CILITUR.
Sobre o presente trabalho, pretendemos dar visibilidade e discutir o processo de construção metodológica
do ID-TBC, que por sua vez levou em conta a experiência de 50 projetos de TBC implementados em 2008
por meio de um Edital de chamamento público do Ministério do Turismo (MTur). Também levamos em
consideração a sua exequibilidade às novas iniciativas de TBC que surgiram nos últimos anos e nas
próximas que virão, às quais a ferramenta poderá servir como uma metodologia balizadora, capaz de
contribuir para orientar o desenvolvimento coordenado da atividade em todo o País daqui por diante.
A sua criação foi motivada pela ausência de indicadores que demonstrassem a relação entre as
comunidades brasileiras e as ações voltadas ao desenvolvimento do TBC no País, que no início contaram
com políticas públicas federais e articulações combinadas entre o Estado e o mercado. Com o intuito de
definir esses indicadores de avaliação, realizamos entrevistas semiestruturadas com representantes de 19
dos 50 projetos de TBC apoiados em 2008, como também uma pesquisa de campo na Resex Prainha do
Canto Verde, comunidade localizada no litoral leste do Ceará e que integra a Rede Cearense de Turismo
Comunitário (TUCUM), desde 2005.
Esta estratégia fez emergir 12 indicadores (IDs) de desenvolvimento, frutos de amplos debates realizados
com esses representantes: ID 1 - Nível de estruturação da governança adotada pela iniciativa/projeto; ID 2
- Tempo de existência da iniciativa/projeto; ID 3 - Relação do Agente Indução com a iniciativa/projeto; ID 4 Relação da iniciativa/projeto com as esferas do Estado; ID 5 - Nível de participação comunitária; ID 6 Diversidade de estratégias de acesso ao mercado; ID 7 - Regularidade do Fluxo Turístico; ID 8 - Caminhos
propositivos do TBC; ID 9 - Pessoas ocupadas na atividade em alguma atividade remunerada; ID 10 Relevância da renda gerada pelas atividades do TBC; ID 11 – Serviços relacionados à iniciativa/projeto; ID
12 - Infraestrutura básica da comunidade.
O intuito desses indicadores é aferir o nível de desenvolvimento das iniciativas brasileiras, além de monitorar
conflitos socioespaciais e a atuação das políticas públicas de turismo que legitimam a transformação dessas
localidades em mercadorias para atender aos interesses do mercado sob o discurso de redução da pobreza
e da desigualdade social. Dessa forma, os indicadores foram organizados no ID-TBC, cujo objetivo principal
é produzir parâmetros de referência que auxiliem pesquisadores, empreendedores, gestores públicos do
turismo e instâncias de governança dos territórios que desenvolvem alguma iniciativa de TBC.
Especificamente, a aplicação do ID-TBC ambiciona: I - Mapear conflitos socioespaciais que interferem no
desenvolvimento do TBC e os impactos gerados nas comunidades e sua população; II - Monitorar e avaliar
constantemente o desenvolvimento do TBC nos territórios a partir de indicadores que apontem os reais
benefícios gerados; III - Subsidiar a construção de estratégias efetivas para impulsionar o crescimento
ordenado do TBC nas comunidades brasileiras, amenizar os conflitos territoriais e os impactos negativos
relacionados à expansão do turismo.
Representamos o ID-TBC por meio de um formulário estruturado em dois blocos. O Bloco I – Dados Gerais
da Iniciativa é composto por 8 (oito) questões que têm como finalidade caracterizar a iniciativa, auxiliando a
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compreensão da situação da comunidade em relação aos indicadores que serão aferidos mais a diante. O
Bloco 2 - Índice de Desenvolvimento das Iniciativas/Projetos de TBC é a essência da ferramenta aqui
apresentada, pois organiza e projeta o desenvolvimento dos 12 indicadores considerando possibilidades e
situações que foram constantemente abordadas durante esta pesquisa, desde a problematização do seu
objeto de estudo até a discussão com atores que protagonizaram o desenvolvimento do TBC nas suas
comunidades.
Ao definirmos esses indicadores, nossa próxima estratégia foi a de mensurar o seu nível de relevância e de
influência ao sucesso de uma iniciativa de TBC. Assim, com base numa escala de 0 a 100 pontos, foram
atribuídos pesos a cada um dos indicadores. A distribuição desses pesos foi determinada por meio do envio
de um formulário on-line para grupos nacionais de pesquisadores e profissionais do TBC por meio de
aplicativos de mensagens instantâneas e e-mail. Além disso, apresentamos e discutimos a distribuição dos
pesos do ID-TBC durante reunião ordinária do Grupo de Pesquisa CILITUR.
Ao todo, 37 pessoas participaram da validação dos indicadores, dimensionando a relevância de cada
variável de acordo com a sua experiência como pesquisador ou como integrante da cadeia produtiva do
TBC. Dessa forma, o gráfico 01 nos mostra como ficou a distribuição dos pesos por indicador (agrupados
em um conjunto de variáveis relacionadas à cada indicador), considerando uma escala de 0 a 100 pontos
em relação à sua relevância.
Embora seja um instrumento que propõe a construção de padrões de referência sobre o TBC no Brasil, é
importante dizer que a sua aplicação deve considerar a especificidade de cada território que, por sua vez,
pode apresentar características ou variáveis não contempladas pelo ID-TBC. Ele precisa funcionar como
uma estratégia dinâmica, uma metodologia aberta e flexível que leva em consideração a relação que cada
comunidade estabelece com a atividade turística. Apesar de recomendarmos a neutralidade de quem
aplicará o instrumento, preferencialmente técnicos e pesquisadores especializados em TBC ou
representantes da gestão da iniciativa/projeto avaliado, o mesmo deve ser empático às características de
cada território e registrar as suas impressões pessoais que não conseguem ser contempladas pelos
indicadores pré-estabelecidos.
Gráfico 01 – Distribuição dos pesos por indicador, com base numa escala de 0 a 100 pontos.
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Fonte: o autor (2021).

É importante frisar que a estratégia de hierarquizar os indicadores pela sua relevância não interfere,
necessariamente, na ordem de sua aplicação em uma determinada iniciativa/projeto de TBC. Esta ordem,
por sua vez, foi estabelecida com base em uma narrativa de análise e avaliação de também recomendada
e validada pelo conjunto de atores que mencionamos anteriormente. É esta narrativa que é operacionalizada
no ID-TBC e que vai nos conduzir nesta seção até contextualizarmos os 12 IDs.
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Com a intenção de possibilitar que o ID-TBC seja alcançado por todas as iniciativas em atividade no Brasil,
foi criada uma plataforma virtual, ainda em fase teste, que pretende disponibilizar a ferramenta de avaliação
aqui construída no formato online, o que permitirá a sua fácil aplicação por lideranças comunitárias,
empreendedores, gestores públicos e acadêmicos que atuam diretamente no desenvolvimento do TBC no
país.
A plataforma virtual foi construída sob uma identidade visual leve e que remete à espacialização das
iniciativas, um dos principais procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa, dispostas na figura
que alude a um mapa do Brasil. No topo da homepage expomos a logomarca do ID-TBC, acompanhada por
um pequeno texto que resume o objetivo da ferramenta, dispostos em um background na cor marrom,
conforme observamos na Figura 01:
Figura 01 – Layout da plataforma virtual que abriga o ID-TBC.

Fonte: o autor (2021). Disponível em www.idtbc.com.br

O acesso ao formulário de aplicação do ID-TBC pode ocorrer por meio de um botão com a especificação
“Avalie sua iniciativa” localizado abaixo do texto que resume o objetivo da ferramenta. Ao seu lado, outro
botão com a especificação “Baixe o manual de aplicação” disponibilizará ao usuário da plataforma um
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documento, em arquivo PDF, com orientações acerca da utilização do ID-TBC, contendo uma revisão teórica
sobre esta modalidade de turismo e o detalhamento que levou a construção da ferramenta aqui estruturada.
Esse documento poderá ser acessado pelo público geral que visitar a plataforma, independentemente de
serem membros cadastrados.
Ainda no topo da homepage, no canto superior direito, encontra-se o botão para cadastro de novos membros
no site ou acesso à área exclusiva por indivíduos que já realizaram o seu cadastro na plataforma. Ao acessar
essa área, eles poderão conferir e atualizar as suas informações pessoais e também acessar o formulário
online do ID-TBC para aplicação na comunidade onde atuam.
As iniciativas avaliadas pelo ID-TBC e posteriormente validadas pelo gestor da plataforma poderão ser
georreferenciadas em um mapa temático e interativo, provisoriamente disposto no aplicativo My Maps do
Google. Caso seja autorizado pelo respondente, este mapa poderá ajudar a divulgar informações gerais
sobre a sua iniciativa de TBC, além do seu índice de desenvolvimento conferido ao final da aplicação da
ferramenta.
Ressaltamos que a arquitetura dessa plataforma virtual se encontrava, no momento da finalização deste
trabalho, em fase de estruturação e aperfeiçoamento. Deverão ser discutidas novas funcionalidades e
recursos que melhorem o seu desempenho e otimizem o uso do ID-TBC em todo o país por um público cada
vez maior de interessados na temática.
Uma vez finalizada e devidamente testada, sua divulgação ocorrerá em espaços de discussão sobre o TBC,
como comunidades virtuais, eventos científicos, grupos de pesquisa, redes comunitárias com foco no
desenvolvimento do turismo, governanças regionais de turismo, além de organizações públicas ou privadas
sem fins lucrativos que promovam ou pretendam promover ações ligadas ao desenvolvimento do TBC, como
prefeituras, governos estaduais, institutos, associações, organizações socias, entre outras.
Palavras-chave: Turismo de Base Comunitária, Território, Conflitos Socioespaciais.
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SESSÃO DE COMUNICAÇÕES E PÔSTERES 3 / ST-II Turismo e Projetos de
Intervenções físico-espaciais - ajuste do espaço
RESUMOS SIMPLES
Os Empreendimentos Turístico-Imobiliários no Litoral Pernambuco: Agentes e Processos
Desarrollos turísticos e inmobiliarios en la costa de Pernambuco: agentes y processos
Tourism and Real Estate Developments on the Pernambuco Coast: Agents and Processes
SANTOS, Luana R. S.28
SANTOS, Otávio Augusto Alves.29

Resumo
O presente trabalho buscou examinar os Empreendimentos Turísticos-Imobiliários (ETI’s) no litoral de
Pernambuco, observando seus agentes que financiam e administram os empreendimentos, e os processos
de transformação espacial ocorridos nos locais e comunidades afetadas. Com o objetivo de: identificar e
mapear a distribuição dos ETIs no estado; apontar seus principais agentes; caracterizar esses ETIs em
relação a sua morfologia, equipamentos-âncora e usos do solo que comportam; além de destacar elementos
comuns no tocante aos impactos urbanos e ambientais. A metodologia utilizada foi subdividida entre: o
levantamento bibliográfico para conceituação da temática em questão; levantamento cartográfico para
visualização do ambiente estudado; e o levantamento de dados de cada um dos empreendimentos. A
discussão acerca deste trabalho, se estendeu desde embates ambientais e impactos causados pela criação
desses megaprojetos no litoral Pernambuco, até o impacto social, onde pode-se observar as comunidades
realocadas e a transformação de um ambiente praiano que até então era visto como um ambiente
democrático, para um lazer exclusivista e excludente. A conclusão deste trabalho resultou em uma planilha
com o mapeamento de quatro empreendimentos turísticos nos municípios do Cabo de Santo Agostinho e
Ipojuca e comunidades afetadas por estes empreendimentos. Por fim, foi-se utilizado uma grande gama de
referencial para a formulação deste trabalho, dentre eles a Drª. Rita de Cassia Araujo e o Dr. Adauto Gomes
Barbosa, como aparato para conceituação do que seriam estes ETIs.
Palavras-chave: empreendimentos turísticos imobiliários, Pernambuco, litoral, estado, impacto.
Urbanização litorânea em Pernambuco: dinâmicas de expansão e conflitos ambientais
Urbanisación costera en Pernambuco: dinámicas de expansión y conflictos ambientales
Seaside urbanization in Pernambuco: expansion dynamics and environmental conflicts
COCINO, Ruany R.30
SANTOS, Otávio A. A.31

Resumo
Desde meados do século XX, as cidades nordestinas vem perpassando por transformações de ordem
política, econômica e social. Algumas dessas transformações vinculam-se à valorização das zonas costeiras
e a urbanização litorânea. Não é novidade que a costa Nordestina reflete um espaço dotado de
especificidades e vantagens locacionais para o desenvolvimento urbano-turístico, favorecendo a
especulação imobiliária. Em decorrência desses processos, o litoral tem se tornado objeto de apropriação,
28
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valorização e consumo, no proceso do qual ficam evidentes a desigualdade social e a degradação ambiental.
Este trabalho resulta da execução de um plano de trabalho vinculado ao projeto “A dinâmica da acumulação
por espoliação na produção do espaço praiano em Pernambuco”, realizado no âmbito de uma parceiria entre
Universidade Federal Rural de Pernambuco e Universidade Federal de Pernambuco. O referido plano de
trabalho teve como principal objetivo compreender a dinâmica de expansão do espaço urbano no litoral do
Estado de Pernambuco, atentando para seus conflitos ambientais e sociais. Essa análise foi feita através
da elaboração de mapas que visam contemplar a evolução da mancha urbana nos anos 2000, 2010 e 2019
em 14 municípios do litoral pernambucano (São José da Coroa Grande, Barreiros, Tamandaré, Serinhaém,
Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Recife, Olinda, Paulista, Ilha de Itamaracá e
Goiana). O mapeamento permitiu identificar o crescimento desordenado de cidades, sendo este um dos
maiores vetores de impactos ambientais que afetam o equilíbrio ecológico. O crescimento urbano
desordenado também impacta comunidades locais/tradicionais que sofrem com processos de espoliação e
mudanças no seu estilo de vida. Assim, percebe-se que o espaço é valorizado com vistas à construção da
mais-valia, mediante construção de primeiras e segundas residencias, investimentos produtivos e de
equipamentos voltados às atividades de turismo e lazer. A busca pela paisagem natural da praia, ao mesmo
tempo que gera uma forte expansão urbana, faz com que o meio ambiente tão cobiçado passe a ser motivo
de preocupação.
Palavras-chave: Litoral de Pernambuco, Crescimento urbano, Praias.
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Resumo
A imagem que se tem do Nordeste como lugar turístico e de belas praias faz parte de um projeto econômico
regional que tornou o litoral de Estados como o de Pernambuco verdadeiras zonas de conflitos resultantes
da apropriação pelo mercado imobiliário de primeiras e segundas residências e pelas atividades de turismo
e lazer. Nos últimos 20 anos, a imagem de uma região de forte "vocação turística'' (DANTAS, 2007), graças
aos seus paraísos tropicais, tornou o Nordeste o destino de investimentos nacionais e internacionais.
O litoral de Pernambuco expressa como poucos esse cenário, pois recebeu fortes investimentos do
Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR-NE), política pública de incentivo ao
turismo baseada na atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), Empresa
Brasileira de Turismo (Embratur) e Banco do Nordeste (BN). O PRODETUR foi o principal propulsor da
dinâmica turística na região, destinando recursos para infraestrutura urbana, tais como o melhoramento da
rede de esgoto, abastecimento de água e rodovias a nível regional, fornecendo serviços e apoio na
administração pública graças a atuação dos órgãos estaduais e municipais de planejamento e gestão,
construindo um ambiente captador de novos investimentos (DANTAS, 2010). Todavia, a imagem dos
paraísos tropicais é construída na contravia do que efetivamente se vê na região. Os diferentes agentes
produtores do espaço disputam o litoral e o ambiente praiano.
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O presente trabalho é produto de uma pesquisa que teve por objetivo compreender a produção do espaço
praiano no Estado de Pernambuco, mediante identificação dos principais conflitos socioespaciais resultantes
da implantação das atividades turísticas e de lazer. Para tanto, buscou-se elaborar levantamento
bibliográficos e mapas com a localização desses conflitos e posterior reflexão crítica. Esta primeira etapa
destinou-se à realização de pesquisa bibliográfica realizada entre os meses de outubro de 2020 a janeiro
de 2021. Para sua realização foram feitas buscas em plataformas acadêmicas, tais como os banco de teses
e dissertações dos programas de pós-graduação de Universidade públicas federais (nas áreas de Geografia,
Sociologia, Antropologia, Turismo e Planejamento Urbano) e as bases de indexação de periódicos científicos
realizados entre fevereiro a julho de 2021.
Foram construídas “Tipologias de conflitos” com base no qual se buscou compreender as vicissitudes dos
conflitos socioespaciais. No litoral de Pernambuco foram identificados os respectivos conflitos:
Município

Conflito

Porto de galinhas/ Ipojuca
Porto de galinhas/ Ipojuca

Turismo / poluição ambiental (lixo); Turismo /
Práticas tradicionais; Turismo / Mercado
imobiliário de segundas residências

Porto de galinhas/ Ipojuca
Fernando de Noronha

Ilha de Itamaracá
Tamandaré
Tamandaré

Turismo / Mercado imobiliário de segundas
residências
Turismo/ Práticas tradicionais; Turismo/Mercado
imobiliário
de
segundas
residências;
Turismo/lazer / poluição ambiental (lixo)
Turismo / Mercado imobiliário de segundas
residências;

É possível apreender que os conflitos litorâneos se estabelecem em razão do Estado frequentemente dotar
seu território de estruturas necessárias à atividade turística, na maior parte das vezes atendendo os
interesses de grandes investidores e do mercado imobiliário nacional e internacional. Isso, como se pode
apreender, ocasiona uma grande transformação negativa da realidade e da dinâmica socioespacial de
diferentes localidades. Isso fica particularmente visível em Porto de Galinhas, importante ponto turístico
localizado no litoral Sul de Pernambuco.
O município sofre com a ausência de regularização sobre as licenças de construção, invasão de áreas
ambientalmente frágeis, muitas vezes promovidas por agentes imobiliários, que passam a ocupar de forma
desordenada a faixa litorânea, principalmente as áreas de estuário (FRANÇA, 2007). Esse processo resultou
na produção de conflitos por localidades estratégicas para o consumo turístico, maior parte dos quais
resolvidos no sentido de privilegiar os interesses de grandes investidores.
Outro impacto decorrente das atividades turísticas é a transformação dos costumes tradicionais de
populações autóctones e a elevação de seu custo de vida. Tais transformações resultam na modificação da
identidade dos indivíduos e de sua relação com o território. Em algumas situações, a população é levada a
se adequar à nova demanda local gerada pelo turismo, seja no fornecimento de serviço ou na construção
de ambientes específicos que absorvem sua força de trabalho local.
Diante disso, a formação do espaço litorâneo se dá por meio de força e poder, fomentada de forma
contraditória e expressa na dinâmica socioespacial das regiões de forte densidade turística, que resulta em
processos de segregação mediante a expulsão de moradores de áreas centrais tomada pelo mercado
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imobiliário que encarecem o preço da moradia, cujo controle é legitimado pelo Estado com a concessão de
uso do solo e a inexistência de assistência pública para os moradores que respectivamente são levados a
residir em áreas carentes de infraestrutura.
Esse cenário é delineado nas praias de Fernando de Noronha, Itamaracá e Tamandaré. O primeiro como
fruto da transformação do olhar sobre a ilha ao passar a compor o quadro de atrativo turístico modificou o
perfil dos seus ocupantes e impactou consequentemente a realidade dos seus moradores, à medida que o
Estado passou a direcionar a sua assistência para a nova demanda turística com flexibilização do acesso
de empresários a terra para a construção de pousadas e hotéis, este cenário se estabelece em conjunto
com a prática de arrendamento que corresponde ao aluguel das casas dos moradores que passam a ocupar
locais ermos da ilha (CORDEIRO, 2016).
O avanço do setor imobiliário também é expressivo na Ilha de Itamaracá que devido a ausência de
gerenciamento de ocupação da orla os empreendimentos assumem o controle de todo o poder de
construção de espaço valorizado das praias. Entre as consequências latentes desse processo estão a
poluição ambiental e visual em conjunto com os conflitos protagonizados pelas segundas residências ao
redirecionar o consumo de estadia na região.
Em Tamandaré o conflito se constitui entre agentes privados e públicos (FIRMINO, 2006) cujo atrito se
expressa por meio do uso e respeito às delimitações legais tensionadas pelo mercado imobiliário que vem
privatizando os espaços litorâneos tornando-os inacessíveis ao público. A construção dessa realidade
implica na produção de um espaço verticalizado baseado na divergência entre pequenos proprietários que
reivindicam a manutenção da sua ocupação frente aos grandes capitais nacionais e internacionais.
É possível observar que a atividade do turismo modifica as diversas realidades, transformando o espaço
e ressignificando relações sociais, além de afetar diretamente as condições ambientais. Todavia, sua
atuação parte de um conjunto de agentes que atuam sobre esse espaço praiano, implementando suas
vontades e formas de apropriação, culminando em diversas formas de conflito, tendo em vista que que os
belos “paraísos tropicais” se constituem como espaços privados controlados pelo mercado imobiliário que
vem privatizando os espaços praianos.
Palavras-chave: Pernambuco, conflito, turismo.
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Resumo
Este artículo tiene como objetivo entender los procesos urbanos manifestados en uno de los destinos de
playa más importantes en México, Los Cabos; fundado como parte del fomento institucional a la actividad
turística a nivel nacional presentado durante los años 70’s del siglo pasado. Metodológicamente, se toman
los apartados propuestos por David Harvey (2010) en sus notas hacia una teoría del desarrollo geográfico
desigual, para realizar la aproximación al caso de estudio, dado que el fomento al turismo ha representado
un crecimiento poblacional y por tanto urbano acelerado, lo que, como se verá más adelante, manifiesta
graves contradicciones y desigualdades en dimensiones ligadas a la ciudad, como la económica, la urbana
y la social.
Palavras-chave: Desarrollo Geográfico Desigual, desarrollo urbano-turístico de litoral, empresrialismo
urbano, Los Cabos.
Introducción
México es bien conocido por ser un destino turístico de preferencia internacional, recibiendo 41 millones de
visitantes en el año 2018 (OMT2). Gracias a distintas políticas y planes desarrollados por instituciones
como FONATUR3 y SECTUR4, esta actividad se ha logrado consolidar como un eslabón fuerte de la
economía nacional, constituyendo una parte importante del PIB del país; sin embargo, este desarrollo
representa más que nada un crecimiento económico para la escala nacional, a diferencia de la escala local,
donde este crecimiento propiciado por la actividad turística genera procesos contradictorios dentro de las
dimensiones físicas y sociales, lo que condiciona su estructura socioeconómica, su planeación urbana y por
tanto su configuración socio- espacial.
En el caso de México, luego de la segunda guerra mundial y la apertura al mercado internacional, el turismo
comenzó a presentarse de manera espontánea y con ello aparecieron los primeros balnearios localizados
en puertos comerciales como Acapulco, Mazatlán y Puerto Vallarta, estos destinos luego serían conocidos
como Destinos Tradicionales. Sin embargo, luego de 1960 estos destinos se encontraban en punto de
declive, por lo que en se creó el primer Plan Nacional de Turismo de 1963, donde se planteó la estrategia
de generar nuevas centralidades turísticas, poniendo penfasis en la explotación del litoral, pues se cuenta
con más de 11 mil km (CONABIO5) que son accesibles y demandados por uno de los mayores
mercados del mundo, el de Estados Unidos.
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De este modo, se comenzó con el desarrollo de los llamados Centros Integralmente Planeados (CIP), que
se caracterizan por ser grandes conjuntos turísticos-urbanos implantados ex novo en localidades o poblados
basados originalmente en el autoconsumo, y que no contaban con fuentes de explotación económica
además de sus características naturales o de “paraíso tropical”, por lo que estas ciudades han tomado forma
o se han urbanizado en torno a la explotación turística.
Fueron 5 los primeros CIP desarrollados, mismos que se localizaron estratégicamente para servir a distintos
mercados: Cancún, en el Caribe, Los Cabos y Loreto en el Mar de Cortés, Ixtapa y Huatulco en el Pacífico.
De ellos, los dos primeros son los más destacables y que representan un caso de éxito en términos de
explotación económica gracias al fomento. Sin embargo este éxito será apreciado a travéz de distintas lentes
para darnos cuenta de las contradicciones que se presentan dentro de las realidades locales.
Como sabemos, en una ciudad que se encuentre dentro del sistema económico capitalista (sin importar la
función urbana que esta tenga) es suficiente con que se identifique cierto grado de potencial y se fomente
su desarrollo económico a través de él, teniendo como objetivo (o como discurso) la solución de
problemáticas urbanas y sociales, para que, como apunta Harvey (2012), se genere a la vez la urbanización
necesaria para esa sobreproducción económica, lo que acelera también las dinámicas y procesos urbanos,
derivando en una nueva serie de problemáticas urbanas y por tanto sociales (ver fig. 1).
Fig. 1 Ciclo de las problemáticas urbanas

Fuente: Elaboración propia.

Como se mencionó, Los Cabos es el segundo CIP más importante del país luego de Cancún, y se localiza
en la península de Baja California Sur, mismo que de 2000 a 2010 presentó grandes tasas de crecimiento
poblacional (INEGI), de turistas (DATATUR) y de personas en condiciones de pobreza (CONEVAL) en
relación al resto de los CIP, por lo que se consideró como un caso de estudio oportuno dado su acelerado
crecimiento derivado del fomento a la actividad turística.
Enríquez (2008) plantea que los efectos más notorios del fomento al turismo en la ciudad son: a) la acelerada
transformación de los usos del suelo; b) el rápido crecimiento demográfico y por tanto urbano,
manifiestandose en la urbanización periférica, lo que lleva a, c) la conformación de una ciudad dual, que trae
consigo diversos problemas de movilidad; y d) se inhibe la integración urbana en la planeación, construyendo
espacios segregados o fragmentados. J.F. Vera Rebollo (1989) además de identificar las características
propuestas por Enríquez, manifiesta que se pierde el significado de equipamientos característicos de la vida
urbana (docentes, culturales, etc.) en beneficio de otros (deportivos, recreativos, etc.).
En el mismo sentido, P. Mullins (1991) comenta que ante este desarrollo acelerado, la planeación urbana es
tomada desde dos perspectivas distintas: urbano-turísticas y urbano- sociales, el primero derivado del
empeño puesto en mantener los sitios turísticos que son el sustento económico de la ciudad, dejando de
lado el segundo, que es la planeación de la ciudad para la sociedad que habita el territorio y que en teoría
debería ser dado del primero.
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Lo anterior se complica aún más si tomamos en cuenta el modelo de ciclo de vida de áreas turísticas
propuesto por Butler (1980), pues explica que al consolidarse una ciudad como destino turístico,es decir, al
llega a su límite máximo de visitantes (capacidad hotelera), este tiende a estancarse y eventualmente a
decrecer, por lo que se vuelve necesario generar atractivos constantemente para mantener el interés de los
visitantes y aumentar la capacidad hotelera del destino para lograr llegar a la etapa de “rejuvenecimiento” y
con ello capitalizar más o al mismo nivel evitando el declive. Esto lógicamente genera una preferencia
perpetua por la realización proyectos urbanos que generen mayor atractivo, pues de ellos depende la
supervivencia de la ciudad.
Marco Teórico
Esta investigación retoma los acercamientos del derecho a la ciudad estipulados por Henri Lefebvre (1969)
en el capítulo “Tesis sobre la ciudad, lo urbano y el urbanismo” donde desde un enfoque filosófico, social y
marxista, menciona como puede haber crecimiento sin desarrollo social, y que el desarrollo de la sociedad
solo puede concebirse por la realización de la sociedad urbana; situación que en los CIP, es contradictoria,
pues el proceso de turistificación – urbanización, no concibe a la sociedad urbana como fin del turismo, sino
que se concibe a la industria turística como el fin de la sociedad, generando las externalidades mencionadas
anteriormente.
Esta predominancia del turismo sobre la sociedad es lo que Lefebvre llama “predominancia del valor de
cambio sobre el valor de uso”, siendo el primero la referencia a la producción del valor monetario de algún
espacio, mientras el segundo se refiere al valor otorgado por la población al apropiarse de un espacio y
hacer uso del mismo. Ante esto, Lefebvre comenta que “la proclamación y la realización de la vida urbana
como reino del uso (del cambio y del encuentro desprendidos del valor de cambio) reclaman el dominio de
lo económico (del valor de cambio, del mercado y la mercancía).”
Como vemos, bajo la lógica capitalista, se toma al CIP como una mercancía de carácter turístico manejada
por una administración pública empresarial a través de un proceso de fomento y promoción, lo que Harvey
(1989) llama empresarialismo urbano, que lleva a centrar las inversiones en los sectores productivos de las
urbes en pro de magnificar los ingresos, lo que en el caso de estas ciudades se manifiesta en las zonas
turísticas, y que genera una marcada diferenciación espacial y de funcionamiento urbano como el manejo
de sus recursos como el agua y el suelo, o de sus servicios e infraestructura.
Por lo expuesto anteriormente, se decidió realizar el análisis del caso de estudio partiendo de las notas de
la Teoría del Desarrollo Geográfico Desigual (TDGD, Harvey, 2006), y que se desprende de la Ley del
desarrollo desigual y combinado (Novack, 1974) y más recientemente de “la geografía del desarrollo
desigual” (Smith, 1984), y en las que se conceptualiza al desarrollo geográfico desigual, en base a la
presencia de 4 enunciados a través del tiempo dentro del territorio:
1. El arraigo material de los procesos sociales en la trama de la vida; el capital se desarrolla de forma física
y abstracta buscando una fuente de recursos excedentes para nutrir su desarrollo, encontrando así, bajo la
perspectiva turística, atractivos naturales, costumbres locales o historias culturales.
2. La acumulación por despojo; los recursos a los que se arraiga la economía proveen la posibilidad de la
rápida producción de excedente, de manera que el acceso abierto al control sobre estos sitios (políticas
liberales o neoliberales y fomento) se convierte en una forma sombría de acumulación a través de la
apropiación despojo de las características locales.
3. La acumulación del capital en el espacio y el tiempo; aquí la producción urbana-turística propia del flujo
de capital, genera cambios tangibles y acelerados, fomentando la polarización y las externalidades antes
mencionadas, lo que lleva al último punto:
4. Las luchas de “clases” políticas y sociales en diversas escalas geográficas; que se refiere a las disputas
o inconformidades manifestadas entre las clases sociales, resultado de los efectos de la distribución y
producción desigual, que en el caso de una ciudad turística se pueden manifestar, como ejemplo específico,
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en las molestias derivadas de la falta temporal de servicios públicos como el acceso al agua potable en
zonas habitacionales para brindar este mismo servicio a la zona hotelera.
El caso de estudio se analizó a través de la presencia de estos 4 apartados en relación a 3 dimensiones que
se consideran importantes: la económica, la social y la urbana, pero no como entes independientes sino
complementarias entre sí, pues siempre están en constante relación dentro del territorio, lo que llevó a
proponer una dimensión económica-urbana, una urbana-social y por último una socio-económica, las cuales
se relacionan con uno o más de los apartados de la (TDGD).
En este sentido, la dimensión económico-urbana representa (a través del análisis de distintas variables) el
arraigo material y la acumulación del capital en el espacio y el tiempo, lo que en términos de la función
urbana corresponde al turismo, donde se ubica el arraigo de la producción y reproducción del capital y por
tanto de la producción y reproducción de la ciudad. La dimensión urbano-social se establece desde la
Acumulación por Despojo, y en ella se representa la apropiación espacial de las características locales por
parte de los actores privados, de la mano de las facilidades provistas por el estado y de las preferencias
estipuladas a través de la planeación urbana en contraste con las necesidades de la población habitante, lo
que ha llevado a una exclusión de la población en sus territorios. Finalmente, la dimensión socio-económica
se relaciona con las luchas de “clases” políticas y sociales, y en ella se exponen las características
económicas de la población residente en contraste a sus necesidades, es decir, las consecuencias de la
distribución desigual de los recursos (económicos y naturales) sobre la población de la ciudad turística.
Metodología
Fig. 2 Tabla de aproximación teórico-metodológica
Fuente: Elaboración propia.

CIP Los Cabos, Baja California Sur
Antes del fomento al turismo, la función de la región de Los Cabos mantenía una economía natural
(extracción de recursos marítimos y agricultura para el uso de los pocos pobladores), sin embargo, por las
características ecológicas y climatológicas de la zona (semidesértica), estos recursos se vieron limitados
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prontamente, por lo que no suponían una fuente de atracción y concentración de capital para fomentar el
crecimiento económico. De este modo,luego de observar el gran éxito de los centros turísticos de playa, se
decidió aprovechar la belleza natural del litoral como atractivo.
Como sabemos, la creación de los CIP respondió a iniciativas del estado, surgiendo como centralidades
especializadas en turismo internacional, por lo que responden a las necesidades impuestas por la demanda
extranjera. Ante esto, Benseny (2007) apunta que gracias a que las zonas utilizadas no presentaban una
gran concentración poblacional, fue relativamente fácil proyectar ofertas de alojamiento de alta categoria,
reuniendo cadenas de talla internacional.
En base a esta lógica, a partir de la década de los 60’s la localidad de San José del Cabo se identificó como
apta para la introducción del sector turismo, con el propósito de captar el gran mercado estadounidense. El
CIP Los Cabos, fue el tercero propuesto y proyectado por FONATUR, por lo que en la misma década se
comenzó a aplicar aquí una política “turístico céntrica” (Hernández, 2018) o de fomento, con lo que se
comenzó a proporcionar mayor conectividad (carreteras y puertos) a la ciudad así como los primeros hoteles.
Como tal, el CIP Los Cabos inició operaciones en 1976, contemplando en su plan maestro un polígono de
915.78 ha, de las cuales se destinaba el 6.32% a zona urbana, 76.96% a la zona turística (esto es 12 veces
mayor que la zona urbana e incluía entre otras cosas zonas hoteleras, condominios de lujo, lotes
residenciales y campos de golf) y 16.72% a zona de conservación (FONATUR, 2018).
Arraigo Material y Acumulación del capital en el espacio y el tiempo | Dimensión Económica-Urbana
Los núcleos turísticos de litoral mantienen, desde el punto de vista territorial, una forma predominantemente
longitudinal, debido a que el atractivo fundamental es la zona colindante al mar, sede principal de las inversione”.
(López, 2001, pp.42)

Como menciona López, en el caso del turismo de sol y playa, el principal recurso al que se arraiga el capital
es el litoral, lo que en el caso del CIP sucede primordialmente, pues en un corto periodo se concentró una
gran cantidad de infraestructura turística, que en 40 años aumentó la oferta 91 veces (ver gráfica 1), destaca
que al 2010, este CIP concentraba el 74% del total de oferta hotelera a nivel estatal.
Este aumento a la vez fomentó los procesos migratorios al generarse múltiples fuentes de empleo en el
sector de servicios, lo que de 1980 a 2010 elevó la población residente del municipio aproximadamente 56
veces. Esta rápida aparición de hotelería y personal aunado a la promoción turística y las características
naturales de la zona, sirvieron de catalizador para aumentar la recepción turistica, misma que aumentó casi
16 veces en el mismo periodo, pasando de poco más de 70mil visitantes en 1980 a más de un millón al
2010, esto es, más de 4 veces la cantidad de población residente en el municipio a ese año.
Gráfica 1. Crecimiento de la Población, turistas y número de Cuartos de Hotel en Los Cabos, 1980-2010

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI y DATATUR
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En la gráfica 1, es posible apreciar que la década de 1990 al 2000 es donde se ha presentado el mayor
crecimiento de Los Cabos luego de desprenderse un fuerte proceso migratorio fomentado por el aumento
del número de cuartos de hotel un total de 22.96 veces solo en esta década, lo que atrajo un aumento
poblacional de 6.57 veces su tamaño. Sin embargo, no obstante este gran crecimiento, únicamente el 8%
del total de la mancha urbana se dedicaba específicamente a los usos turísticos (poco más de 300 Ha de
un total de más de 4mil sumadas de ambos centros de población, como se aprecia en el mapa 1).
Mapa 1. Usos Turísticos respecto a la mancha urbana al año 2000, Los Cabos.

San José del Cabo

Fuente: Elaboración propia en base a la zonificación secundaria del PDU de Los Cabos 2014 e imagenes satelitales.

Del 2000 al 2010 el número de visitantes se duplicó, por lo que el área destinada al uso exclusivo turístico
creció casi 8 veces su tamaño anterior, ocupando como sabemos, las zonas adyacentes al litoral, lo que se
puede apreciar en el mapa 2. Desataca que este crecimiento se encuentra alejado de las zonas
habitacionales de ambos centros de población, mismas que sirven a la zona turística. Por otro lado, el
crecimiento del uso turístico representa el 29% del total de la mancha urbana al mismo año.
El CIP Los Cabos, ubicado en el municipio homónimo al sur de la península de Baja California Sur, mantiene
una captación de visitantes grande gracias al corredor turístico de 33 km que conecta las dos localidades
del municipio (San José del Cabo y Cabo San Lucas) a través de la carretera Federal o Transpeninsular,
siguiendo la configuración de la costa. Este corredor es una característica importante de la estructura urbana
del municipio, ya que ahí se concentra la oferta necesaria para mantener, acumular y reproducir el capital.
Mapa 2. Usos Turísticos respecto a la mancha urbana al año 2010, Los Cabos. Elaboración

San José del Cabo

Cabo San Lucas

Fuente: Elaboración propia en base a la zonificación secundaria del PDU de Los Cabos 2014 e imagenes satelitales.
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Como se aprecia en el mapa 3, la concentración de la oferta de unidades económicas relacionadas al turismo
se encuentra principalmente en las zona turística, siendo así que al 2010 casi el 20% de ellas en el municipio
de Los Cabos (San José del Cabo y Cabo San Lucas) se concentraban únicamente en ocho vialidades, que
representan menos del 1% del total de la mancha urbana, esto es la acumulación del capital en el espacio.
Mapa 3. Principales corredores urbanos y usos turísticos en Cabo San Lucas al 2010.
Fuente: Elaboración propia en base a la zonificación secundaria del PDU de Los Cabos 2014, la concentración de unidades

económicas relacionadas al turismo (DENUE) e imagenes satelitales.

De esta forma, en Cabo San Lucas la mayoría de los corredores se localizan al sur de la ciudad, adyacentes
al puerto o marina, mientras que la vialidad José María Morelos actúa como línea conectora con los usos
habitacionales y los turísticos. Esto representa una diferenciación espacial entre estos corredores, como se
puede apreciar en la figura 3, donde vemos las Avenidas Lázaro Cárdenas y La Marina – Faro Viejo, que en
cuestión de imagen urbana son similares, precisamente por los giros comerciales que se aquí se encuentran
y por su cercanía con el litoral (usos exclusivos turísticos), mientras que en José María Morelos cambia la
escala y los giros comerciales son más acordes al consumo local.
Fig. 3 Imagenes a nivel de calle de los principales corredores urbanos en Cabo San Lucas.
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Fuente: Google Street View, Mayo de 2019.

Por otro lado, en San José del Cabo los principales corredores se localizan en el primer cuadro de la ciudad
o centro histórico sobre usos catalogados como mixtos (ver mapa 4). Estos corredores funcionan del mismo
modo que en Cabo San Lucas, pues conectan este primer cuadro con la zona turística o CIP originalmente
desarrollada por FONATUR. De este modo, el corredor más popular es el boulevard Antonio Mijares, que
corre de norte a sur, uniendo esta zona turística con la plaza principal del municipio y el ayuntamiento a
través de un paseo entre diversos giros como restaurantes, bares, tiendas de artesanías entre otros (ver
figura 4).
Mapa 4. Principales corredores urbanos y usos turísticos en San José del Cabo al 2010.

Fuente: Elaboración propia en base a la zonificación secundaria del PDU de Los Cabos 2014, la concentración de unidades
económicas relacionadas al turismo (DENUE) e imagenes satelitales.

Fig. 4 Imagenes a nivel de calle de los principales corredores urbanos en San José del Cabo
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Fuente: Google Street View, Mayo de 2019.

Es posible apreciar que los tres corredores principales de San José del Cabo mantienen una imagen urbana
homogénea, esto debido a su localización dentro del primer cuadro de la ciudad que es considerado uno los
atractivos de la ciudad, por lo que cuenta con una materialidad y diseño similar, a excepción de la Av. Manuel
Doblado (ver figura 4, 5-8) la cual mantiene esta imagen hasta la calle Ildefonso Green, donde la sección de
esta vialidad aumenta y cambian tanto su tipología de comercio como su imagen urbana a una escala mucho
más local.
Dentro de esta dimensión, es fácilmente apreciable la evolución del asentamiento y arraigo del capital
turístico, mismo que se ha expandido y modificado hasta el punto de ser la columna vertebral de la estructura
urbana y económica del municipio y por tanto de la población, a través primero del gran corredor de usos
exclusivos turísticos, mismo que actúa a la vez como conexión y desconexión entre los dos centros de
población que lo sirven.
Se aprecia también, dentro de esta dimensión y la siguiente, que la concentración de capital turístico (o
unidades económicas relacionadas con el turismo) en forma de corredores, actúan como centros de
consumo principales e importantes para la ciudad y a la vez también actúan como fronteras urbanas, pues
esta concentración acentúa las diferenciaciones espaciales entre las distintas zonas, como se podrá apreciar
en apartados posteriores.
Acumulación por despojo | Dimensión Urbano – Social
Como hemos visto, el CIP Los Cabos como polo de desarrollo y en términos exclusivamente económicos,
ha sido un éxito, pues pasó de ser un conjunto de poblados con pocas posibilidades de desarrollo
económico, a ser uno de los principales destinos turísticos de México, concentrando al 2015 el 42.98% de
la población del estado (Baja California Sur), en sólo el 5.02% de su territorio.
Esto se ha logrado, como se ha mencionado, gracias a que el turismo representa la característica económica
más importante de Los Cabos, por lo que desde los años sessenta se ha fomentado el crecimiento de la
actividad. Sin embargo, además de estos proyectos de fomento para el desarrollo económico, no se realizó
ningún plan de desarrollo urbano a la par, por lo que durante las primeras décadas luego de la instalación
del CIP en 1973, el gran crecimiento propiciado por la creciente migración no tuvo un ordenamiento, como
ha pasado también en otros centros económicos exitosos de índole turístico u otros.
El primer acercamiento hacia la planeación urbana de la región se dio en la localidad de Cabo San Lucas
en el año de 1980, 7 años después de la puesta en marcha del CIP en San José del Cabo; sin embargo, se
desconoce hasta qué grado se aplicó este plan, pues al año siguiente (1981) se presentó la declaración de
la creación del municipio de Los Cabos integrando San José del Cabo y Cabo San Lucas, lo que representó
un cambio en la administración de ambos centros de población.
Para 1980, el municipio (integrando ambas localidades) contaba únicamente con 4,233 habitantes (INEGI)
y su mancha urbana ocupaba alrededor de 1,362 Ha, 70.4% de esta ubicada en la localidad de San José
del Cabo y 29.6% en Cabo San Lucas. En este año no se aprecia una ocupación litoral fuerte, únicamente
se ocupaba el suelo adyacente a los centros de población.
Luego de 10 años, para el inicio de la década de los 90’s, Los Cabos contaba ya con 16,059 habitantes,
aumentando su población casi 4 veces, mientras la mancha urbana creció un 33%, es decir, un total de
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1,821 Ha en los dos centros de población; al mismo año más de 250 mil turistas visitaron el municipio en un
total de 2,531 cuartos de hotel. Durante esta década se observa un crecimiento de zonas habitacionales,
ubicadas al norte y muy alejadas del litoral en ambos centros de población.
Como podemos apreciar, casi para el inicio del nuevo milenio, prácticamente todo el desarrollo urbano del
municipio se había realizado sin una planeación adecuada e integral, lo que durante las anteriores décadas
desarrolló problemas debido al crecimiento acelerado, como la aparición de asentamientos irregulares que
luego aumentarían la demanda de servicios públicos (Bojórquez, 2019), algunos de los cuales son muy
limitados por las características naturales de la zona, como el acceso al agua potable.
Además, como vimos en el apartado anterior, el periodo 1990-2000 se concentra el mayor aumento en la
población de la ciudad, creciendo 6.57 veces, lo que se reflejó en la adición de 2,348 Ha a la mancha urbana;
este crecimiento se representa principalmente en el aumento de los usos habitacionales proyectados, que
al año 2000 representaban el 74% del total del área construida, mientras que los usos turísticos, que son a
los que más se destina espacio en el plan, sólo representaban el 8% del total siendo únicamente un estimado
de 340 Ha, concentrando la mayor cantidad de ellas en San José del Cabo.
Fue en el año de 1999 que se presentó una propuesta de organización territorial que integrara la totalidad
del municipio, presentado como Plan Director de Desarrollo Urbano para San José del Cabo – Cabo San
Lucas B.C.S. 1999 (PDDU 1999) y que consistía en un Plano de Estrategia, donde se presentó una
zonificación (primaria y secundaria) así como una reglamentación urbana general.
Este plan proyecta generar el ya mencionado del corredor turístico como elemento importante, y una
dosificación de 28,387 Ha en usos habitacionales en San José del Cabo y 35,498 Ha en Cabo San Lucas,
un total de 63,885 Ha, los cuales se utilizarían para servir a los suelos de uso turístico, para los cuales se
destinaron 5,214 Ha en Cabo San Lucas y 777 Ha en San José del Cabo, siendo un total de 5,991 Ha; por
otro lado, no obstante se presentó tanto una estrategia como una zonificación, no se encontró algún tipo de
diagnóstico del momento histórico y de los requerimientos urbanos necesarios para la consolidación de los
usos turísticos.
Al 2010, once años después de la creación del PDDU 1999 la población, el número de turistas y la mancha
urbana se duplicaron, representando una ampliación de 4,589.87 Ha, que se ven reflejadas en crecimientos
tanto periféricos como en el litoral que fue ocupado por más de 66 mil cuartos de hotel, visitados ese mismo
año por ya más de un millón de turistas. A este año el área destinada a usos turísticos se multiplicó casi 8
veces, llegando a ocupar el 29% de la mancha urbana, mientras el uso habitacional se redujo a 63%.
Este crecimiento desproporcionado generó en la dinámica urbana una serie de problemáticas: por un lado,
porque sabemos que Los Cabos no cuenta con recursos suficientes para ser sostenible por sí misma, lo que
se manifiesta en la deficiencia y el déficit en la dotación de servicios públicos y equipamiento; por otro lado,
el auge de la actividad turística comenzó a limitar el acceso que los habitantes pudieran tener a su litoral
(Bojórquez y Álvarez 2019). Esto es a lo que Harvey llama acumulación por despojo, pues los habitantes
son desplazados del litoral, a zonas donde los servicios, el equipamiento y el empleo no están presentes o
son deficientes.
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Mapa 5. Crecimiento de la mancha urbana de Los Cabos, 1980-2010

Fuente: Elaboración propia en base a imagenes satelitales históricas, Google earth.

Aún con este tipo de problemáticas acentuadas, no fue sino hasta luego de la creación del Instituto Municipal
de Planeación (IMPLAN) de Los Cabos en el año 2009 que se desprende la Segunda actualización del Plan
Director de Desarrollo Urbano San José del Cabo y Cabo San Lucas B.C.S. 2040 (PDDU 2013), publicado
en abril de 2013 y en cuyo diagnóstico establece las externalidades antes mencionadas, como por ejemplo:
Que el municipio presenta un déficit en equipamientos de salud, recreación, deporte y educación, además
de que el existente presenta deterioro; falta de cobertura de drenaje y deficiencias de saneamiento; peligro
de sobreexplotación de los acuíferos pues al 2013 existen 30 colonias con más del 20% de usuarios con
servicio intermitente de agua potable, es decir, aproximadamente el 5.14 % de la población total; existe
también un marcado contraste entre la calidad de infraestructura en los desarrollos turísticos habitacionales
y los centros de población; existen asentamientos irregulares marginados, algunos incluso en zonas de alto
riesgo; además se presenta el acaparamiento o “especulación” del suelo.
Por otro lado, se identifica que la planeación y administración del desarrollo urbano se ha dado en forma
limitada y con visión a corto plazo; los dos centros de población se encuentran desarticulados
estructuralmente, por lo que presentan tipos de crecimiento distintos lo que dificulta el correcto
funcionamiento de la ciudad y aumenta sus costos operativos y administrativos; existe una falta de oferta de
programas sociales de vivienda para población de bajos ingresos, además de que se presenta segregación
y polarización espacial de los estratos sociales; la centralidad de los servicios y equipamiento provoca
desplazamientos periferia-centro, además de que se manifiesta también una alta dependencia de la
actividad turística para el desarrollo económico.
Para dar solución a estas problemáticas y como parte del marco estratégico, el PDDU 2013 propone la
ejecución de 244 proyectos, la mayoría enfocados a la problemática de movilidad; no obstante, únicamente
se identificaron como realizados (con las limitaciones físicas con las que se realizó este estudio) 9 de ellos,
es decir el 3.6% del total, al 2020.
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Mapa 6. Proyectos del PDDU 2013 realizados en Cabo San Lucas

Fuente: Elaboración propia.

Tres de estos proyectos se localizan en Cabo San Lucas: la ampliación del aeropuerto internacional, con el
propósito de aumentar la recepción de vuelos y por ende de turistas, lo que traería mayor crecimiento urbano
y mayores problemáticas; el alcantarillado de la Col. Gastelum, como parte de los proyectos de saneamiento;
y el encauzamiento del arroyo Salto Seco, con el propósito de prevenir inundaciones en las zonas aledañas
a él.
Los seis proyectos restantes se localizan en San José del Cabo y consisten en el alcantarillado de la colonia
Ampliación vista hermosa; la rehabilitación del subcentro de barrio “el Zacatal”, ubicado aproximadamente
en el centro morfológico de la ciudad; la construcción del Balneario Palmilla, en la zona turística, al sur; un
tramo de ciclovía ubicado sobre el malecón, sin conexión al resto de la ciudad; el encauzamiento del arroyo
San José para prevenir desbordamientos; y al igual que en San Lucas, la ampliación del aeropuerto
internacional para aumentar la capacidad de llegadas.
Mapa 7. Proyectos del PDDU 2013 realizados en San José del Cabo

Fuente: Elaboración propia.

En este sentido podemos apreciar que 6 de los 9 proyectos se localizan en puntos benéficos para la zona o
el desarrollo turístico (dos mejoras en aeropuertos, dos encausamientos que previenen desastres tanto en
la zona de actividad turística como la zona habitacional, la ciclovía del malecón y el proyecto de balneario
localizado en el corredor turístico, estos últimos alejados de las zonas habitacionales de ambos centros de
población, a pesar de ser anunciados como puntos de integración entre estos dos usos).

57

Esta preferencia coincide con lo comentado por Mullins (1991), y que al igual que los corredores urbanos,
genera bordes o fronteras urbanas que intensifican las diferenciaciones espaciales, situación que es
claramente observable a nivel de calle, siendo así que en la zona turística adyacente a los proyectos 3 y 4
en el mapa anterior mantiene una imagen urbana homogénea y con toda la infraestructura (ver figura 5),
mientras que la zona habitacional adyacente a los proyectos 1 y 2 de la figura anterior, se reconoce una
imagen urbana discontinua e incluso carente de pavimentos y alumbrado público.
Fig. 5 Imagenes a nivel de calle, zona turística y zona habitacional, San José del Cabo.

Fuente: colección propria

Podemos ver que el carácter turístico de la ciudad rige de sobremanera los proyectos que han sido
propuestos y realizados a través de los diversos instrumentos de planeación en el municipio de Los Cabos,
a pesar de plantear un diagnóstico y objetivos integrales volcados a las necesidades locales (o el valor de
uso), las intervenciones urbanas se definen principalmente por la actividad económica turística, volcado a
los intereses económicos (valor de cambio).
En este sentido, a pesar de que del PDU únicamente se han realizado el 3.6% del total de proyectos
planteados, la industria turística se amplió con 2,463 habitaciones más tan solo en el año 2019, lo cual
manifiesta la pretención de continuar aumentando la capacidad de recepción turística, sin tomar en cuenta
los escases de recursos y el déficit de infraestructura y equipamiento, insuficientes para satisfacer las
necesidades de la población residente, misma que sólo aumentará en medida que se continúen brindando
oportunidades económicas a la inversión masiva en el sector turismo.
Lucha social y política | Dimensión socio – económica
Al 2010, el municipio de Los Cabos concentraba el 37.44% del total de la población estatal, el 69% de su
recepción turística y el 38.26% de su PEA11; destaca, que con el paso del tiempo esta PEA se ha
ido especializando, aumentando en 10 años de 38% a 79% su PO (población ocupada) en la categoría de
servicios (4.64 veces en términos de números reales). Destaca que en el año de 1990 casi el total de la
población se encontraba en edad de laborar (ver gráfica 2), es decir el 97.18% de la PEA, situación que se
balanceó en las siguientes décadas, siendo al 2000 el 44% y al 2010 el 46.16% del total de la población
quizá por la llegada de familias al território.
Como se aprecia, la población ocupada (PO) en relación a la PEA se ha mantenido superior al 90% en todos
los periodos; sin embargo, desprendido de la gran concentración de equipamiento turístico se ha llevado a
cabo un proceso de especialización de la población, pues esta PO ha ido concentrando en el sector
específico de servicios, por lo que al 2010, el 79.13% de la PO se encontraba laborando en este sector; por
último, la población desocupada (PD) también ha aumentado considerablemente, siendo así que de 2000 a
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2010 creció 24.69 veces, sin embargo, suele demeritarse por representar un porcentaje mínimo comparado
con la PEA y la PO.
Gráfica 2. Población Económicamente Activa, Población Ocupada, Población Ocupada en Servicios y Población
Desocupada en Los Cabos, 1980-2010.

Fuente: elaboración propria

En este sentido, al 2010 existían más de 80 mil personas y sus correspondientes familias dependiendo
directa o indirectamente de la actividad turística en Los Cabos. Destacando que, los empleos generados por
la actividad se caracterizan por no percibir un salario muy por encima del mínimo marcado por la ley, siendo
las ocupaciones con un mayor porcentaje de PEA en el censo 2010 los empleados de ventas,
despachadores o dependientes con el 5.9%, seguidos de los comerciantes en establecimiento, los meseros
y albañiles, con 3.9%, 3.6% y 2.8% del total del PEA respectivamente.
Del total de PEA Ocupada, el 59.4% percibían al mismo año un salario menor a los 10 mil pesos al mes,
siendo el promedio 6 mil pesos, lo que coincide con el promedio nacional, pero que no comprende lo
suficiente para mantener una vida digna y a la vez fomentar la movilidad social, por lo que en este apartado
se analiza este contexto en relación a los tipos de pobreza por ingresos propuestos por CONEVAL.35
De este modo, en la tabla 2 se aprecia que todos los tipos de pobreza han ido en aumento dentro del
municipio, siendo así que al 2010, el 60% de la población se encontraba en alguna de las tres situaciones
de pobreza propuestas por CONEVAL; de ellas, destaca la población en situación de pobreza alimentaria,
la más fuerte de todas en relación a los ingresos. Destaca que del año 1990 al 2000, el porcentaje se redujo,
sin embargo, para 2010 aumentó de nuevo en todas las categorías, de la mano del crecimiento acelerado
de población que se presentó durante esta década.
Tabla 2. Porcentaje de pobreza por ingresos respecto al total de población en Los Cabos, 1990-2010.
Alimentaria

Capacidades

Patrimonio

1990

2000

2010

1990

2000

2010

1990

11.60%

5.30%

9.60%

17.70%

9.70%

15.10%

39.00%

2000
30.40%

2010
35.30%

Fuente: Elaboración propia en base a información de CONEVAL.

35

Definiciones de pobreza por ingresos, CONEVAL. Pobreza alimentaria: Incapacidad para obtener una canasta
básica alimentaria, aún si se usa todo el ingreso disponible en el hogar para comprar solo estos bienes; Pobreza de
capacidades: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos
necesarios en salud y educación; Pobreza de patrimonio: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta
alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación.
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Se observa que, la pobreza de patrimonio es la que mantiene el porcentaje más alto, lo que se explica por
la especialización, que mantiene a la población en empleos que no les permiten acumular capital suficiente
para adquirir bienes y servicios más allá de los completamente necesarios para la supervivencia como el
alimento, la salud y el vestido; es así que en Los Cabos al año 2000, el 29% del total de viviendas habitadas
se encontraban en situación de precariedad, según lo establecido en el indicador “Población habitando
vivienda precaria”, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de ONU HÁBITAT (ver gráfica 3),
porcentaje que se ve reducido para el año 2010 a un 24% del total, pues se construyeron más de 40mil
viviendas nuevas.
En la gráfica 3 podemos apreciar que, no obstante la reducción porcentual de la vivienda precaria, esta ha
continuado creciendo, duplicándose de 2000 a 2010, lo que nos indica que realmente no se ha reducido el
número de personas que habitan en estas circunstancias, sino que solamente se proveen nuevas viviendas
para aquellas personas que migran y tienen la capacidad de adquirirlas.
Gráfica 3. Total de viviendas habitadas y vivienda precaria en Los Cabos, 1980-2010.

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI y los indicadores del desarrollo sostenible ONU HABITAT.

Repasando los indicadores medidos anteriormente, resalta que a pesar de que la mayoría de los habitantes
se encuentran ocupados, el 60% de la población presenta una de las tres situaciones de pobreza por
ingresos, lo que nos indica que, a pesar de contar con un alto porcentaje de Población Ocupada, la mayoría
de las personas no reciben un salario suficiente para tener una vida digna según lo estipulado por el
CONEVAL.
A pesar de lo anterior, quizá la mayor problemática en este municipio sea la escases del recurso agua, que
se dosifica entre las colonias populares a través de itinerarios semanales en un intento por reducir el estrés
hídrico. El CIP Los Cabos, a pesar de contar con una planta desaladora, no representa la producción
suficiente para satisfacer la demanda, por lo que se destinarán los fondos del estado para construir una
planta extra (que originalmente se ubicaría en La Paz, capital del estado), pero que ahora irá a Los Cabos,
el motor económico del estado.
No obstante lo anterior, aún a la fecha se proyecta crecimiento de la actividad turística, lo que a la vez
generará atracción poblacional y por tanto una mayor demanda de agua, suelo urbanizado y equipamiento
de todos los tipos, misma demanda que se sumará al déficit que de por sí ya existe actualmente.
Conclusiones
No cabe duda que el crecimiento acelerado ha propiciado toda esta serie de problemáticas urbanas y
sociales en este CIP, por lo que es de suma importancia cuestionar el crecimiento de la actividad turística
en la región, por ser el principal catalizador de esta problemáticas. Es imprescindible aprovechar de mejor
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modo el capital que se encuentra implantado ya que sin duda Los Cabos representa uno de los Centros de
Playa más importantes del país, por lo que, aumentar más la capacidad receptiva del CIP, conllevaría
aumentar aún más la presión existente por los recursos y las problemáticas urbanas y sociales.
Por otro lado, el discurso estipulado por la planeación turística del país a través del tiempo, mantiene el
objetivo de coadyuvar a un crecimiento regional más equilibrado y una justa distribución del ingreso (en
congruencia con los planes nacionales de desarrollo). Sin embargo, como hemos visto, los resultados de la
aplicación de estos planes en el caso de estudio, no representan un desarrollo equilibrado o una justa
distribución del ingreso y los recursos, pues se privilegian las zonas con valor de cambio.
En resumen, a través del análisis territorial fue posible generar un análisis integral del caso de estudio,
recorriendo los procesos históricos que han inferido en él. De este modo, a través del análisis en diferentes
escalas, niveles y dimensiones, fue posible identificar los enunciados del desarrollo geográfico desigual de
los que hace mención Harvey dentro de la lógica de producción urbana a través de la actividad económica
turística, misma que ha condicionado su conformación y concepción espacial a través de la planeación.
En base a la aproximación teórico-metodológica aquí propuesta, dentro de la dimensión Económica Urbana,
se observó una marcada y creciente polarización derivada del arraigo y la acumulación del capital (DGD,
Harvey, 2010) específicamente en el espacio litoral, pues la playa representa el recurso principal a explotar
a través de la producción del espacio exclusivo turístico (hoteles, centros de entretenimiento y de
preparación de alimentos) mismos que serán aprovechados por una gran cantidad de visitantes.
Esta apropiación y/u ocupación del espacio costero es fomentado a través de la planeación urbana
municipal, donde se le destina al uso del suelo turístico todo el territorio litoral dentro de la zonificación
secundaria. Lo que fue apreciable en dimensión Urbana Social, donde se identifica una planeación urbana
turístico-céntrica en la escala local, esto es, el empresarialismo urbano (Harvey, 1987) basado en el turismo,
que desplaza las necesidades de la población habitante (servicios, infraestructura, equipamiento) en pro de
la búsqueda de maximización de las ganancias, lo que crea una suerte de “eterna” competitividad que
mantiene las intervenciones urbanas en zonas aptas para el valor de cambio.
En este sentido es posible decir que existe una preferencia por la planeación urbana turística vs. la
planeación urbana social (Mullins, 1991) misma que podría traducirse como una preferencia del Derecho al
turismo (o a las necesidades o demandas del turismo, que les da a los espacios de la ciudad su valor de
cambio) vs. Derecho a la ciudad (Lefebvre, 1969) (las necesidades de la población residente, que le da a
los espacios su valor de uso). Otro concepto importante planteado identificado dentro de la dimensión de
estudio Urbana Social, es el de acumulación por despojo (DGD, Harvey, 2006), que se presenta en el caso
de estudio principalmente a través de la privatización del acceso a las playas.
Por último, dentro de la dimensión Socio Económica, fue posible identificar el concepto de lucha de clases
políticas y sociales (DGD, Harvey, 2006), fomentadas principalmente por la deficiencia en la distribución de
servicios, infraestructura y equipamientos, misma que se presenta derivado tal vez del crecimiento acelerado
y de su conformación espacial dividida en dos centros de población.
En la misma dimensión de estudio, se identifica una súper especialización laboral en el sector servicios a
través del tiempo, situación que puede estar relacionada con el crecimiento de los indicadores de pobreza
y población habitando vivienda precaria, pues no hay una diversificación laboral y esto fomenta una
dependencia económica tanto en el nivel individual como en el municipal.
Por todo lo anteriormente descrito, se puede concluir que la estructura económica y socio- espacial de este
CIP se ha visto sumamente condicionada por el carácter turístico que se le infundió y que se reafirma
constantemente a través de la planeación y planificación urbana, misma que a pesar de identificar o
diagnosticar las deficiencias de las ciudades, es pasada por alto en favor del mantenimiento de la
competitividad turística. Esto es, el predominio del valor de cambio sobre el valor de uso, que fomenta la
segregación de las ciudades y el desarrollo geográfico desigual.
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A través de la aproximación teórico - metodológica que se construyó en base a los objetivos de este trabajo
y los postulados del desarrollo geográfico desigual de Harvey y de forma general, se concluye que Los
Cabos, al ser una ciudad de función turística, es considerada un espacio producto para los visitantes, por lo
que se concentra su planeación en mantenerla bajo estándares competitivos para seguir creciendo
económicamente en torno a la actividad turística, bajo el discurso del desarrollo equilibrado.
El turismo como parte de la ciudad y al ser una actividad fomentada por políticas neoliberales establecidas
por los niveles globales y nacionales, busca siempre la maximización de las inversiones valiéndose de
políticas turístico-céntricas, como el establecimiento de incentivos económicos para la inversión privada y la
preferencia de la planeación urbana-turística sobre la urbana-social.
Esta preferencia es llevada a cabo por distintos actores, principalmente en la escala nacional, como
SECTUR y FONATUR, quienes dictan los planes generales de desarrollo turístico a los que se tienen que
apegar los niveles subsecuentes, es decir, la planeación urbana y turística municipal, lo que de algún modo
lleva a condicionar el destino de los recursos y la planificación de la ciudad a renovar las zonas turísticas.
Sin embargo, como se ha visto, este enfoque ha generado diversas externalidades que afectan
principalmente a los habitantes de la ciudad, como la segregación y la polarización o la deficiencia en los
servicios urbanos.
Es por esta conclusión, que se considera que la política de planeación de estas ciudades requiere orientarse
en mayor medida al aprovechamiento del mercado interior que ya ha sido creado, los habitantes de la ciudad
turística, más que centrarse en continuar creando competitividad en base a la capacidad soportante
(aumento de los usos turísticos y el número de cuartos). Pues como se ha visto, esto genera crecimiento
urbano acelerado que solo fomenta las problemáticas urbanas.
Por tanto, para mitigar las problemáticas de este tipo de ciudades y así lograr los objetivos propuestos por
los distintos niveles de planeación, podría ser un paso importante limitar la inversión en proyectos que
atraigan gran crecimiento, justo como la dotación de más y nuevas zonas turísticas; pues sabemos que este
crecimiento atrae grandes olas migratorias que son difíciles de contener por la urbanización.
Es necesario entonces, crear una estabilidad con el crecimiento que ya se ha alcanzado dejando de lado el
aumento de la recepción turística y concentrándose en la competitividad únicamente de la capacidad
instalada actualmente. Por otro lado, claro está que esto representa un límite al crecimiento económico, que
en la filosofía del libre mercado es sumamente rechazada.
Sin embargo, como apunta Lefebvre (1969), si no se concibe a la sociedad como meta de la industrialización
(o en este caso de la turistificación), no puede haber desarrollo social, lo que el autor llama “realización de
la sociedad urbana” (mismo que se establece como objetivo primordial en todos los niveles de planeación).
Este punto se explica mejor a través del análisis de las dimensiones socio-económica y urbana-social: pues
en la primera se aprecia que no se ha representado una mejora en los ingresos y la movilidad social de la
población a pesar del gran crecimiento de la actividad turística; y en la segunda se observa la conformación
de una ciudad fragmentada y con una planeación subyugada al valor de cambio, con lo que se demuestra
que la industrialización es la meta de la sociedad y no al revés, como apunta Lefebvre (1969).
Durante mucho tiempo, el crecimiento económico ha sido tomado como sinónimo de desarrollo, por lo que
durante los inicios de la planeación, un desarrollador tenía la tarea de infundir o poner en marcha la
maquinaria de intercambios económicos que pudiera dotar de los beneficios que provee la urbanización para
los individuos, y el turismo representó en estos tiempos un motor interesante sobre el cual fundamentar el
crecimiento, visto como desarrollo, de distintas regiones del país.
Hoy día son notables las repercusiones que el crecimiento acelerado ha generado en las ciudades turísticas
de playa del país, por lo que es de suma importancia cuestionarnos los modos de producción urbana
definidos por los diferentes niveles de planeación y comunicar la idea de que el crecimiento no es sinónimo
de desarrollo y mucho menos de equilibrio, como lo plantea el discurso de planeación turística, sobre todo
en los aspectos espaciales y económicos de la ciudad donde se instaura, por lo menos hasta el día de hoy.
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La cuestión que surge a partir de esta conclusión es, ¿cómo lograr transmitir esta idea principalmente a los
actores que tienen el control sobre la conformación espacial (institutos de planeación de todos los niveles
de gobierno), cuando la idea de que el crecimiento es igual a desarrollo se ha venido instaurando y
permeando a través de todos los niveles económicos, sociales y políticos? ¿Cuáles serían las acciones
específicas a tomar para lograr este propósito?.
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A relação entre urbanização e difusão do turismo no litoral brasileiro
La relación entre urbanización y expansión del turismo en la costa brasileña
The relationship between urbanization and the spread of tourism on the Brazilian coast
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Resumo
Identificação do problema investigado, sua aderência a um dos eixos temáticos e os objetivos do
trabalho
A difusão do turismo no Brasil, seguindo a tendência mundial, intensifica-se a partir de meados do século
XX. No entanto, o seu desenvolvimento ocorre de forma desigual pelo território brasileiro, fortemente
concentrado na extensa faixa litorânea (CRUZ, 2018). Fatores históricos propiciaram essa concentração, o
processo de ocupação e povoamento a partir da zona costeira acarretou maior densidade populacional e de
infraestrutura, desdobrando-se em uma forte urbanização, na constituição de grandes metrópoles e na
capilarização mais intensa da rede rodoviária na porção leste do país.
Fatores de ordem sociocultural também contribuem para explicar a concentração do turismo no litoral, tais
como a valorização da maritimidade e da vilegiatura (BOYER, 2003; DANTAS, 2011; 2019) e dos esportes
náuticos (PEREIRA; DANTAS, 2019).
A concentração do turismo no litoral do Brasil é amplamente reconhecida, porém seu desenvolvimento não
ocorre de forma homogênea ao longo de toda a costa. Com o presente estudo pretende-se contribuir para
discussão sobre o desenvolvimento desigual do turismo ao longo dos últimos cinquenta anos, observando
sua intrínseca relação com o urbano. Neste sentido, a proposta tem aderência com a temática “turismo e
Projetos de intervenções físico-espaciais - o ajuste do espaço”. Adotando como escala de análise o litoral
brasileiro, o objetivo do artigo é investigar o desenvolvimento da atividade turística a partir de 1960,
destacando como o urbano foi um fator fundamental para a estruturação seletiva do turismo na zona
costeira.
Metodologia
Ao se pesquisar o tema da difusão do turismo no país, nota-se que são raras as análises mais amplas, tanto
em relação ao recorte histórico quanto ao geográfico. Como diferencial, o presente estudo adota a escala
nacional, no caso o litoral brasileiro, e um recorte temporal mais abrangente.
Como as informações e os dados oficiais sobre turismo no Brasil são muito escassos e pontuais, o Guia
Quatro Rodas (GQR), publicado anualmente pela Editora Abril de 1966 a 2015, constituiu-se em uma
importante fonte de pesquisa, por reunir informações sobre os destinos e por estabelecer tipologias para os
municípios conforme sua oferta turística.Para a pesquisa, foi selecionada uma edição de cada década: a
edição de 1966 (a primeira), de 1979, de 1989, de 1999 e de 2009, permitindo uma análise do
comportamento espacial do fenômeno turístico numa perspectiva histórica.
Para a análise da expressividade atual do turismo nos municípios litorâneos, foram utilizados dados do Mapa
do Turismo Brasileiro, edição 2019-2021. O Mapa é um importante instrumento de orientação do Ministério
do Turismo (MTur) para a escolha de recortes territoriais na implantação de políticas públicas. Os bancos
de dados de empresas e profissionais de serviços turísticos como o Cadastur e o DataSebrae se
constituíram em fontes importantes sobre as atividades econômicas características do turismo. A
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triangulação dessas fontes permitiu a construção de uma análise consistente e complementar, atendendo
aos objetivos da pesquisa.
Resultados e discussões
Os principais fatores explicativos a respeito da concentração do turismo no litoral brasileiro são de ordem
histórica e cultural. Entretanto, aprofundando a análise, verifica-se que a atividade é mais significativa em
algumas localidades. Para exemplificar o desigual desenvolvimento da atividade turística, basta mencionar
que dos 239 municípios litorâneos categorizados pelo MTur apenas 34 são classificados na categoria A,
englobando as capitais (12) e outros 22 municípios de pequeno e médio porte.
O turismo se difundiu a partir da Baixada Santista/SP e da Região dos Lagos/RJ, ao longo da Rio-Santos
(BR-101). Algumas destinações localizadas na Baixada Santista já eram frequentadas por veranistas no
final do século XIX (Guarujá e Santos), enquanto em Praia Grande/SP e Balneário de Camboriú/SC o turismo
e veraneio são iniciados nos anos 1920. Nos anos 50, essas práticas se disseminam para Ubatuba/SP e
Cabo Frio/Armação de Búzios/RJ. Já nos anos 60, são incorporados Ilha Bela/SP, São Sebastião/SP,
Itapema/SC e Bombinhas/SC. Nos anos 70, verifica-se a expansão do turismo no litoral fluminense, em
Paraty, Angra dos Reis e Macaé. Sem dúvida, o município do Rio de Janeiro sempre exerceu o papel de
principal polo turístico receptivo do país, particularmente no que se refere ao turismo internacional. Dentre
os fatores que assumiram maior relevância para a expansão do turismo nessas localidades, ressaltam-se:
• Urbanização consolidada;
• Acessibilidade facilitada;
• Situação dos municípios em relação às duas maiores metrópoles do país (São Paulo e Rio de Janeiro),
principais emissoras de turistas e com uma ampla demanda em ascensão;
• Proximidade dos municípios de suas respectivas capitais estaduais, sendo que a maioria dista, no
máximo, 200 km.
No Nordeste, o destaque são as capitais litorâneas, repetindo o padrão de urbanização consolidada,
infraestrutura básica e acessibilidade por meio de estradas e aeroportos.
Ou seja, semelhante ao que Cruz (2018) observou para o conjunto nacional, os fixos preexistentes
(urbanização, infraestrutura, acessibilidade) condicionaram o desenvolvimento do turismo também nesse
recorte espacial, sendo os principais fatores explicativos do desenvolvimento desigual do turismo na porção
litorânea do país, manifestando-se com mais intensidade nas metrópoles ou grandes cidades. Mais uma
vez, o padrão se repete.
No entanto, algumas localidades turísticas, sobretudo as localizadas na região Nordeste, extrapolam esse
padrão, de modo que se verificou o desenvolvimento do turismo em áreas com escassa infraestrutura,
inclusive com dificuldades de acesso. Aos poucos, a infraestrutura foi sendo implantada e aperfeiçoada por
meio de políticas públicas, possibilitando que atualmente tais localidades tenham se tornado importantes
destinos turísticos
O mapeamento e a análise dos dados permitiram concluir que a espacialidade do turismo litorâneo foi
condicionada pela estrutura espacial preexistente, concentrando-se nas grandes cidades e metrópoles do
litoral dos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Santa Catarina e nas capitais dos estados
nordestinos. Entretanto, municípios de pequeno e médio porte, após intervenções seletivas do poder público,
tornaram-se destinos de destaque no mercado turístico regional, nacional e internacional.
Palavras-chave: Turismo; Litoral brasileiro; Desenvolvimento desigual; Guia Quatro Rodas.
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O paraíso turístico enquanto forma urbana particular no litoral brasileiro.
El paraíso turístico como forma urbana particular en la costa brasileña.
The tourist paradise as a particular urban form on the Brazilian coast.
CASTRO, Tiago da S.39

Introdução
A costa brasileira trata-se de importante parcela do território, onde realizam-se diversas formas de
apropriação voltadas à produção e reprodução. Pode-se afirmar, pouco mais de cinco séculos após a
chegada das grandes navegações, que a costa brasileira se tornou um extenso territorial repleto de formas
diversas de uso e ocupação.
São estas as metrópoles provenientes das fixações lusas, francas e flamencas, os vilarejos litorâneos
associados às comunidades tradicionais, mais recentemente as áreas metropolitanas de vilegiatura
marítima, os núcleos de ocupação ligados à geração de energia eólica, à carcinicultura, às atividades
industriais associadas às zonas portuárias, e as destinações turísticas consideradas como paraísos
litorâneos turísticos.
Mencionada forma urbana, notadamente associada ao mito edênico, denota processo de produção que
evidencia não o Estado ou o setor privado enquanto agentes de turistificação, mas os turistas e a imagética
reproduzida por estes, gradualmente constituindo destinações singulares em termos de forma e função
urbanas. São estes os casos de Jericoacoara (CE), Maragogi (AL), Morro de São Paulo (BA), Pontal do
Atalaia (RJ) e Bombinhas (SC), bem como outros nas mais diversas escalas.
Entende-se assim a importância da mencionada discussão posto essa evidenciar a produção de formas
urbanas que mesmo distantes dos sistemas de objetos metropolitanos, encontram-se fundamentalmente
associadas ao sistema de ações provenientes de metrópoles em diversas partes do mundo. Referidas ações
partem inicialmente dos fluxos de turistas alocêntricos, desdobram-se na posterior constituição de cadeias
produtivas locais, na massificação do número de visitantes e na propagação de imagens turísticas por
intermédio da popularização das redes sociais e das plataformas colaborativas.
Diante disto, compreender as relações entre a produção dos paraísos turísticos litorâneos e as ações dos
viajantes, sobretudo com o advento da produção de mídias turísticas por revistas e sites de viagens, bem
como por usuários de redes sociais como o YouTube e o Instagram, torna-se fundamental para a concepção
de políticas de planejamento turístico que denotem os aspectos singulares e particularidades destas
destinações litorâneas enquanto elementos qualificadores dos paraísos litorâneos.
Objetiva-se então elencar quais são os aspectos particulares da dinâmica de turistificação dos paraísos
litorâneos enquanto formas urbanas singulares e espacialmente descontínuas às regiões metropolitanas.
Ainda, busca-se diante da problemática exposta compreender as características fundamentais que
conceituam destinações enquanto paraísos litorâneos turísticos.
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Metodologia
A existência de um paraíso terreal é discutida há séculos por diversas frentes de pensamento, sobretudo
aquelas ligadas aos diferentes usos significados litorâneos. Isto permite afirmar que relatos de livros sacros,
navegadores, exploradores, poetas, religiosos, viajantes, revistas de viagens e turistas conformam o que
atualmente é percebido e propagado pela sociedade enquanto paraíso moderno.
Mencionada afirmação se constitui mediante abordagem hermenêutica de documentos históricos, livros
sagrados, poemas, relatos de navegadores e viajantes desejosos por encontrar as águas oceânicas que
levavam ao paraíso terreal. Recorre-se também a referencial teórico que relaciona as simbologias religiosas
de medo e paraíso aos elementos componentes das zonas de praia e do mar, compreendendo assim os
paralelos existentes entre o amalgama dos mitos das Ilhas Afortunadas e do Éden e a concepção moderna
de cenários paradisíacos turísticos.
Ainda é importante a discussão realizada quanto ao significado do paraíso turístico exposto nas páginas dos
magazines de turismo e nas mídias digitais, suscitando assim a produção de dados primários referentes às
matérias de viagem (122 matérias), de imagens fotográficas (665 objetos) e conteúdos em vídeo (35)
relacionados aos marcadores digitais (metadados) referentes ao paraíso turístico, utilizando assim
estratégias de análise dos discursos e levantamento de dados folksonômicos.
Desta forma tornou-se possível a análise das potencialidades turísticas e dos enfoques de atuação das
ações de planejamento territorial enquanto estratégias capazes de potencializar o êxito turístico destas
destinações em foco e possibilitar a estas a constituição de uma base econômica pautada nas funções
notadamente voltadas às práticas marítimas de lazer.
Resultados e Discussões
A conformação do imaginário e da paisagem dos paraísos turísticos perpassa pela influência de considerável
número de visões naquilo que na atualidade é compreendido como representativo dos elementos atrativos
e valores eternos concernentes ao paraíso mítico. Leituras religiosas e mitológicas sobre o Éden e as Ilhas
Afortunadas, bem como as análises científicas dos mitos contribuintes, ressaltam que muito do que se
entendia na antiguidade clássica e nas grandes navegações enquanto paraíso era representado pela força
do mar, pelas ilhas, zonas de praia e ambientes associados.
A representatividade dos elementos característicos da zona costeira na antiguidade e inclusive na
modernidade é tão considerável, que estes são gradualmente incorporados às leituras que tratam da
existência do paraíso na superfície terrestre, através de escritos sacros, artes plásticas, diários de bordo,
relatos de viagem, discursos religiosos e poemas. As praias de mar gradualmente se dissociam do medo do
dilúvio bíblico (CORBIN, 1989) e das criaturas monstruosas (TOMÁS, 2013) e passam a incorporar
elementos que compõem o mito do paraíso (HOLANDA, 2000) e valores eternos que evocam tranquilidade,
merecimento, abundância, grandiosidade da obra divina e outros (AOUN, 2003).
Tal mudança de significado se torna ainda mais relevante quando mencionados valores eternos são
incorporados por agentes que dão início aquilo que na atualidade é classificado como praticas turísticas. Se
inicialmente poetas, religiosos e médicos ressaltam a importância do contato com as zonas de praia na
busca por inspiração, admiração da obra ou mesmo tratamento de males físicos, psíquicos e espirituais, são
os viajantes alocêntricos – mochileiros, surfistas, pescadores esportivos e aventureiros – e os frontier
travellers que buscam explorar destinações mais isoladas e cultivar relações junto aos residentes destas.
Mencionados agentes tornam-se responsáveis pelo processo embrionário de turistificação dos paraísos
litorâneos, consolidando práticas que se tornaram parte do imaginário turístico de destinações como Bali
(Indonésia), Goa (Índia), Nugwi (Tânzania), Jericoacoara (CE), Morro de São Paulo (BA) e Bombinhas (SC).
Notadamente, referidas destinações iniciam sua turistificação com a mesma temporalidade – entre 1950 e
1970 – ressaltando a chegada dos turistas alocêntricos, a consolidação de cadeias produtivas com a

67

participação de investidores externos, a manutenção de características alocêntricas e dos aspectos naturais,
a função turística e a capacidade de polarização de fluxos para além das escalas nacionais.
Conforme levantamentos realizados em magazines de viagens, 60% das matérias que tratam do paraíso
turístico ressaltam o litoral como paradisíaco mais representativo na atualidade (figura 1). Ainda, dentre os
atrativos ressaltados nas 122 matérias das revistas National Geographic Brasil, Go Outside e Qual Viagem,
os principais atrativos ressaltados são a natureza (69 menções), as possibilidades para realização de
esportes de aventura (24) e a presença da combinação de sol e praia (21).
Figura 1 – representatividade dos diferentes ambientes naturais nas matérias publicadas pelas revistas Go Outside,
National Geographic e Qual Viagem com uso do termo "paraíso“.

Fonte: GO OUTSIDE, 2020; NATIONAL GEOGRAPHIC, 2020; QUAL VIAGEM, 2020. Elaboração: CASTRO, 2021.

Já o levantamento dos conteúdos em vídeo produzidos por digital influencers no streaming do Google, o
YouTube, suscita que 68,5% dos vídeos faz clara referência às zonas litorâneas como representações do
paraíso turístico (figura 2). Ao analisar os atrativos dos vídeos, as praias (23), as possibilidades de passeios
(20) e a natureza (19)
Figura 2 – representatividade dos diferentes ambientes naturais nos vídeos publicados por vloggers com o uso do
termo “paraíso”.

Fonte: YOUTUBE, 2020. Elaboração: CASTRO, 2021.

E o levantamento feito na base de dados colaborativa da rede social de compartilhamento de imagens, o
Instagram, ressalta que o litoral é a representação mais fiel do paraíso turístico moderno em 59% das 665
postagens inclusas (figura 3). Mencionada análise ainda denota as segmentações turísticas ressaltadas nos
conteúdos inseridos na plataforma, com destaque para o turismo de sol e praia (264 publicações), o
ecoturismo (63) e o turismo de esportes (20), todas fortemente associadas à existência de ambientes
naturais para realização das práticas características.
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Figura 3 – representatividade dos diferentes ambientes nas publicações do Instagram com a hashtag "paraíso".

Fonte: INSTAGRAM, 2019. Elaboração: CASTRO, 2021.

Ainda, no que tange aos dados supracitados, é importante ressaltar a situação geográfica, política e
administrativa dos paraísos litorâneos inseridos no Instagram. Dos 393 itens que se referem a destinos
litorâneos, 239 ressaltam localidades costeiras no Brasil. Destas, 64% inferem a existência dos paraísos
turísticos que não estão inseridos nas regiões metropolitanas de seus respectivos estados, o que denota
uma interiorização dos paraísos litorâneos turísticos considerados pelos usuários da mencionada rede social
(quadro 1).
Quadro 1 - situações políticas, administrativas e espaciais das destinações turísticas do Instagram nas regiões Norte,
Nordeste, Sudeste e Sul.
Situação geográfica, política e administrativa

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Metrópole – Capital

2

14

5

14

Metropolitano

0

24

25

2

Não-metropolitano

6

62

48

27

Região

0

2

2

0

Ilha - Arquipélago

1

5

0

0

Fonte: INSTAGRAM, 2020. Elaboração: CASTRO, 2021.

Conforme dados mencionados, afirma-se que o paraíso turístico se constitui como forma urbana que possui
não apenas processo de formação particulares, mas também características de lhes são próprias, como a
localização notadamente interiorana e externa às regiões metropolitanas, função urbana e base econômica
fortemente associada ao turismo, com aspectos alocêntricos e naturais preservados, morfologia urbana
caracterizadas por manchas isoladas e orla horizontal, com relevante êxito turístico na escala nacional.
Palavras-chave: Paraísos litorâneos, urbanização litorânea, turismo, folksonomia.
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SESSÃO DE COMUNICAÇÕES DE PÔSTERES 4 / ST-II Turismo e Projetos de
Intervenções físico-espaciais - o ajuste do espaço
RESUMOS SIMPLES
A redução da presença de hostels na Favela Cantagalo Pavão Pavãozinho, Rio de Janeiro: crise no
turismo em favelas
La reducción de la presencia de albergues en Favela Cantagalo Pavão Pavãozinho, Río de Janeiro: crisis del turismo en
las favelas
The reduction in the presence of hostels in Favela Cantagalo Pavão Pavãozinho, Rio de Janeiro: crisis in tourism in favelas
TRINDADE, Sophia Vollú Keweloh40
FAGERLANDE, Sergio Moraes Rego41

Resumo
O presente trabalho é parte de pesquisa em andamento sobre turismo em favelas do Rio de Janeiro. Através
da compreensão de que a quantidade de hostels é um dos reflexos diretos da presença do turismo em
comunidades, a pesquisa busca trazer uma análise quantitativa desses empreendimentos ao longo dos
últimos seis anos na Favela do Cantagalo/ Pavão Pavãozinho, localizada na Zona Sul da cidade e de como
isso se relaciona com a crise no turismo em favelas, em geral decorrente do aumento da violência nesses
lugares e da atual pandemia.
O turismo em favelas no Rio de Janeiro teve um significativo crescimento nos anos anteriores à realização
da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas Rio 2016. Esse avanço foi potencializado com a instalação
das UPPs (Unidade de Polícia Pacificadora). No entanto, a presença desses empreendimentos fica
praticamente limitada às Favelas da Zona Sul da cidade, devido à proximidade com o mar, pontos turísticos
e ofertas de cultura, consumo e lazer. Esse é o caso do objeto de estudo: a Favela do Cantagalo, localizada
entre os bairros de Copacabana e Ipanema. Com o fim dos megaeventos e com a retirada das UPPs em
diversas comunidades, observou-se um declínio da quantidade de hostels e albergues devido ao aumento
da violência nas favelas, impulsionado também pela Pandemia da COVID-19. Tal fato, é evidenciado através
dos dados coletados nesta pesquisa.
Os dados levantados mostram que dos 27 hostels mapeados a partir de 2010 houve uma redução de 25%
entre 2016 e 2017, e nova redução de 75% até 2021, com somente 7 ativos atualmente. Através desses
dados evidencia-se, portanto, o declínio da presença desses empreendimentos nos últimos três anos,
impulsionado pela violência e pela pandemia da COVID 19.
Palavras-chave: Turismo em favelas; Rio de Janeiro, Pavão Pavãozinho.
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Estudo sobre processos de integração/segregação entre turistas e residentes no entorno da
escadaria de Mãe Luiza, e as praias de Areia Preta, Miami em Natal/RN
Estudio sobre procesos de integración / segregación entre turistas y residentes en torno a la escalera Mãe Luiza y las
playas de Areia Preta, Miami en Natal / RN
Study on integration/segregation processes between tourists and residents around the Mãe Luiza staircase, and the beaches of
Areia Preta, Miami in Natal/RN
BEZERRIL, Alysson Lucas de Oliveira42
SILVA, Michel Jairo Vieira da43

Resumo
À medida que um espaço é encarado como território, as dinâmicas de poder sobre esse espaço, as relações
de convívio se destacam. As expressões presentes nesse território, as camadas que tratam a convergência
e/ou conflitos, cenarizam quem são, onde e como devem agir os atores sociais. A dinâmica das pequenas
ou grandes cidades é marcada por territorialidades que favorecem, permitem o encontro e compartilhamento
de espaços, ou o afastamento e isolamento entre sujeitos. Na realidade urbana e turística de Natal – RN,
não é diferente. Buscando conhecer tal dinâmica em um dos territórios dessa cidade, esse estudo tem como
objetivo analisar de que maneira ocorrem os processos de integração/segregação socioespacial no entorno
das Praias de Miami, Areia Preta e Escadaria de Mãe Luiza - Natal/RN. Apresentamos como objetivos
específicos: contextualizar historicamente o território; apresentar o olhar de dois grupos de atores do
território; mostrar a opinião e sugestões desses dois grupos sobre a dinâmica turística no local. O caminho
metodológico tem uma abordagem qualitativa, exploratório-descritivo, utilizando pesquisa documental, além
de dois grupos focais (moradores do Bairro de Areia Preta e moradores do Bairro de Mãe Luíza) que foram
questionados a partir de unidades temáticas. Na análise foi possível caracterizar a dinâmica de
integração/segregação no território, a segregação é verbalizada como um traço marcante da relação de
convívio na localidade. É válido salientar que o que foi comprovado, pode ser observado de outras maneiras,
por meio de índices e estudos diversos. Mas aqui, decidimos dar voz a uma temática e grupo de pessoas
que vivem uma relação que “todos sabem”, mas que em poucas vezes são convocados a verbalizar.
Verbalizou-se também desejos de mudança e o turismo como atividade que pode potencializar encontros e
oportunidades de trabalho.
Palavras-chave: Segregação-socioespacial; Desenvolvimento; Turismo
RESUMOS EXPANDIDOS
Palácio Anchieta: destino para turísmo de um dia na capital capixaba
Palacio Anchieta: destino de turismo de un día en la capital de Espírito Santo
Anchieta Palace: destination for one-day tourism in the capital of Espírito Santo
NEMER, Luciana44

Resumo
Diante do quadro atual, período pandêmico, a abertura gradual de pontos turísticos cuja vocação é de
equipamento cultural vem se apresentando como opção segura para frequentadores e representa a
retomada das atividades culturais nos municípios. Após ter sido objeto de pesquisa em análise de edifícios
públicos no Centro de Vitória no início da pandemia, o Palácio Anchieta, no presente trabalho, retoma o foco
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dos estudos sendo apresentado em toda sua potencialidade como ponto turístico e sede administrativa do
governo do Espírito Santo.
A metodologia partiu da pesquisa bibliográfica em fontes secundárias, material já publicado (livros e artigos).
Dando prosseguimento foram recuparados os dados de duas visitas realizadas ao edifício sendo a primeira
no ano de 2019, a partir de guias do próprio palácio e a seguinte, somente externa, para captura de imagens
no ano de 2020.
Ao longo do trabalho o principal objetivo foi registrar a história do edifício e a inclusão / valorização do mesmo
como lugar de memória dos capixabas e visitantes, fato ocorrido a partir da restauração, concluída em
novembro de 2009. Face a pandemia, o trabalho de visitas iniciado em 2019 é interrompido, no entanto, a
reabertura se mostra como um novo fator na mesma pesquisa: a procura turística por destinos os atrativos
e equipamentos turísticos próximos aos grandes polos emissores e livres das aglomerações. Passeios “de
um só dia” caíram no gosto dos consumidores, ávidos pelo turismo, e a visita ao palácio se enquadra nessa
proposta.
Turismo em Vitória
As cidades litorâneas de porte médio, incluindo as capitais brasileiras como Vitória, incrementam a vocação
turística, seja pelas belezas naturais ou pelo patrimônio edificado. A atividade do turismo realizada de forma
controlada, sem se deixar pelo destrutivo viés da expontaneidade, impulsiona a economia e valoriza a
população local.
Ainda no final do século XX, O Plano Estratégico Vitória do Futuro, representado os interesses coletivos,
dedicou um capítulo às vocações econômicas e emprego e, nesse, o turismo tem destaque se apoiando no
papel econômico e cultural da cidade. Segundo o referido plano Vitória apresenta uma paisagem natural de
significativo valor ambiental e estético, além de elementos de valor histórico cultural com atrações próprias
como o centro histórico (PMN, 2000).
Andrade (2003) destaca a iniciativa do IAB/ES (Instituto dos Arquitetos do Brasil / Espírito Santo) que
realizou em 2001 o seminário: Planejando o Espaço para um Turismo Sustentável, associando o turismo à
arquitetura, para analisar os problemas dos espaços turísticos do município.
A conclusão do plano de 1996 já revelava a insuficiência dos pontos turísticos tornando incapaz a produção
de um fluxo de maiores proporções. Em função da atividade ser geradora de emprego e renda, Vitória do
Futuro deixa registrada a necessidade de investimento em equipamentos culturais e de lazer. Nessa linha
de pensamento a restauração do Palácio Anchieta (2009) foi um dos elementos propulsores desta política,
assim como os restauros do: MUCANE - Museu Capixaba do Negro (2010), da Casa Porto das Artes
Plásticas (2011), do Centro Cultural Sesc Glória (2014), do Palácio Cultural Sônia Cabral (2016), Escola
Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi (2018), do Museu de Arte do Espírito Santo (MAES) e o
Teatro Carlos Gomes (2020).
Visita ao Palácio Anchieta
O Palácio Anchieta (figura 1) abriga a sede do Governo do Estado do Espírito Santo. Nos dias atuais o
edifício ocupa, após reformas, a construção onde estavam instalados a igreja e o Colégio de São Tiago.
Até 1759, abrigava o colégio de São Tiago, conjunto que começou a ser erguido em 1570,
a partir da construção de uma nova sede para a Igreja de mesmo nome, que havia
incendiado. A primeira ala do colégio foi concluída em 1587, pelo Padre José de Anchieta,
e a segunda só 120 anos depois. Em 1798, recuperado de um incêndio ocorrido dois
anos antes, o prédio é denominado Palácio do Governo e no ano de 1945 Palácio
Anchieta, em homenagem ao padre. O edifício foi tombado pelo Conselho Estadual de
Cultura em 1983 (GEES, 2021).
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Figura 1: Palácio Anchieta.

Fonte: NEMER, 2020

No ano de 2019 foi realizada visita ao edifício de estilo eclético durante o final de semana. Como o prédio
apresenta dupla função, sede do poder executivo do estado do Espírito Santo e museu, o acesso aos
ambientes nos quais residiram diversos governadores e seu gabinete só se faz possível quando não há
expediente, dessa forma a melhor apreensão e análise do espaço ocorre nestas ocasiões. Por outro ângulo,
adentrá-lo em dias úteis confere a percepção da dinâmica de um órgão público. Cabe também ressaltar que
o auditório é utilizado para cerimônias, festas da cultura e premiações dando uso noturno ao edifício.
Durante a visita, que não é cobrada aos turistas, disponibiliza-se um folder que equivale a três páginas A4,
de cartão couchê colorido, frente e verso, que apresenta belas imagens e informações relevantes. Intitulado:
Palácio Anchieta: Patrimônio Caixaba, o material aborda:
a inauguração da primitiva igreja de São Tiago em 1551; a construção da primeira ala do colégio
de São Tiago (1587) – voltada para a praça João Clímaco (à direita na figura 1 – grifo da autora);
a construção da segunda ala em 1707 – de frente para a Baía de Vitória; o fim do colégio em 1759,
em função da expulsão dos jesuítas; a compra do palácio pela união em 1901; a transformação
da igreja de São Tiago em dois grandes salões no ano de 1935 e os três incêndios ocorridos (
1559 – 1796 – 1939). (GEES, 2019).

Restauração do Palácio Anchieta
A primeira restauração do palácio teve suas obras iniciadas em 2004, e todas as modernizações que
incluíram instalações, cobertura, acervo artístico e mobiliário foram realizadas com objetivo de apresentar
ao público a sua história e sua identidade. Desta forma o passeio “de um só dia” se enriquece de cultura.
CZAJKOWSKI e MACCOPPI (2021) reforçam que com a mudança de hábitos e a busca de locais seguros
e próximos da própria residência, o day use se formata como uma importante garantia de lazer por um
período de tempo viável aos visitantes.
A figura 2 apresenta o resultado após a restauração do salão de festas e da sala de estar. O estilo Rococó
desses ambientes é contemporâneo à fachada de 1911. De acordo com GEES (2021), o edifício situado na
Praça João Clímaco, s/n, Cidade Alta, Centro, Vitória, ES, originalmente constriuído por Afonso Brás, teve
importante alteração para o estilo eclético por autoria de Justin Norbert, engenheiro francês que também é
autor do projeto da escadaria que liga o palácio ao porto.
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Figura 2: Salão de Festas e da Sala de Estar.

Fonte: NEMER, 2019

O ponto turístico após a reabertura
O Palácio Anchieta funcionou desde o início da pandemia, nele foi instalada a sala de crise de onde saem
importantes decisões sobre a condução/ mitigação dos efeitos da pandemia no estado do ES.
Conforme entrevista realizada com Marques, após um ano fechado para os turistas, o palácio reabriu para
visitações em fevereiro de 2021 e essas podem ser realizadas de quarta a domingo. Segundo a entrevistada
existem dois tipos de visita, a mais longa, que percorre toda a construção e para tal necessita de uma hora
e, portanto, é oferecida um menor número de vezes (pode ser agendada como forma de garantir data e
horário) e a que inclui as salas expositivas e salões (MARQUES, 2021).
A figura 3 é o exemplo da viagem através dos séculos que os turistas podem usufruir ao adentrar pela porta
principal. Vestígios das fases históricas do conjunto são colocados a mostra permitindo ao visitante
conhecer, durante o percurso, mais de quatro séculos.
Figura 3: Hall de acesso e alvenaria.

Fonte: NEMER, 2021.
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Conclusões
Na década passada e na atual se vê um crescente investimento no Centro histórico de Vitória, seja na
postura pública, seja na manutenção e restauração de monumentos históricos. Essa tendência valoriza
moradores e turistas e, por este viés, é possível concluir que a restauração do Palácio Anchieta foi o
paradigma inicial.
Como ponto turístico o palácio está pronto para acolher e informar e pode ser considerado um referencial
entre as capitais litorâneas brasileiras. Sua história demonstra versatilidade e adaptação de funções, o que
não elimina o pesar da perda de suas características coloniais.
No atual momento a visita ao edifício se realiza de forma segura e reforça os pontos atrativos da capital
capixaba. Em tempos de um novo normal, o tour pelo palácio se concretiza como excelente opção,
principalmente em viagens curtas, de um só dia.
Palavras-chave: Espírito Santo, Palácio Anchieta, pandemia, Vitória, turismo
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Resumo
Introdução
Este artigo tem como objetivo levantar pontos discordantes sobre as políticas urbanas realizadas no sítio
histórico do Bairro do Recife, especialmente o Projeto "Porto Novo", e as consequências dessa intervenção
na paisagem desse conjunto histórico, em decorrência de processos de turistificação que vêm ocorrendo no
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local. A metodologia se deu através do levantamento documental do projeto Porto Novo e de uma
ancoragem teórica crítica a esse modelo de política urbana em centros históricos.
Fenômeno da era moderna, o turismo se expandiu principalmente no último século com a crescente
globalização, difusão das tecnologias de comunicação e transporte. Vista como uma importante alternativa
econômica para a dinamização de áreas da cidade, não foi difícil o desenvolvimento desta atividade em
centros urbanos detentores de patrimônio cultural, o qual se converte em atração turística para o contato
das pessoas com a história das localidades.
Nesse sentido, tem-se a turistificação dos lugares, processo no qual a configuração espacial de lugares
existentes é transformada para adequar-se ao turismo através da inserção de novos objetos ou a
ressignificação dos antigos, o que impõe novas lógicas e funções que alteram as dinâmicas locais, as
relações dos autóctones com seus ambientes e, também, as paisagens (CRUZ, 2003; 2007). Cruz (2007)
deixa claro que, além da inclusão de novos elementos no espaço, há também a “adequação de objetos
preexistentes aos novos usos requeridos pelo turismo, como é o caso dos vários projetos de
recuperação/revitalização de bairros históricos”. Tais mudanças, por vezes, nem sequer necessitam de
transformações físicas, porém o patrimônio tem seu significado original transfigurado em detrimento das
novas funções turísticas (CRUZ, 2003).
Deste modo, o turismo, como fenômeno global, aporta em quaisquer localidades buscando a
homogeneização dos espaços, oriunda de esferas hegemônicas e se impondo como uma verticalidade às
dinâmicas locais (MASCARENHAS, 2004; SANTOS, 2009). Santos (2009) aponta que “o espaço é hoje um
sistema de objetos cada vez mais artificiais, povoado por sistemas de ações igualmente imbuídos de
artificialidade, e cada vez mais tendentes a fins estranhos ao lugar e a seus habitantes”. Nascido como fruto
da sociedade capitalista, o turismo tem a capacidade de transformar tudo, incluindo paisagens e culturas,
em mercadoria que, para ser consumida pelos turistas, imprime sua marca no território, quase sempre
negando o sentido do lugar (CARLOS, 1996; OURIQUES, 2005).
De acordo com os conceitos de Augè (2014), esse fenômeno contemporâneo se manifesta na produção do
“não-lugar”, no qual os espaços de comunicação e consumo se intensificam, ocasionando uma
predominância de uma cultura global sobre as manifestações locais. Corroborando com esta ideia, Castro
e Tavares (2016) apontam que a apropriação do patrimônio cultural pela atividade turística “tem gerado
dinâmicas espaciais que negligenciam [...] parte considerável da história e das dinâmicas socioespaciais
locais”. Ainda concluem que grande número das intervenções em centros históricos urbanos está
transfigurando-os em meros cenários, resultado do caminho no sentido da estética do turismo global.
O Bairro do Recife foi objeto de vários projetos e intervenções, ao longo dos anos, que enfatizaram os
aspectos econômicos e turísticos, e aos poucos esses investimentos se apropriaram dos reminiscentes
portuários, tornando-se o eixo de maior investimento do Sítio Histórico, atualmente. Seu cais marítimo,
juntamente com a cidade de Olinda, na década de 2000, já vinha sendo foco das discussões dos planos
metropolitanos, que tratavam essa área como catalisadora de investimentos. Por conta da Copa de 2014, a
qual teve Recife como uma das sedes, foi desenvolvido a operação Urbana Porto Novo, que teve o objetivo
de consolidar, no Sítio Histórico do Bairro do Recife, um “complexo de turismo, cultura e lazer, de escala
metropolitana, a ser executado pela iniciativa pública e com uso cedido a particulares” (BRANDÃO et al,
2012).
Discussões
A cidade do Recife originou-se no território onde hoje é o seu bairro homônimo, entre as águas do mar e do
rio, formada por uma estreita faixa de areia e protegida por uma linha de arrecifes, funcionou como principal
ancoradouro da Vila de Olinda, centro da capitania de Pernambuco, a partir de 1534, e foi se consolidando
como um “povoado dos pescadores”, ou “povoado dos arrecifes”, que ao longo dos séculos se firmou
enquanto Porto do Recife (ARRAIS, 2004).
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Figura 01: Cartões-postais da área portuária do Bairro do Recife, produzida pela Livraria Ramiro Costa.

Fonte: Coleção de cartão-postal Josebias Bandeira da FUNDAJ-PE. Data da circulação dos postais entre 1902 e 1907.

A partir de 1909, o bairro portuário passou por uma grande Reforma Urbana, a qual ocasionou uma profunda
transformação e descaracterização da sua fisionomia e de sua dinâmica social (LUBAMBO, 1991).
Figura 02: Cartões-postais do núcleo arquitetônico construído na Reforma Urbana do Bairro do Recife, produzida pela
Livraria Ramiro Costa.

Fonte: Coleção de cartão-postal Josebias Bandeira da FUNDAJ-PE. Data da circulação dos postais entre 1924 e 1933

Em relação à proteção patrimonial, parte do Bairro do Recife foi tombado pelo município, em 1987 e em
nível Federal, em 1988, e a partir da década de 1990, o sítio histórico passou a ser objeto de planos e
projetos para sua reabilitação. Nessa perspectiva, destacamos aqui o Plano de Revitalização do Bairro do
Recife, elaborado em 1992, o qual integrou o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste
(PRODETUR), cujo objetivo foi o desenvolvimento do turismo e, por uma década, atuou no bairro por meio
de projetos estruturadores, também identificados como “polos” (VIEIRA, 2008).
Figura 03: Cartões-postais dos monumentos construídos ou reformados a partir da década de 1990.

Fonte: Exemplares adquiridos em pontos de comércio informal e turístico
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Com a Operação Urbana Porto Novo, foi realizada uma intervenção em todo o conjunto dos antigos
armazéns portuários do cais marítimo do Bairro do Recife, com o intuito de abrigar usos voltados para o
turismo e lazer, como o Centro de Artesanato de Pernambuco, o Terminal Marítimo de Passageiros, além
de alguns armazéns destinados à bares e restaurantes. Para isso foram realizadas alterações nesses
galpões, com a introdução de novos elementos arquitetônicos, como mezaninos, avanços volumétricos de
balcões e a inserção de novos materiais construtivos, como o vidro.
Se por um lado essa intervenção no cais marítimo possibilitou uma maior relação com os elementos
associados à memória portuária, por outro, essas iniciativas não foram profícuas no aspecto da preservação
dos valores culturais, pois o caráter de entretenimento urbano e consumo cultural, incorporado aos espaços,
altera fortemente os sentidos históricos do lugar, submetendo-o à “estratégias de marketing urbano, que
equiparam o antigo Povoados dos Arrecifes a um shopping center” (LEITE, 2002).
Figura 04: Fotografia do píer e um armazém ocupado por um restaurante.

Fonte: Site de divulgação da Copa de 2014. Acessada em: 15.09.2017

Apesar das prováveis vantagens econômicas do empreendimento, as transformações na dinâmica e no
sentido do lugar foram significativas, consequência do processo de enobrecimento da área do cais marítimo,
agora “pier”. O impacto na paisagem e em sua percepção, se dá devido ao grande investimento em
atividades e na imagem associada ao consumo e ao turismo, o que acarreta em certa uniformização dos
espaços e consequente consolidação dos “não-lugares”. A construção de uma imagem a ser consumida,
com a implantação de símbolos universais de atração turística, como os letreiros que identificam as cidades,
traz um aspecto de cenarização. Nesse sentido, Sarlo (2014) aponta como as políticas urbanas nas áreas
industriais transformam a noção de cultura em mercadoria e como essas áreas históricas passam por
processos de espetacularização, sendo submetidas principalmente aos interesses imobiliários.
Figura 05: Fotografia turística do Marco Zero com um letreiro com o nome do Recife.

Fonte: Página do facebook “Marco Zero-Recife Antigo”. Acessada: 07/11/2020
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Nessa perspectiva, Menezes (2002) destaca que a paisagem é um dos principais propulsores do turismo, o
que reforça sua dimensão econômica. O consumo da paisagem culmina no esvaziamento de seu sentido, a
qual é reduzida a “meros símbolos abstratos, que podem ser selecionados e recombinados infinitamente,
segundo interesses imediatos ou predominantes. Passa a ser objeto apenas de sensações, nem mesmo de
percepção, muito menos de consciência”. Os valores culturais de determinado sítio são assimilados mais
facilmente enquanto elemento típico do lugar, e a história, associada à paisagem, se torna um recurso que
favorece a “venda dos lugares”... “cuja historicidade se congela, abstratamente, numa mercadoria estável,
de fácil digestão” (MENEZES, 2002).
Por fim, a natureza tão marcante dos arrecifes e das águas, presentes na paisagem do Bairro do Recife, e
os reminiscentes do Porto recifense, ainda preservam o sentido portuário tão relevante para a história da
cidade, contudo, esse aspecto fundamental do sítio histórico vem perdendo espaço para uma nova imagem
voltada para a turistificação. Uma área tão importante para a cidade do Recife, poderia receber espaços e
proporcionar vivências dedicadas à sua história e à interação mais consistente com sua paisagem. Promover
uma visão crítica sobre a temática apresentada aqui, não significa discordar de que sejam realizadas
políticas urbanas e transformações nos sítios históricos, inclusive voltadas para o turismo, mas que elas
venham com a força das singularidades do lugar e com o intuito de preservação e democratização de seus
valores culturais e sociais.
Palavras-chave: Bairro do Recife, Turistificação, Porto Novo, Paisagem Portuária.
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Resumo
Introdução
O trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa que analisa os novos processos responsáveis
pelo incremento da urbanização na faixa litorânea da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o qual se
baseia em múltiplas práticas sociais (econômicas, políticas e culturais) e repercute no espaço litorâneo.
Entre essas práticas, destaca-se a atividade turística, que surge como alternativa econômica para os
estados, tomando como base os elementos naturais da região, sobretudo a paisagem e o clima tropical
(DIÓGENES, 2012). Tal atividade rapidamente ganha destaque no âmbito das políticas públicas e passa a
receber grandes investimentos, a fim de criar uma infraestrutura que possibilite o seu desenvolvimento. Ao
intervir no espaço natural para efetivação de suas atividades, o turismo é responsável por repercussões
socioespaciais nas escalas urbana e metropolitana.
O estudo tem como principal objetivo investigar criticamente a dimensão dessas repercussões, levando em
consideração as políticas públicas, a apropriação do espaço por agentes públicos e privados e as
transformações socioespaciais verificadas no litoral, muitas vezes contrastantes com estruturas e atividades
preexistentes.
Para tal, toma-se como recorte o litoral da Região Metropolitana de Fortaleza, criada pela Lei Complementar
Federal nº 14, em 1973, contando apenas com cinco municípios. Atualmente, após a incorporação de novos
territórios e a fragmentação dos municípios originais, a RMF abrange dezenove municípios, entre os quais,
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oito são litorâneos: Trairi, Paraipaba, Paracuru, São Gonçalo do Amarante, Caucaia, Fortaleza, Aquiraz e
Cascavel.
Figura 1 – Mapa RMF

Fonte: IPECE

Os territórios litorâneos são os mais impactados com a dinâmica turística, pois a partir da década de 1990,
a modalidade de turismo de “sol e mar” começou a ser incentivada pelo poder público, apresentando
significativo incremento. Conforme Paiva e Vargas (2013), essa dinâmica envolve o consumo dos recursos
naturais, das paisagens litorâneas, do clima, além das experiências que tais atributos suscitam para o
exercício de esportes e de lazer. Entretanto, constata-se que, para a viabilidade e sucesso da atividade, é
necessária a provisão de uma infraestrutura de suporte que possibilite seu desenvolvimento.
Sob essa perspectiva, são realizadas ações governamentais que visam o planejamento de políticas
específicas para o turismo, como incentivos fiscais e provimento de infraestrutura (ABREU; COSTA, 2017),
com o discurso acerca do grande potencial de geração de emprego e renda. Um exemplo dessas iniciativas
é o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR/NE), o qual tinha como objetivo
principal realizar projetos de renovações urbanas em função do turismo, investindo principalmente em
infraestrutura.
Cabe salientar que o incremento do turismo, sobretudo no litoral, provoca alterações profundas nas funções
sociais e espaciais da metrópole (DIÓGENES, 2012). Percebe-se que, por ser uma prática essencialmente
de consumo do espaço para lazer, sua intensa valorização e progressivo crescimento geram repercussões
nos aspectos físicos e socioeconômicos.
Ao estabelecer-se no litoral, o turismo fomenta o processo de especulação imobiliária e origina
problemáticas relacionadas às populações nativas, que, muitas vezes, se veem obrigadas a deixar seus
locais de moradia. Ao instalar empreendimentos de grande porte na orla marítima, destinados, sobretudo, a
usuários estrangeiros, são comuns as práticas de “privatização” das faixas de praia, frequentemente
contribuindo para danos ambientais.
Metodologia
Durante a pesquisa, para a compreensão efetiva da dinâmica e das consequências da atividade turística na
RMF, foi realizada revisão bibliográfica referente a esse tema e à urbanização dos municípios do litoral da
região, a fim de consultar aspectos teórico-conceituais já consolidados. Em seguida, parte-se para um
estudo baseado no mapeamento dos usos do solo, a partir de softwares e bases de dados específicos,
tendo como enfoque principal a urbanização resultante da atividade turística no local.
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Inicialmente, adotou-se como referência principal a base de dados do Projeto de Mapeamento Anual da
Cobertura e Uso do Solo no Brasil (MapBiomas). O Projeto é uma iniciativa multi-institucional que visa
contribuir com o entendimento das transformações do território brasileiro a partir do mapeamento anual da
cobertura e uso do solo do Brasil, por meio de processos de classificação automática aplicada a imagens
de satélite. Foi feito o download dos dados de cobertura do solo do estado do Ceará para os anos de 2000,
2010 e 2019, intervalo escolhido como recorte temporal adequado para avaliar a evolução dos usos do solo.
Posteriormente, no programa QGIS, foi feito o recorte para os municípios litorâneos da RMF, objeto de
estudo da presente pesquisa.
Foram definidas oito classes para caracterizar o uso territorial: floresta, mangue, agropecuária, formação
natural não florestal, praia e duna, área urbana, área não vegetada e corpo d’água. Com as classes
definidas, adotou-se uma paleta de cores para representar cada uma delas nos mapas de modo evidente.
Além disso, foram definidas camadas em shapefile para compor os mapas em conjunto com a cobertura do
solo, sendo elas: rodovias (federais e estaduais), portos, aeroportos e UC (Unidades de Conservação). Os
shapefiles de rodovias, os portos e aeroportos foram elaborados a partir de dados extraídos do Observatório
Nacional de Transporte e Logística – ONTL e as Unidades de Conservação do MMA (Ministério do Meio
Ambiente), através do portal i3Geo.
Figura 2 - Exemplo de mapas produzidos referentes ao município de Aquiraz

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Ademais, para a quantificação dos dados referentes às áreas das classes de cobertura do solo para cada
Estado, foi elaborada uma planilha contendo essas classes e suas áreas em quilômetros quadrados para
os anos de 2000, 2010 e 2019, além do percentual delas em relação à área territorial total de cada município,
consultada através do IBGE Cidades.
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Figura 3 - Planilha de áreas de cobertura do solo

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Por fim, decidiu-se enfatizar a evolução da classe “Área Urbana” com a elaboração de mapas que
contivessem apenas essa classificação para uma visualização mais específica, visto que, a fim de cumprir
os objetivos almejados, é essencial compreender de forma clara como se dá a urbanização nos espaços
litorâneos.
Figura 4: Exemplo dos mapas representativos da área urbana de Aquiraz

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Principais resultados e discussões
A partir do mapeamento realizado e dos dados coletados, foi possível realizar uma análise das
transformações recentes no litoral da RMF. Ao observar o mapeamento da área urbana no município de
Aquiraz, por exemplo, é evidente o crescimento da mancha de urbanização na orla marítima, decorrente da
instalação de equipamentos turísticos diversos, como hotéis, condomínios e resorts. Tais empreendimentos
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ocupam grandes vazios, apropriando-se dos ambientes naturais mais bem preservados e impondo uma
urbanização súbita ao litoral.
Ademais, refletindo acerca do uso do solo no mesmo município, percebe-se que houve uma redução da
cobertura do solo por áreas naturais em oposição ao crescimento da área urbana, que passa de 3,0% do
território de Aquiraz em 2000, para 6,1% em 2019. Tais valores reforçam os aspectos teóricos já
apresentados, que atestam a tendência contemporânea de crescimento da cidade em direção às áreas
litorâneas valorizadas pela atividade turística, com características excludentes. Essas mudanças
aceleradas, geram uma intensificação dos processos e conflitos como a segregação e exclusão
socioespacial, ocasionando impactos de grande magnitude.
Como resultado das transformações espaciais, observa-se, de um lado, o aumento do valor dessas áreas
e, de outro, um processo de desterritorialização de práticas sociais e econômicas originais, alijando a
população local dos benefícios dos investimentos. Assim, o esforço e os investimentos públicos envolvidos
no desenvolvimento do turismo não têm sido capazes de sustentar, como propagado no discurso, a melhoria
da qualidade de vida das populações locais, ainda que produza alguns benefícios. Ao contrário, o resultado,
no espaço intraurbano, é a intensificação do processo de segregação e a fragmentação do tecido urbano,
incentivado, promovido e acelerado pela implementação de políticas e recursos públicos (ABREU; COSTA,
2017, p. 334).
Ante o exposto, conclui-se que as repercussões apresentadas reforçam a importância do estudo dos usos
litorâneos para compreender os processos urbanos e espera-se que os resultados obtidos na pesquisa
possam embasar futuras propostas de planejamento urbano, intervenções no espaço e tomadas de decisão
estratégicas, de modo a identificar problemáticas latentes do território metropolitano analisado e
potencialidades da região, contribuindo para a construção de uma urbanidade mais justa.
Palavras-chave: urbanização; turismo; litoral; RMF.
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Resumo
Neste artigo, buscamos apresentar a infraestrutura cicloviária como um elemento morfológico que se
consolida na estrutura urbana das cidades litorâneas e turísticas do Brasil – metrópoles, capitais regionais
e centros regionais – por ser um tipo de equipamento turístico estrutural à promoção do turismo responsável
e sustentável. A partir da malha cicloviária de duas cidades litorâneas e turísticas, a saber - Rio de Janeiro
(RJ) e João Pessoa (PB) - e de projetos de turismo urbano existentes nelas (SILVA, 2013), iremos
demonstrar o limiar do turismo na (in)justiça espacial (MARCUSE, 2017; SHELLER, 2018). O turismo é um
componente importante do enraizamento acelerado do capitalismo moderno na morfologia urbana das
cidades brasileiras, especialmente, das cidades litorâneas. Os recursos naturais que compõem o formato
daquilo que é o principal produto turístico brasileiro, dentro e fora do mercado doméstico– o segmento de
sol e praia –, e os estabelecimentos vinculados e característicos do Turismo estão localizados e dispostos
de forma concentrada, especialmente, nas cidades capitais administrativas do país (MAPA I). A importância
do turismo na Reestruturação Urbana (SOJA, 1993) - igualmente, social, ambiental e econômica - de um
território é marcada por conflitos que destacam o modo pelo qual cada agente da produção do espaço
urbano concebe e opera os produtos. Assim como se deu a evolução da rede cicloviária na cidade do Rio
de Janeiro (BINATTI, 2016), em João Pessoa, ajustes espaciais (HARVEY, 2005) financiados por agentes
hegemônicos demonstram a reprodução de processos de fragmentação espacial (SPOSITO; SPOSITO,
2020) ao priorizar a implementação de ciclovias em zonas turísticas das cidades via intervenções
urbanísticas qualificadas de sustentáveis. Por outro lado, projetos insurgentes elaborados pela sociedade
civil, no formato de parceria entre universidade e comunidades, que contém na sua narrativa o apelo a
sustentabilidade, também despontam como produtos turísticos, que catalisam a extensão e densidade
dessa infraestrutura e organizam redes de solidariedade (SANTOS, 1997), que se apresentam como
caminhos revolucionários às condições de opressão e exploração existentes nas cidades capitalistas.
Mapa I
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As cidades existem e têm existido na história porque os homens têm encontrado meios mais vantajosos e
eficientes para gerir suas relações sociais, econômicas e de poder de forma espacialmente concentrada
(CAMAGNI, 2005). No curso da história, as relações de produção e de reprodução social, que sustentam o
capitalismo, situaram-se na estrutura urbana de maneira diferenciada, no tempo e nos territórios, sob
condições técnicas e políticas específicas, formas de obter lucro através de vantagens proporcionada pela
concentração das pessoas e das coisas. O turismo, como um componente importante do capitalismo
moderno, utilizou da vantagem locacional da estrutura urbana das cidades brasileiras, localizadas na costa
litorânea, para ordenar também de forma concentrada infraestruturas, equipamentos e estabelecimentos de
atividades vinculadas e associadas, reforçando a centralidade de cidades administrativas na rede urbana.
Por sua vez, o Turismo de Base Comunitária (TBC) surge como contraponto a este processo de
desenvolvimento turístico em uma região, quando o conduz de forma complementar e integrada aos arranjos
produtivos de povos tradicionais e comunidades periféricas (MORAES et al., 2020). A ser visto como um
conjunto de princípios para o planejamento e gestão de atividades turísticas, compreende-se o TBC não
como segmento ou produto turístico, mas como elemento de afirmação da identidade local e do acesso a
recursos naturais através de uma dinâmica dialogal entre visitantes e residentes. Na perspectiva escalar
que interessa esta análise, a saber: a escala intraurbana, o turismo também corroborou para o efeito
aglomeração, porém reforçando processos de desigualdades sociais (SOUZA, 2009) tangíveis na
fragmentação do espaço citadino. As zonas turísticas da cidade de João Pessoa, como exemplo da
tendência no território nacional, são lócus de investimentos do setor privado, que no contexto da organização
neocapitalista do espaço (LEFEBVRE, 2002) incita intervenções urbanísticas. Na última década, em função
da mobilidade urbana estar no centro da agenda política internacional e brasileira, algumas cidades
litorâneas passaram a ter um Plano de Mobilidade Urbana, no qual a mobilidade por bicicleta ganhou
destaque por ser uma solução, com destaque, aos problemas urbanos-ambientais históricos. Nesse
contexto, as zonas turísticas foram não só dotadas dessa infraestrutura que dá suporte ao deslocamento
por bicicletas, como foram as zonas das cidades primeiramente privilegiadas com a implantação dela,
conforme FIGURAS I e II.

A implantação da infraestrutura cicloviária, ainda que de forma precária e fragmentada, tende a transformar
a morfologia urbana existente nas cidades brasileiras por se tratar de um modal que oferece um outro ritmo
de deslocamento, grau de apropriação do espaço e nível de sociabilidade, entre outros. Durante a pandemia
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causada pelo Covid-19, a bicicleta foi apontada como o modo mais seguro frente às medidas de
confinamento, que reduziram os deslocamentos geográficos por contribuírem com a ameaça viral. Os
impactos provocados pela Covid-19 também afetaram, substancialmente, o desempenho econômico das
atividades vinculadas e associadas ao turismo, forçando a reinvenção delas em direção a práticas turísticas
mais sustentáveis, de experiências ao ar livre e em contato direto com a natureza através de atividades
esportivas como caminhadas, náuticas e de ciclismo. Destinos turísticos, pautados no lobby convencional
do “Turismo de Sol e Praia”, estão pressionados a consolidar novos produtos, colocando em cena práticas
alternativas para a atividade turística, como o cicloturismo. Apesar das diversas conceituações possíveis
para o cicloturismo, conforme apontam Ritchie, Tkaczynski e Faulks (2010), sua definição sempre é
compreendida à interface do uso da bicicleta às atividades de turismo e lazer no relacionamento direto a
elementos do capital territorial - natural, cultural e humano/cognitivo (FERNANDÉZ-LATORRE, 2015;
MOSCARELLI, 2019). Sartori (2020) corrobora, por meio de levantamento bibliográfico e estudo de caso, o
posicionamento do cicloturismo como quaisquer atividades por bicicleta com fins de recreação,
independentemente da necessidade de pernoite ou se o percurso é feito dentro ou fora do local de residência
de quem pratica. Sendo assim, o fomento à atividade em determinada cidade ou região permite a distribuição
de turistas pelo território, implicando na despressurização de zonas turísticas e na geração de renda para
bairros e distritos mais afastados destas zonas. Além disso, para a população residente, os benefícios não
se limitam apenas a novos negócios e valorização dos costumes locais, mas propicia um ambiente favorável
ao uso da bicicleta para fins recreacionais e utilitários (trabalho, estudo, compras etc.). A apropriação do
cicloturismo no espaço urbano por esta população residente, por sua vez, pode originar espontaneamente
por iniciativas locais descentralizadas ou por meio de incentivos e ações de engajamento proveniente de
órgãos públicos responsáveis ou atores externos.Em João Pessoa, o Projeto de Cicloturismo Conheça João
Pessoa de Bicicleta foi elaborado por professores da Universidade Federal da Paraíba em parceria com
diferentes comunidades tradicionais, nesse contexto de adaptação das práticas de mobilidade e reinvenção
das práticas turísticas forçadas pela pandemia. O projeto apresenta a bicicleta como um transporte seguro
que possibilita: (a) estimular hábitos mais saudáveis; (b) fortalecer a visitação de áreas com grande valor
simbólico, natural e cultural; (c) dinamizar a economia local de populações tradicionais - quilombolas,
indígenas e ribeirinhos; (d) contribuir com a descarbonização da cidade; e (e) através do cicloturismo,
estimular o investimento do poder público na infraestrutura necessária. Um total de doze rotas de
cicloturismo urbano foram idealizadas para serem operadas por representantes de comunidades tradicionais
em parceria com o trade local. Com oito meses de início, três rotas estão em operação e cerca de 12 km de
ciclofaixas foram implementadas pelo poder público para contribuir com a visitação em pontos extremos do
território da cidade (áreas periféricas e vulneráveis, mas de grande valor paisagístico e histórico). Desse
modo, para que o cicloturismo possa incidir na elaboração de um plano de mobilidade urbana na expansão
e melhoria da rede cicloviária e integração territorial por modos ativos, faz-se necessário que seu
desenvolvimento siga os princípios de TBC desde o envolvimento inicial até a gestão da atividade turística.
Desta forma, a justiça espacial pode ser promovida a partir das dimensões de TBC compiladas por Fabrino,
Nascimento e Costa (2016): dominialidade da comunidade sobre controle, propriedade e gestão;
organização comunitária e articulação externa; democratização de oportunidades e repartição de benefícios;
integração da atividade turística às outras atividades econômicas nos arranjos locais; intercâmbio cultural
entre residentes e visitantes; e saneamento ambiental e manejo dos recursos naturais. Nesse sentido, o
turismo como meio de sobrevivência para milhares de pessoas e o seu papel na reestruturação social,
ambiental e econômica das cidades poderá, através do cicloturismo pela perspectiva dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS), de forma direta especificamente, o 5/8/9/10/11/13/14/15.
Palavras-chave: Cidades Litorâneas, Morfologia Urbana, Justiça Espacial, Sustentabilidade, Cicloturismo
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Resumo
Introdução
A consolidação da Praia do Meireles, em Fortaleza, como localização privilegiada da classe dominante teve
seu marco definitivo com a construção da Avenida Beira Mar em 196353, conforme as diretrizes do Plano
Diretor de Fortaleza (1962), elaborado por Hélio Modesto.
Nessa altura do processo de urbanização da cidade, a Praia do Meireles constituía não somente um território
de residências de veraneio, concentração de atividades de lazer privado dos clubes e das práticas de
recreação junto ao mar, mas também uma área que se valorizava gradativamente como local privilegiado
da habitação da elite em função da expansão da tessitura urbana em direção ao mar, provenientes do
prolongamento da malha urbana procedentes da Praia de Iracema e da Aldeota (PAIVA, 2011).
A construção do calçadão da Beira Mar, em 1979 (em etapas) (Figura 01), foi gradualmente ratificando a
importância do lugar como espaço de lazer, criando condições favoráveis para a proliferação de edifícios
residenciais multifamiliares e para a construção de hotéis. À época, a Beira Mar passa a atrair a população
de toda a cidade, transformando-se numa espécie de praça linear. Desde então, o lugar se consolida como
a orla turística principal de Fortaleza (PAIVA, 2011), concentrando a maioria dos serviços ligados à atividade
que, pelo seu uso turístico, é capturado como cartão postal e comercializado como espaço-mercadoria.
Com base nesses antecedentes históricos, é possível compreender o contexto e a importância que teve a
intervenção mais recente na frente marítima da capital cearense, que se iniciou em 2009 com a realização
do Concurso Público de Ideias para o Plano de Reordenamento Geral e Projetos Arquitetônicos,
Urbanísticos e Paisagísticos para a Avenida Beira-Mar em Fortaleza. O certame foi organizado pela
Secretaria de Turismo do Município de Fortaleza – SETFOR, em parceria como Instituto dos Arquitetos do
Brasil – Depto. do Ceará (IAB-CE), tendo sido vencido pelos arquitetos Fausto Nilo, Ricardo Muratori e
Esdras Santos (Figura 02). Implementado em fases, a obra se encontra em estágio bastante avançado de
execução, atravessando quatro gestões no âmbito da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF).
Figura 01: Fotos da Urbanização da Beira Mar (1979) – Arquiteto Otacílio Teixeira Neto (Bisão)

Fonte: Acervo de Emiliano Teixeira, Fotos de Gentil Barreira.
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A construção da Av. Beira Mar marca o início do processo de transferência das atividades de lazer das elites do
centro para a zona leste. Esse fato é tão relevante que, paulatinamente, a própria imagem da cidade veiculada em
cartões postais se modifica, principalmente após a construção do calçadão em fins da década de 1970. Se outrora a
Praça do Ferreira era a imagem cristalizada da cidade, a Av. Beira Mar adquire a condição de ícone de Fortaleza.
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Figura 02: Prancha do Projeto Vencedor de Requalificação da Beira Mar – Arquitetos Fausto Nilo, Ricardo Muratori e
Esdras Santos

Fonte: Acervo dos autores do projeto

Assim, o objetivo do presente trabalho é discutir os processos, conflitos e contradições relacionados ao
projeto e construção da Beira Mar, enfatizando as dimensões política e técnica, assim como o papel dos
agentes envolvidos.
Metodologia
Os pressupostos teóricos foram mobilizados para sustentar os processos relacionados à urbanização
turística (MULLINS, 1991) que, dentre outras, tem como uma das principais manifestações
o impacto da atividade turística no processo de urbanização de metrópoles ou cidades existentes,
ou de áreas próximas, seja com o uso ou apropriação das preexistências espaciais, seja com a
construção e devoção de áreas exclusivas para o lazer turístico, configurando os “territórios
turistificados”, favorecendo a expansão da urbanização (PAIVA, 2013, p. 142).

As intervenções em frentes marítimas, associadas ao provimento de infraestruturas e implementação de
equipamentos para fins turísticos constituem uma das principais estratégias do Estado para incrementar a
atividade, em consonância com a dinâmica imobiliária e o processo de verticalização em terrenos altamente
valorizados. Assim, discutir o papel do Estado e do mercado é fundamental para a compreensão geral e
particular desses processos de requalificação de waterfronts de antigas áreas portuárias (DEL RIO, 2010)
e/ou orlas urbanas existentes.
Os pressupostos práticos compreendem a discussão dos conflitos e contradições relativos ao projeto e à
obra e aos interesses diversos dos agentes envolvidos (PAIVA; VARGAS, 2010). Para tanto, serão
confrontados: a proposta vencedora e o projeto executivo e relação a sua implementação e construção.
Os recursos utilizados foram coletados por meio de acesso a fontes primárias e secundárias, entrevistas,
registro fotográfico e acompanhamento dos debates sobre o tema na mídia impressa e digital.
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Resultados e Discussões
O objetivo principal dos autores do projeto para o Reordenamento da Avenida Beira-Mar foi que ela se
tornasse “um espaço de todos”, nas palavras de Ricardo Muratori, um dos arquitetos que compõe a equipe
vencedora do Concurso. A ideia era conceber “um projeto de inclusão da cidade naquele espaço” (PORTAL
VITRUVIUS, 2010). O principal espaço de lazer e turismo da cidade, na visão dos arquitetos, deveria ser
essencialmente um parque urbano público, destinado não somente aos visitantes, mas também e sobretudo,
aos moradores.
De acordo com o memorial descritivo do projeto (PORTAL VITRUVIUS, 2010) a proposta preconizava a
criação de um espaço de alta conectividade, com prioridade para o pedestre, de modo a incentivar a
convergência, a acessibilidade e o convívio entre as pessoas. No novo desenho, a Beira Mar deveria
privilegiar a legibilidade espacial, mediante a disposição linear do projeto e o incentivo à promenade (Figura
03).
Procurou-se destacar na área, de acordo com os autores do projeto, práticas já consolidadas, como a cultura
do entretenimento, o lazer, a prática de esportes, o pequeno comércio, o artesanato, espaços de
gastronomia, os mirantes, as áreas naturais. Ícones urbanos e obras de arte públicas já tradicionais foram
preservados e tratados54, transformados em novos locais de encontro e contemplação, sem quaisquer
bloqueios físicos, visuais ou ambientais.
Figura 03: Planta do Projeto Executivo de Requalificação da Beira Mar

Fonte: Acervo dos autores do projeto

O projeto foi estruturado para ser executado em distintas etapas, de forma gradativa, devendo contemplar
ainda: os pavilhões de múltiplo uso e da feirinha de artesanato, um conjunto integrado de playgrounds,
piazzetas de comida e bebida junto às sombras das árvores, quiosques variados, estacionamentos
insulares, passarelas e trapiches para passeios e pesca, pistas de skate e o novo Mercado dos Peixes, junto
a um polo gastronômico (Figura 04).
Diante do exposto, sobre o projeto, é possível identificar os conflitos e contradições no processo de
execução da obra da nova Beira Mar, que podem ser entendidas no âmbito político e técnico, conforme os
aspectos relacionados a seguir.
Na esfera política, as mudanças de gestão e dos titulares das secretarias municipais envolvidas
(principalmente as Secretaria de Turismo e a de Infraestrutura) podem ser consideradas como algumas das
questões que condicionaram as alterações no projeto. O Mercado dos Peixes, projetado em 2011 e
inaugurado em 2016 e um pequeno trecho da porção oeste da nova orla, foram as únicas intervenções
acompanhadas pelos autores. Devido a uma série de modificações propostas pelos entes públicos no
contexto das duas gestões do Prefeito Roberto Cláudio (2013-2016/2017-2020) referente às especificações,
bem como em parte do programa, houve uma ruptura entre os arquitetos e a Secretaria de Infraestrutura,
que teve como consequência a abdicação dos autores da autoria do projeto.
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A estátua de Iracema, a Escultura das velas de jangadas e o monumento do Interceptor oceânico do Sérvulo
Esmeraldo.
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Figura 04: Perspectiva do Projeto Executivo de Requalificação da Beira Mar, praça em frente ao Clube Naútico e Feira
de Artesanato, respectivamente.

Fonte: Acervo dos autores do projeto

As mudanças efetuadas com relação ao projeto original se referem também aos interesses conflitantes e
reivindicados junto ao Executivo Municipal por agentes diversos:
- Os entes imobiliários e moradores das torres multifamiliares, incomodados com a maior atratividade de
pessoas exercida pela intervenção, podendo comprometer de algum modo os valores dos imóveis e suscitar
a primazia da dimensão pública da orla em detrimento dos interesses privados;
- Os barraqueiros e ambulantes, que historicamente fizeram uso indevido do espaço público e da faixa de
praia e que se viram prejudicados pelos quiosques propostos que visavam a padronização e regularização
desses equipamentos no conjunto;
- Os feirantes, que já possuíam a concessão de fazer o uso temporário e efêmero do calçadão para os
boxes desmontáveis da Feira de Artesanato, mas que almejavam um espaço fixo para os seus negócios.
Os conflitos e contradições não podem ser dissociados da dimensão técnica da proposta, uma vez que se
relacionam dialeticamente, conforme podem ser destacados a seguir:
As transformações em curso no Mercado do Peixe são emblemáticas. Trata-se de um lugar historicamente
constituído na Praia do Mucuripe, situado no extremo leste da intervenção na Beira Mar, que desde a
construção, em 2016, tem funcionado como um espaço privilegiado, sendo apropriado por turistas e
moradores, embora não tenha formalizado toda a demanda de pescadores e negociantes do pescado da
área, uma vez que se mantém o comércio informal improvisado nas bordas do Mercado (Figura 05). Assim,
“se por um lado, a proposta atraiu mais clientes, por outro, promoveu uma relativa gentrificação da área,
ratificada pela parceria público-privada que o equipamento foi alvo recentemente” (PAIVA; FEITOZA;
COLARES, 2020, p. 13). Em 2020, contraditoriamente, o Mercado foi concedido pela Prefeitura Municipal
de Fortaleza à iniciativa privada55. Nesse contexto, já foi construído um anexo e há previsão de modificações
na estrutura do edifício para adaptá-lo e abrigar um restaurante.
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Figura 05: Vista aérea do Mercado dos Peixes. Arquitetos Fausto Nilo, Ricardo Muratori e Esdras Santos e
Colaboração da Arquiteta Luana Cavalcante.

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/919658/arquitetos-e-urbanistas-de-todo-o-brasil-avaliam-servicos-docau/5d10d1eb284dd1e417000104-arquitetos-e-urbanistas-de-todo-o-brasil-avaliam- servicos-do-cau-imagem

Ainda no que se refere ao processo de privatização da orla, encontra-se em construção uma estrutura fixa
e permanente em substituição à feira efêmera existente para abrigar a Feira de Artesanato. Essa mudança
tem provocado vários debates no contexto local, questionando a sua legitimidade e pertinência. Ao que tudo
indica, trata-se de um processo de exacerbação da função turística da Beira Mar, que irá beneficiar os
comerciantes com maior poder aquisitivo, para criar uma espécie de “shopping litorâneo”, o que não seria
apropriado.
Ainda que o traçado estruturante das vias tenha se mantido majoritariamente, verifica-se ainda outras
alterações, a saber:
- O trecho da passeio defronte ao Jardim Japonês (antigo Morro do Granville) não foi alargado conforme
previsto, em função da manutenção das quadras de vôlei de praia;
- Os bolsões de estacionamento foram ampliados e alguns acessos modificados, comprometendo os
fluxos de pedestres;
- A disposição e a quantidade de quiosques foram alteradas;
- O projeto de arborização proposto, que preconizava a utilização de espécies nativas que oferecessem
sombras, mas que fossem localizadas sem comprometer as visuais e garantir a segurança, não foi
implementado.
Há conflitos que se verificam em função da condição pública da intervenção e não são contempladas
necessariamente pelo projeto, como a dificuldade de proceder deslocamentos por parte dos pedestres no
sentido transversal aos diversos eixos que correm paralelamente ao longo de quase todo o parque/mar,
como a pista de corrida e a ciclovia. Um projeto de sinalização e solução de passagem de níveis é
fundamental para garantir a acessibilidade e a primazia da caminhabilidade.
Embora não tenha sido uma proposta do projeto vencedor do concurso, pois se tratava de um dado já
estabelecido, o aterro de aproximadamente 80 metros avançando sobre o mar (o calçadão ocupa
aproximadamente a metade do aterro) causa um certo estranhamento, uma vez que mudou a relação de
proximidade e visuais em relação ao mar, diferentemente do projeto de urbanização do final da década de
1970, de autoria do arquiteto Otacílio Teixeira Neto (o Bisão).
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Enfim, ainda que o Concurso realizado para área tenha se processado e iniciado de forma democrática
(CATTONY, 2019), a intervenção na Beira Mar de Fortaleza como um todo, revela os interesses distintos
dos agentes envolvidos e a primazia da dimensão privada e turística para área, o que compromete a
proposta inicial do projeto, sendo alvo, atualmente, de críticas diversas em relação às alterações ocorridas
e conflitos surgidos, que interferem na qualidade desse espaço de grande significado para Cidade.
Palavras-chave: Beira Mar, Fortaleza, frente marítima, urbanização turística, conflitos socioespaciais.
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Resumo
Esta pesquisa, se refere à valorização da cultura regional na cidade costeira e turística de Arraial do Cabo
– RJ. A memória afetiva da população em relação a paisagem, tem se dissipado, devido às mudanças
ocorridas no cenário natural. A pesca tradicional, caracterizada pela herança indígena e portuguesa, possui
forte relação com o entorno natural e envolve aspectos sociais e culturais, expressos nas práticas coletivas,
que se configura como: a cultura tradicional da pesca (TARDIN, 2019). A exploração da orla gera conflitos
entre a pesca artesanal e o turismo, sobretudo as atividades náuticas de passeios e mergulho, que acentuam
uma disputa injusta pelo uso comum do espelho d’água (LIMA, I. 2019, apud CALDASSO, 2015). Os
pescadores e marisqueiras, preocupados com a renda familiar, trabalham em atividades ligadas a outros
setores opostos à pesca. O legado da tradição ainda se depara com o desinteresse dos jovens em relação
ao conhecimento e prática das atividades tradicionais. O planejamento urbano da cidade, privilegia as
demandas econômicas do setor turístico se opondo aos interesses e valores da cultura local. Neste sentido,
acredita-se que um planejamento urbano sensível à escala humana e suas relações afetivas, que reconhece
as práticas culturais de uma região, estão intimamente atrelados com o meio, e com isso transforma esses
aspectos, em agente da estruturação urbana (TARDIN, 2018). O desenvolvimento desta pesquisa se deu
por meio de percurso a deriva e conversas com antigos moradores e representantes das comunidades locais
ligados a pesca. Buscou-se descrever e analisar aspectos referentes à interrelação entre o meio biofísico,
cultural e urbano, associados à qualidade do espaço urbano. Aliou-se a caminhabilidade como elemento
mediador de transformação da dinâmica urbana e do resgate histórico-cultural. Projeta-se que seus
benefícios contribuam para um reordenamento espacial que reconheça e preserve as tradições locais,
trazendo pertencimento à população relegada.
Palavras-chave: Cultura local, Memória afetiva, Turismo, Mobilidade, Caminhabilidade.
Entre o mar e a montanha, o patrimônio cultural: a (des)valorização do patrimônio histórico cultural
do Rio de Janeiro em tempos de pandemia e seus reflexos no turismo.
Entre el mar y la montaña, el patrimonio cultural: la (de)valuación del patrimonio cultural de Río de Janeiro en tiempos
de pandemia y sus efectos sobre el turismo.
Between the sea and the mountains, the cultural heritage: the (de)valuation of the historical cultural heritage of Rio de Janeiro in
pandemic times and its effects on tourism.
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A propagação da pandemia de Covid-19 em escala mundial, ainda em curso, impactou profundamente o
país, sob os mais diversos aspectos. Neste trabalho, nos propusemos a refletir sobre o estado de
conservação do patrimônio histórico-cultural da cidade do Rio de Janeiro durante o período pandêmico,
partindo de duas premissas: 1) a cidade do Rio de Janeiro ainda conduz o seu turismo a partir de uma
escolha preferencial pela sua paisagem litorânea e pelas práticas balneares, ofuscando sua história e bens
culturais; 2) o esvaziamento da cidade decorrente das restrições provocadas pela pandemia, somado aos
ajustes econômicos diante de um cenário de profunda crise, acirrou as situações de abandono e depredação
do patrimônio histórico-cultural na cidade do Rio de Janeiro, já em curso desde uma realidade pré-pandemia.
Com o intuito de aprofundar a análise desse cenário, investigando também os impactos da pandemia de
Covid-19, foi realizada uma pesquisa em busca de notícias e registros do estado de conservação do
patrimônio histórico cultural, tendo como referência o período pandêmico em território brasileiro e,
particularmente, na cidade do Rio de Janeiro. Também foram ouvidos guias de turismo que têm como base
o trabalho nos sítios históricos da urbe carioca, procurando saber quais as suas percepções acerca do
estado de conservação do patrimônio histórico-cultural e seus impactos no turismo. Os resultados da
pesquisa revelam o agravamento das condições precárias pré-existentes ao cenário pandêmico, nas quais
já se encontravam os bens culturais nacionais, com a falta de conservação, de segurança e o registro de
furtos e depredações, afetando também as atividades turísticas que valorizam o patrimônio, particularmente
na região central da cidade do Rio de Janeiro, uma das mais antigas áreas de ocupação da cidade, que
registra diferentes camadas de tempo e de um rico patrimônio histórico-cultural remanescente.
Palavras-chave: patrimônio cultural, educação patrimonial, preservação, depredação, pandemia de Covid19.
RESUMOS EXPANDIDOS
Título em português: Estudos de Impactos Socioambientais: amparo para o planejamento do turismo
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Título en español: Social and Environmental Studies: support for tourism planning in Jequiá da Praia
Title in English: Social and Environmental Studies: support for tourism planning in Jequiá da Praia
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Resumo
O turismo é um fenômeno contemporâneo complexo que pode ser analisado a partir de diversas dimensões
e provocar vários desdobramentos no espaço geográfico. Enquanto importante e próspero setor da
economia globalizada, para se desenvolver e atender a demanda dos novos hábitos de lazer e mercado, o
turismo vem se apropriando de diversos espaços, entre eles os espaços naturais.
Nesta perspectiva, recentemente, tem-se despertado o olhar turístico para as Unidades de Conservação.
As Unidades de Conservação (UCs) são áreas que possuem características naturais relevantes em território
nacional e águas jurisdicionais, criadas e protegidas pelo Poder Público com o objetivo de conservação da
biodiversidade, promovendo o desenvolvimento do uso sustentável dos recursos naturais, das práticas de
educação ambiental, estudos e pesquisas científicas e das atividades de lazer (BRASIL, 2000).
Segundo Medeiros e Young (2011), as UCs podem ser importantes vetores de geração de riqueza, pois
sustentam e abrem oportunidades de novos negócios sustentáveis com significativo impacto econômico.
Uma das atividades que podem ser aproveitadas nessas áreas é o turismo. Aliado às demais atividades das
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UCs, e baseado nos princípios da sustentabilidade, o turismo pode reforçar os valores ambientais, culturais
e econômicos, promovendo assim desenvolvimento para a população local.
Como afirmam Montaño e Souza (2008), compete ao poder público o dever de orientar o uso dos recursos
naturais em níveis tais que seja mantida a capacidade produtiva dos diferentes sistemas e compartimentos
ambientais. Desta forma, os autores afirmam que o Estado é quem tem o direito de estabelecer as condições
para que estas se tornem ambientalmente viáveis.
Usaremos como recorte para este projeto a UC Reserva Extrativista Marinha da Lagoa do Jequiá, Alagoas
– Resex Lagoa Mar do Jequiá, exclusivamente aquática, a qual compreende a Lagoa de Jequiá e 3 milhas
náuticas de área marinha. No entorno imediato dessa Unidade de Conservação (UC), existem 12
comunidades, com aproximadamente 3.000 famílias.
Em uma necessidade de retomar a pesquisa ESTUDOS DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DO TURISMO
NA RESEX DO JEQUIÁ (AL), iniciada em 2019, apresentamos o desdobramento desta, que se propõe a
realizar o mapeamento dos atrativos e potenciais ofertas turísticas na Reserva Extrativista Marinha da Lagoa
do Jequiá (Resex), no litoral Sul de Alagoas.
A iniciativa, em duas vertentes, justifica-se pelo cunho científico e social. O estado de Alagoas é e continuará
sendo um espaço de exploração dos recursos naturais, principalmente pela atividade turística, ante a esse
fato, esse projeto propõe mapear os espaços onde há uso e/ou exploração dos recursos naturais, e assim
indicar as potencialidades turísticas construindo assim, não apenas um mapeamento dos atrativos, mas
apontando os que gerem menor impacto ambiental,
No âmbito científico, esta pesquisa se justifica pelo caráter interdisciplinar, em cuja construção está
amparada na relação dialógica entre ambiente, turismo e sociedade. No âmbito social, a pesquisa se justifica
como possibilidade norteadora para elaboração das políticas públicas para o turismo e ambiente, a exemplo
do plano de manejo, apresentando as tendências de impactos da atividade turística e as formas de mitigação
desses.
Assim, para alcançarmos o objetivo da pesquisa, quer seja, mapear os atrativos e potenciais ofertas
turísticas na Reserva Extrativista Marinha da Lagoa do Jequiá, optou-se por uma pesquisa com método
misto, com abordagem quantitativa e qualitativa.
Na estratégia de pesquisa quantitativa, adotaremos as técnicas de levantamento de dados, análise
documental, registros fotográficos e georreferenciamento. e na qualitativa, a Pesquisa-Ação, que visa
encontrar soluções para o problema em questão. Assim, elaboraremos o diagnóstico do turismo no local,
mapeamento das atividades/atrativos sociais, checklist dos impactos ambientais relacionados ao turismo,
sugestão das atividades/atrativos de menor impacto/risco ambiental.
Desta forma, pretendemos entregar como resultado um estudo georreferenciado e socioambiental que
considerará os espaços onde há exploração dos recursos naturais, principalmente aqueles que são de
interesse da atividade turística; ampliação da agenda de pesquisa de turismo e ambiente em Alagoas.
Como resultado, pretende-se indicar as potencialidades turísticas e colaborar com a construção do primeiro
diagnóstico do turismo na UC Resex do Jequiá, nele contendo os espaços de exploração dos recursos
naturais ou de impacto socioambiental, principalmente aqueles que são de interesse da atividade turística.
Não obstante, ainda almejamos ampliar a agenda de pesquisa sobre turismo e ambiente em Alagoas, tendo
em vista que com este tema em pauta recorrente, dar subsídios para a possível elaboração e/ou atualização
das políticas públicas relacionadas ao turismo em Jequiá da Praia (AL), visando desde a melhoria da
qualidade de vida e saúde, até a conservação ambiental da área pesquisada.
Palavras-chave: Turismo, Ambiente, Estudos de Impacto Ambiental, Planejamento
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Resumo
As UC são espaços relevantes no processo de conservação de elementos da biodiversidade, podendo
apresentar benefícios ambientais, socioculturais e econômicos para as localidades do entorno. No Brasil,
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existem números expressivos de áreas já instituídas, totalizando de acordo com o CNUC/MMA (2020) em
2.446 unidades no País, nas diferentes categorias e esferas.
Normalmente, uma UC é criada quando existe demanda social na perspectiva de proteger áreas com
relevância biológica, cultural, de beleza cênica, ou para o uso sustentável dos recursos naturais por parte
das populações tradicionais, sem esquecer, que essa criação deve considerar a realidade ambiental do
local.
No processo de consulta, o Poder Público é obrigado a fornecer informações adequadas à população local
e a outras partes interessadas. Essa consulta consiste em reuniões públicas, ou a critério do órgão ambiental
competente, pode delimitar outras formas de ouvir a população local e de outras partes interessadas. Nesta
etapa, devem-se indicar de maneira clara e em linguagem acessível, as implicações para as populações,
tanto as residentes no interior da unidade proposta quanto às localizadas no entorno (SNUC, 2000).
Diante dessa perspectiva, destaca-se que a criação de uma UC deve ser sem dúvida um processo baseado
em critérios democráticos, no qual, todos os setores envolvidos devem participar de forma ativa, evitando
assim, o máximo de conflitos futuros, sobretudo, é importante ressaltar que diversos impactos negativos são
desenvolvidos nessas áreas quando o processo de criação é realizado de forma vertical e excludente
afetando completamente a vida da população do entorno e os pequenos empresários que sobrevive da
atividade turística.
No Estado do RN, foram criadas dez UC, é importante saber que no litoral potiguar existe uma concentração
maior desses espaços, e uma presença muito forte da atividade turística nessas UC, sendo estas: APA
Recife dos Corais, APA de Jenipabu, Parque das Dunas, APA Bonfim-Guaraíras, Mata da Pipa e APA PiquiriUma.
A partir desse entendimento, o presente resumo se propôs investigar o processo de criação de três unidades
de conservação localizadas no litoral do Rio Grande do Norte, sobretudo, identificando o objetivo da criação,
os elementos turísticos que influenciaram a criação e os principais conflitos gerados após a criação.
Como procedimento metodológico para alcançar o resultado foi necessário realizar uma pesquisa
bibliográfica em revistas científicas para construir o aporte teórico, além disso, como forma de coleta de
dados utilizou-se da pesquisa documental para analisar os decretos de criação das UC. A pesquisa é de
caráter qualitativo e exploratório e o resultado foi construindo por meio da análise de conteúdo de Bardin
(2009). Ressalta-se que o presente resumo faz parte de um resultado de dissertação.
Das UC já instituídas optou-se por tratar da APARC, APAJ e o Parque das Dunas. Tendo em vista a elevada
representatividade destas UCS para o desenvolvimento da atividade turística no Polo. Sendo assim, no
Quadro 01 apresentará as informações da UC Área de Proteção Ambiental Recifes de Corais – APARC que
abrange os municípios de Maxaranguape, Rio do Fogo, e Touros.
Quadro 01 – Criação, turismo e os conflitos da APARC.
APARC Decreto º 15.746 de 6 de junho de 2001
Objetivo de criação:
Proteção da biodiversidade e vida marinha; controle e normatização das práticas do ecoturismo, do mergulho e da pesca;
desenvolvimento da consciência ecológica sobre o patrimônio natural; utilização de equipamentos de pesca de maneira
ecologicamente corretas; e incentivo a pesquisas relacionadas aos organismos marinhos. (Rio Grande do Norte, 2001).
Elementos turísticos que influenciaram a criação:
Primeiro empresário que operacionalizou os passeios nos Recifes dos Corais, incentivado principalmente, pelo aumento
de investidores em potencial. Foi enxergada a necessidade de medidas de controle no uso dos recursos naturais, e apesar
do decreto de criação ser datado em 2001, durante o período de 2001 a 2007 não ocorreu atuação na área. (Oliveira,
2017).
Principais conflitos após a criação:
Um dos principais conflitos encontrados por Oliveira (2017), nesse processo de criação, está atrelado a não participação
da comunidade, sendo a criação dessa UC feita de maneira imposta à comunidade, o que resultou em diversos conflitos
sociais.
Fonte: autoria própria, a partir de Oliveira (2017); Soares (2011); & Fernandes (2011).

A partir do levantamento realizado é possível compreender que desde o decreto de criação da APARC existe
um viés do ecoturismo de maneira representativo, e que um dos Parrachos localizados nessa UC, constitui
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em um dos principais atrativos turístico do Estado do RN, os Parrachos de Maracajaú. Quanto aos principais
conflitos existentes relacionados à criação e gestão dessa área, entende-se que derivam, de certo modo,
do não envolvimento da participação de todos os atores interessados no processo de criação da UC, nesse
caso, da comunidade local.
No Quadro 02 pode-se observar as informações da APA Jenipabu que o processo de criação da APAJ foi
influenciado pela presença da atividade turística na localidade, que ocorria de maneira inadequada, sem
planejamento e estudos técnicos que subsidiassem a prática de passeios com menores impactos negativos
sobre os recursos naturais existentes.
Quadro 02 – Criação, turismo e os conflitos da APAJ.
APAJ Decreto nº 12.620 de 17 de maio de 1995
Objetivo de criação:
Aspectos voltados para o ordenamento do uso, proteção e preservação dos ecossistemas de praia, mata atlântica e
manguezal, lagoas, rios, dunas, espécies vegetais e animais. (Rio Grande do Norte, 2006).
Elementos turísticos que influenciaram a criação:
Surge no cenário de uso dos recursos naturais para o desenvolvimento da atividade turística, atrelado à prática dos
passeios de buggy nas dunas. Dois conflitos foram centro desse processo, primeiro, relacionado ao interesse dos
proprietários em cobrar pelo uso de suas propriedades, por parte dos bugueiros. E o segundo, a questão das possíveis
alterações dos recursos naturais se utilizados de maneira inadequada. (Rio Grande do Norte, 2006 & Soares, 2011).
Principais conflitos após a criação:
Com base em Soares (2011) é possível compreender que não houve diálogo nem participação da comunidade local no
processo de criação da APAJ. O interesse econômico e mercantil, de certo modo, impediu o pleno envolvimento da
população, resultando na falta do sentimento de pertencimento dos moradores.
Fonte: autoria própria, a partir de Oliveira (2017); Soares (2011); & Fernandes (2011).

E por último será apresentado o Parque Dunas do Natal/RN, localizado totalmente no contexto urbano da
capital do Estado, seu processo de criação teve como objetivo os interesses de conservação dos recursos
ambientais, mas também o pretexto de criação de implantação de infraestrutura viária e urbanística foi muito
forte como pode ser visto no Quadro 03.
Quadro 03 – Criação, turismo e os conflitos no Parque das Dunas.
Parque das Dunas Decreto nº 7.237 de 22 de novembro de 1977
Objetivo de criação:
É possível perceber na finalidade estabelecida para criação do Parque das Dunas, que apesar da demanda de criação
abordar a questão da conservação dos valores e recursos ambientais, prevê a implantação de infraestrutura viária e
urbanística. (Rio Grande do Norte, 1977).
Elementos turísticos que influenciaram a criação:
Para Fernandes (2011) a criação desta UC ocorre com intuito de viabilizar a implantação do projeto turístico na Via Costeira
(pautado em políticas de incentivo ao desenvolvimento de infraestruturas turísticas), uma estratégia compensatória para
silenciar os movimentos de ecologistas que a partir de estudos técnicos condenavam a construção de tal Via.
Principais conflitos após a criação:
O contexto da criação do Parque das Dunas perpassa por questões de conflitos socioambientais, que em virtude de uma
política de desenvolvimento para regiões menos desenvolvidas, influencia no processo de utilização de recursos naturais
como fontes para realização de atividades que possibilitem o desenvolvimento econômico, como é o caso do turismo.
(Fernandes, 2011).
Fonte: autoria própria, a partir de Oliveira (2017); Soares (2011); & Fernandes (2011).

Para Fernandes (2011) esse fato se explica porque a criação desta UC ocorre com intuito de viabilizar a
implantação do projeto turístico na Via Costeira (pautado em políticas de incentivo ao desenvolvimento de
infraestruturas turísticas), sendo então, uma estratégia compensatória para silenciar os movimentos de
ecologistas que a partir de estudos técnicos condenavam a construção de tal Via.
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Após a descrição de aspectos pontuais referentes a criação das UC APARC, APAJ e Parque das Dunas do
Natal, é possível afirmar que há uma considerável abordagem do turismo no contexto de instituição dessas
unidades, pois nota-se que em virtude da presença da atividade turística, ou de interesses voltados para o
desenvolvimento do mesmo, contribui para criação destas UC. Além disso, outro aspecto identificado é que
a falta de participação efetiva das comunidades locais é comum na criação das três unidades, o que resulta
em conflitos sociais que interferem na instituição e gestão destas áreas.
Palavras-chave: Unidades de Conservação; Polo Turístico; Turismo; Conflitos.
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Resumo
Na atualidade, vivencia-se tempos caóticos, o medo é um dos sentimentos mais presentes nas pessoas
que, na busca por segurança, se isolam em condomínios fechados. Na mídia, assuntos como o aumento da
criminalidade, violência, tráfico de drogas, roubos e furtos fazem parte da programação diária, sendo, nesse
cenário que o medo da violência influência no cotidiano da sociedade, sobretudo, nas grandes cidades.
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Percebe-se que, na sociedade, existe uma espécie de insegurança e medo da criminalidade que,
consequentemente, tem moldado o comportamento dos cidadãos. Além disso, esse fenômeno tem
assumido tamanha força que tem ocasionado, mesmo nas pessoas que não foram vítimas do crime, a
prática e necessidade de reverberar o discurso do medo. Segundo Santos (2017, p. 61), “o medo do crime
influencia, diretamente, os diálogos e as relações interpessoais, transformando as práticas habituais e as
configurações das cidades e fazendo do crime o assunto principal das conversas”. Assim, o discurso do
medo da criminalidade vai sendo generalizado nos meios sociais.
As pessoas buscam encontrar espaços considerados seguros para realizar atividades que proporcione bemestar e equilíbrio na qualidade de vida, sendo assim, as áreas naturais protegidas, sobretudo, a categoria
Parque, configura-se como um ambiente em meio ao contexto urbano que oferece essa proposta para seus
visitantes juntamente com o objetivo de conservação dos recursos ambientais. Nessa perspectiva, o intuito
desse resumo expandido é investigar se a percepção do medo da violência urbana influência no uso público
do Parque Estadual Dunas do Natal localizado no Estado do Rio Grande do Norte.
O Parque Estadual Dunas do Natal está localizado na capital do Rio Grande do Norte, é a primeira ANP do
RN, possui uma área de 1.172 hectares. Contribui para a recarga do lençol freático da cidade de Natal,
também responsável pela purificação do ar. Sendo assim, o Parque possui como objetivo central garantir a
preservação e conservar os ecossistemas naturais, possibilitar a realização de pesquisas e preservar os
valores históricos, arqueológicos e geomorfológicos dos sítios localizados em sua área de abrangência.
Além dessas funções, a população da cidade utiliza a área para a realização de atividades de recreação e
lazer, bem como tarefas relacionadas a exercícios físicos e educação ambiental. O parque recebe uma
média de 150.000 (cento e cinquenta mil) visitantes por ano (Parque das Dunas, 2021).
É relevante destacar que de acordo com o Atlas da Violência de 2018, Natal apresenta um elevado índice
de homicídios de 73,4 para cada 100 mil habitantes, estando em quarto na lista de capital mais violenta do
Brasil, sendo pertinente entender se/como o medo da criminalidade da cidade de Natal influência na
visitação do Parque das Dunas, além disso, ressalta-se que o resumo consiste em um recorte de pesquisa
de dissertação.
A violência tem o potencial de influenciar na cotidianidade das pessoas, na organização dos horários e na
forma como se previne a essa violência. Além disso, estas ações podem alterar a organização do espaço
urbano, tornando cada vez mais segregado, encarcerando as pessoas em busca de sentir mais segurança.
Diante disso, entende-se que a presença do medo de ser vítima da violência pode modificar no
comportamento cotidiano das pessoas, no sentindo de realizar ações que possa garantir mais segurança
(Melara, 2008).
Metodologicamente para alcançar o resultado da pesquisa, utilizou-se de pesquisa exploratória, realizando
um arcabouço teórico bibliográfico em livros e revistas cientificas sobre a temática de violência urbana, áreas
naturais protegidas e turismo. Para a coleta de dados foram entrevistados 20 pessoas in loco no Parque das
Dunas no mês de novembro de 2018, sendo esses visitantes e turistas, a pesquisa possui cunho qualitativo
e foi abordado a técnica de análise de conteúdo de Bardin (2009) para analisar os dados.
Sendo assim, inicialmente será apresentado dados sobre as principais motivações dos entrevistados para
a visitação no Parque das Dunas, percebeu-se uma predominância na motivação relacionada ao contato
com a natureza, por se tratar de uma área natural protegida que compactua e tem objetivo de promover
momentos de contemplação ambiental para seus visitantes. Assim, percebe-se por meio das falas visitantes
a seguir “venho por conta do contato com a natureza” (Visitante 12); “O ambiente me passa tranquilidade”
(Visitante 7); e “Um lugar para o lazer com a família” (Visitante 20); esses foram os depoimentos mais citados
pelos visitantes.
Nesse sentido, foi questionado aos visitantes sobre a opinião deles a respeito da violência ocorrida na cidade
de Natal, a fim de entender de forma mais abrangente se os mesmos sentem a presença da violência, já
que o PEDN está localizado na cidade que, de acordo com o Atlas da violência de 2018, está entre as 10
capitais mais violentas do Brasil. Dessa forma, sendo pertinente compreender se esse fato é percebido por
parte dos entrevistados, foi elaborada uma nuvem de palavras a partir das respostas e expressões utilizadas
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pelos visitantes, como pode ser visto na imagem a seguir. Ressalta-se que, para a elaboração da Figura 01,
foi utilizado o site Wordclouds.com.
Figura 01 – Nuvem de Palavras das expressões dos visitantes sobre a violência Natal/RN

Fonte: Dados da Pesquisa (2018)

Pode perceber por meio da Figura 01 palavras que representam o imaginário dos entrevistados a respeito
da criminalidade em Natal/RN, palavras em destaque como ”violência”, “caos”, ”preocupante”, “medo”. A
opinião dos visitantes em relação à violência ocorrida em Natal não é apenas um sentimento de presença
ou medo, pois 80% (n = 16) dos visitantes já foram vítimas de episódios de violência, dentre eles, estão
episódios de assaltos à mão armada; desses 80% dos que já sofreram com algum crime, 43,7% (n = 7) dos
visitantes relataram que sofreram apenas a ocorrência de um assalto, e 31,2% (n = 5) dos visitantes
informaram que já foram assaltados mais de 2 vezes, principalmente na cidade de Parnamirim/RN e
Natal/RN.
Sendo assim, notou-se que a maioria dos visitantes entrevistados já foram vítimas da violência urbana na
cidade de Natal. Diante dessa perspectiva, é interessante entender sobre como a violência no contexto onde
o Parque está inserido interfere no processo de visitação, no sentido de identificar se existe a sensação do
medo de ser vítima de episódios de violência ao sair de sua residência ou local onde esteja hospedado para
realizar atividades de lazer e recreação no Parque das Dunas. Logo, foi levantado o questionamento aos
visitantes “se ao sair de casa para visitar o Parque das Dunas, eles temem sofrer algum tipo de violência”,
diante disso, os resultados podem ser observados na Figura 02.
Figura 02 – Medo de sofrer violência ao sair de casa para visitar o Parque das Dunas

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Com o objetivo de compreender de forma mais aprofundada se a percepção do medo da violência interfere
de alguma forma no comportamento dos visitantes para realizar atividades no Parque das Dunas, sendo
questionados se ao sair de casa para vir até o Parque das Dunas eles tomam medidas preventivas para
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evitarem ser vítimas da violência urbana, diante do questionamento, 85% (n = 17) visitantes relataram que
sim, e apenas 15% (n = 3) entrevistados relataram que não realizam ações preventivas para visitar o Parque.
Nas falas a seguir dos visitantes, podem-se destacar quais são as medidas realizadas, como: “Sim, antes
de sair de casa para vir ao Parque analiso as ruas de acesso, e vejo o caminho até chegar aqui”; “Sim,
escondo meu celular, espalho o meu dinheiro pelo corpo todo”; “Sim, coloco o celular no silencioso e utilizo
outro aparelho, o celular do ladrão, sempre tenho um”; “Para vir até aqui o Parque deixei meu celular em
casa, e avisei a minha família que estava vindo para cá” (Visitante 19); “Sim, eu sempre mudo a rota de
tudo, não só para vir ao Bosque, evito também andar nas zonas periféricas daqui” (Visitante 14); “Deixo meu
carro em um lugar seguro, ando com o celular guardado na bolsa e escondo todo o dinheiro que ando”
(Visitante 15); “Para vir para o Parque trago só o essencial, deixo coisas de valores em casa” (Visitante 13).
Diante das informações apresentadas, conclui-se que a violência ocorrida na cidade de Natal/RN é
realmente sentida pelos visitantes do Parque das Dunas, não sendo apenas um alarme estatístico e
midiático, pois a maioria dos visitantes já foram vítimas de episódios como assaltos e assédio. Afirma-se
ainda que há uma mudança de comportamento e atitude por parte das pessoas ao saírem de casa para
visitar o Parque, sobretudo, relacionada à proteção dos seus bens materiais, quando, por vezes, é
necessário esconder os objetos de valor e espalhar dinheiro para se sentirem mais seguros.
Porém, essa mudança de comportamento está relacionada ao trajeto que essas pessoas devem realizar até
a chegar ao Parque, e não especificamente ao medo de serem vítimas de violência dentro das margens do
Parque das Dunas, pois 70% dos visitantes acreditam que o Parque possui um serviço satisfatório de
segurança. Então, compreende-se que a sensação de violência interfere na visitação do PEDN no sentido
de privação da liberdade de usufruir seus objetos pessoais para evitarem ser vítimas da violência ocorrida
em Natal e não especificamente no Parque.
Palavras-chave: Violência; Medo; Parque Estadual; Uso público; Natal/RN.
Referências Bibliográficas
Bardin, L (2009). Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal; Edições 70, LDA, 2009.
Melare, E. (abril de 2008). A dinâmica da violência criminal no espaço urbano de Santa Maria - RS.
Dissertação de mestrado. Porto Alegre, RS, Brasil: Instituto de Geociências Programa de Pós-Graduação
em geogradia.
RN, G. d. (23 de março de 2021). Parque Estadual Dunas do Natal. Fonte: IDEMA:
http://www.idema.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=941&
Santos, D. L. (17 de fevereiro de 2017). A gestão social do medo na cidade de Natal/RN: Cultura, medo
e violência Urbana. Dissertação de Mestrado Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e
Regionais UFRN. Natal, RN, Brasil: UFRN.
Hospitalidade Urbana: a expansão do urbano e do turismo na cidade de João Pessoa/PB
Hospitalidad urbana: la expansión de lo urbano y del turismo en la ciudad de João Pessoa/PB
Urban Hospitality: the expansion of urban and tourism in the city of João Pessoa/PB
KIYOTANI, Ilana Barreto68
FREITAS, Ranieryson Viana69
LACERDA, Paulo Henrique Ferreira70

Resumo
A cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, vem conhecendo as benesses e os males do crescimento
urbano e o concomitante aumento do fluxo turístico nesta última década. Cidade que sempre foi considerada
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e até estigmatizada como pacata, tranquila e, muitas vezes, atrasada em comparação às demais capitais
brasileiras, apresentou um crescimento vertiginoso da sua malha urbana; em poucos anos seus tradicionais
bairros de moradia transformaram-se em canteiros de obras, boa parte deles estão na orla urbana e
coincidem com a área turística. Na sobreposição desse espaço, turismo, comércio e residência acabam por
vezes conflitando. Contudo, nesta coprodução espacial há também pontos positivos, onde percebe-se que,
por serem áreas turísticas, beneficiam estes bairros. Assim, buscou-se aqui compreender se esse processo
de expansão urbana e turística agregou e/ou manteve princípios da hospitalidade urbana na orla da cidade,
teoria cara ao estudo e prática da atividade turística.
Metodologia
Esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa e característica descritiva, que apresenta aos leitores uma
análise e descrição do quadro urbano da cidade de João Pessoa/PB sob a ótica da hospitalidade urbana.
Escolheu-se como recorte espacial a orla da capital paraibana no percurso de três bairros (Cabo Branco,
Tambaú e Manaíra), pois ali são encontradas as zonas turísticas do Plano Diretor. O aporte teórico tem base
no conceito e características da hospitalidade urbana propostos por Grinover (2007), é a partir dele que a
análise se deu. Parte do processo de análises vem tanto da vivência enquanto moradores como do seu uso
como campo de estudo e visitação para disciplinas pertencentes à Graduação em Turismo da UFPB.
Resultados e discussões
O município de João Pessoa tem uma população estimada em 825.796 habitantes (IBGE Cidades, 2018) e
possui cerca de 214 km² distribuídos em 64 bairros (IBGE, 2010). De acordo com o Instituto
FECOMÉRCIO/PB (2017), o fluxo turístico anual de João Pessoa cresceu cerca de 30% entre 2010 e 2017.
Na cidade, dois fenômenos se desenvolveram nas três últimas décadas concomitantemente: a expansão
urbana e a valorização da Orla Marítima. A expansão urbana, caracterizada pelo aumento de cerca de 50km²
na área urbanizada e em 200 mil habitantes. E a valorização da orla, a partir dos investimentos no turismo
de sol e mar. Esses processos decorreram das ações do mercado imobiliário, de intervenções do setor
público e da dispersão de estabelecimentos comerciais e de serviços (SALES, 2009). Dadas as
transformações e adaptações necessárias ao processo de crescimento urbano, um ponto que parece
emblemático é se esse processo é construído pensando numa hospitalidade urbana para acolher seus
moradores e visitantes. A teoria da hospitalidade acompanha a história do homem como um ser social, que
necessita e busca construir relações de troca com o outro. Baseia-se numa relação anfitrião-hóspede,
possibilitando uma inclusão do outro pelo espaço da cidade, que deve ser percebida, vivenciada e habitada.
Solidariedade, acolhida, convivência e segurança são elementos fundamentais para entender uma relação
hospitaleira positiva ou negativa, seja no contexto doméstico, privado/comercial ou público, como apresenta
Camargo (2004). Para o autor, a hospitalidade pública refere-se ao que o ‘lugar em si oferece’ pelo aspecto
visual, estrutural e social, permitindo a compreensão da cidade. Para Grinover (2007) essa hospitalidade é
demonstrada por três dimensões: acessibilidade, legibilidade e identidade. A acessibilidade deve ser
tangível e intangível. A tangível trata de possibilitar acesso físico a espaços e serviços, com condições de
acesso para diferentes pessoas. Já a acessibilidade intangível diz respeito ao acesso à cultura, à
informação, à educação, saúde, segurança e lazer gratuitos. A legibilidade trata da leitura e reconhecimento
dos espaços urbanos, onde os marcos arquitetônicos e culturais que facilitem a localização da pessoa
tornam-se chave para melhor interpretar a cidade. Encontrar hospitalidade na identidade significa possibilitar
que o visitante/residente reconheça nos espaços citadinos referências identitárias daquela cultura, seja
através de obras de arte, prédios, e elementos que façam jus a sua história. Interpretar a cidade sob a luz
da hospitalidade urbana permite pensar sobre as qualidades urbanísticas que todo e qualquer morador
merece por respeito à cidadania, mas também sobre os valores que se plantam numa sociedade através da
acessibilidade e da identidade. Nesse contexto, buscou-se analisar a orla pessoense após obras sucessivas
de melhoramento, motivadas pelo crescimento urbano e econômico, e desejo governamental de promoção
da cidade. Sobre a acessibilidade tangível, verifica-se que a orla possui boa estrutura, com: faixas de
pedestre - muitas delas niveladas ao calçadão, unindo-se às rampas de acesso; piso tátil; ciclovia; placas
informativas - as turísticas são bilíngues; totens informativos; boa iluminação; razoável acesso via transporte
coletivo, boa sinalização viária horizontal e vertical e condições da via. A ressalva que se faz está no
calçamento disposto na frente das propriedades privadas, que ainda são desniveladas, e as políticas
públicas urbanas notadamente não norteiam nem exigem qualificações ao mesmo - como padronização e
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manutenção real. Quanto à acessibilidade intangível, começando pela educação, infere-se que na orla há
poucos equipamentos fomentando-a, limitando-se à Fundação Casa José Américo - FCJA, no Cabo Branco,
que oferece visitação gratuita ao acervo e memorial do literário paraibano, e atua na promoção de estudos,
difusão da cultura e da pesquisa (FCJA, 2021). Quanto à saúde, não há postos de saúde ou hospitais, e sim
algumas clínicas médicas em Manaíra. Além disso, pode-se considerar os equipamentos disponibilizados
para exercícios físicos na praia de Tambaú - barras, pesos, quadras de areia para jogos coletivos -, eventos
esportivos nacionais, e o incentivo ao uso para esportes e recreação dado pela prefeitura, quando fecha
toda a orla da cidade das 05:00 às 08:00 da manhã. Sobre a cultura, consideram-se os equipamentos
privados como bares e restaurantes que oferecem em seus serviços gastronomia e entretenimento com
shows de música ao vivo. Ao analisar seu acesso através de investimentos públicos e ofertados
gratuitamente, pode-se citar a própria FCJA e alguns poucos shows de música que acontecem em datas
comemorativas no Busto de Tamandaré, reconhecido ponto da cidade, na orla de Tambaú. Entretanto, cabe
frisar, que a cultura de acesso público já foi melhor ofertada em tempos não muito distantes, quando shows
eram recorrentes no verão, final de ano e outras datas comemorativas, eventos reconhecidos como: o
Extremo Cultural (fazendo referência ao extremo oriental das Américas), o Festival Internacional de Música
Clássica, os concertos de Natal, o Réveillon, e os shows televisionados nacionalmente, que contribuíram
para construção da imagem turística e consequentemente do turismo na cidade. Ao analisar a informação
como parte da construção da imagem e da qualidade urbana, percebe-se nos principais sites de viagens e
turismo a orla como um dos símbolos da cidade, ressaltando a tranquilidade, a acessibilidade e o mar. Na
perspectiva da segurança há uma Delegacia de Atendimento ao Turista em Tambaú e o Batalhão do Corpo
de Bombeiros no Cabo Branco, além de rondas ostensivas da Polícia Militar e da Guarda Municipal por
ambas as orlas. Sobre a leitura desse espaço, a legibilidade é bastante proporcionada pela Constituição do
Estado da Paraíba de 1989, atualizada em 2015 (PARAÍBA, 2015), que limita o número de gabaritos
possíveis na faixa costeira. Na prática, significou para leitura urbana poucos prédios altos na primeira linha
de visão frente mar, o que leva aos poucos existentes (três) a funcionarem como referência de localização.
Outros pontos legíveis são: Food Park Cabo Branco, Hotel do Sesc, Empadinhas Barnabé ou final da Av.
Beira Rio, no Cabo Branco; Busto de Tamandaré (ou Largo de Tambaú), Feirinha e Hotel Tambaú, em
Tambaú; Bahamas, Hotel Verde Green, “Prédio de Ondas”; Food Park Manaíra e Mag Shopping, em
Manaíra. Todos estes pontos não são aleatoriamente escolhidos como de referência, são construções
históricas e de um relacionamento com o usuário que os levaram a este parâmetro. Adentrando o último
item, a identidade talvez seja para João Pessoa, uma problemática recorrente. Apesar de reconhecer alguns
marcos identitários da capital, muitas vezes eles não são percebidos e “abraçados” pela maioria da
população. Contudo, se focarmos no trecho estudado, tem-se a barreira do Cabo Branco e o mar como
paisagens identitárias para os pessoenses. O Busto de Tamandaré perpetuou por décadas como
caracterização da praia de Tambaú, tendo passado por ressignificações que marcaram, sobretudo, a
população mais jovem, que passou a criar uma identificação muito maior com o letreiro “Eu amo Jampa”
disposto na mesma localização do Busto, agora refeito para “João Pessoa”, passando a vincular a identidade
da cidade onde o sol nasce primeiro. Outro elemento identitário é o Hotel Tambaú, sendo retratado em
postais, fotografias e livros, obtendo certa afetividade da população para com ele. A presença de elementos
de acessibilidade, legibilidade e identidade no espaço estudado possibilita a compreensão deste como
hospitaleiro. As transformações urbanísticas ocorridas devem ser analisadas para além de objetivos
econômicos, mesmo ocorrendo maior concentração do uso comercial e serviços frente ao residencial, pois
ali também ocorrem relações de troca entre “anfitriões e hóspedes" baseadas na convivência, partilha,
solidariedade e no receber. A expansão da cidade, apesar de gerar conflitos pontuais e novas funções, a
priori, vem contribuindo para a existência humana, favorecendo o senso de pertença, a qualidade de vida,
e inserindo a orla no cotidiano da vida dos pessoenses.
Palavras-chave: Turismo, Crescimento Urbano; Hospitalidade Urbana; João Pessoa.
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SESSÃO DE COMUNICAÇÃO E PÔSTERES 6 / ST-III Turismo, Financeirização,
Tecnologias e o Território – entre o local e global
RESUMOS SIMPLES
Empreendimentos turísticos imobiliários: verticalidades e horizontalidades no litoral brasileiro
Empresas de turismo inmobiliario: verticalidades y horizontalidades en la costa brasileña
Real estate tourism enterprises: verticalities and horizontalities on the Brazilian coast
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Resumo
O termo Empreendimento turístico imobiliário (ETI) corresponde a associação de resort com segundas
residências, de modo que o primeiro se beneficia com uma maior rentabilidade e o segundo tem seu valor
alavancado, uma vez que dispõe da área de lazer do resort no mesmo terreno. São complexos
multifuncionais pois empregam diversos usos ao solo como, por exemplo: hotéis, residências(geralmente
utilizadas para fins de vilegiatura), centros de lazer e serviços, campos de golfe, marinas, etc. Para o estudo
da distribuição destes empreendimentos na costa praiana brasileira foi feito a análise de todos os hotéis e
resorts das cidades litorâneas registrados no Cadastur até o primeiro semestre de 2020, a fim de descobrir
eventuais ETIs, além da busca por atualizações acerca dos elementos citados em teses e artigos de
referência prévia. Para fundamentar tal pesquisa foram utilizadas imagens do Google Maps, informações de
sites do ramo imobiliário e turístico, bem como do próprio empreendimento. Descobriu-se que 38 ETIs foram
concretizados distribuídos entre os estados de Alagoas, Ceará, Sergipe, Bahia, Pernambuco, São Paulo,
Rio de Janeiro e Santa Catarina. Dentre estes, 3 possuem seu equipamento âncora hoteleiro desativado,
sendo 2 deles em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Além destes, 49 empreendimentos haviam
sido lançados segundo as pesquisas de 2011 e 2013 contidas nas bibliografias estudadas, porém eles não
foram concretizados, seja por falta de investimentos ou de licenciamento ambiental. Dessa forma, muitos
foram inviabilizados e outros ainda permanecem sob a expectativa de serem construídos (ou concluídos).
Constatou-se que no que tange à escolha da área para a implantação de ETIs, há uma tendência de
preferência por zonas periurbanas, onde há grande oferta de glebas a baixo custo, principalmente na região
nordeste, de modo que eles acabam por impactar o espaço geográfico do município que adentra, tanto em
questões territoriais quanto ambientais.
Palavras-chave: empreendimentos turísticos imobiliários, cidades litorâneas, turismo, produção do espaço,
usos do solo.
Turismo em Inhambane no Contexto da Pandemia da Covid-19: caso da Praia de Tofo
Turismo en Inhambane en el contexto de la pandemia Covid-19: el caso de Praia de Tofo
Tourism in Inhambane in the Context of the Covid-19 Pandemic: the case of Praia de Tofo
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Os finais de 2019 e, o ano de 2020 em particular para muitos países, começou com uma enorme
preocupação global, pois era o início da circulação de informações sobre a ocorrência e disseminação de
um novo vírus responsável pela doença infecciosa respiratória denominada covid-19, que ditou a introdução
generalizada de medidas de confinamento, cujos efeitos, a partida se fazem sentir em todas escalas e níveis,
em particular na prática do turismo. É no quadro desta situação, e no contexto do decurso da pandemia do
covid-19, que se desenvolve esta pesquisa, com o objectivo de contribuir na análise dos efeitos do novo
coronavírus sobre o turismo em Moçambique e, na praia de Tofo em Inhambane de forma particular, uma
prática socioeconómica e espacial cujas características não são compatíveis com as medidas de
confinamento que a prevenção da pandemia impõe. Recorrendo a revisão bibliográfica e ao trabalho de
campo, materializado pela entrevista semi-estruturada, a pesquisa mostra que o turismo em Moçambique e,
no Tofo em Inhambane, está sendo fortemente afectado desde que as notícias sobre a propagação do novo
coronavírus começaram a circular e, medidas de enfrentamento foram sendo tomadas pelos diversos
países. A situação na praia de Tofo é muito preocupante, visto que o lugar está sendo abandonado e muitas,
são as pessoas que estão ficando sem condições de continuar a vida em Inhambane devido a esta doença,
mas os mesmos apelam o uso obrigatório de mascara,a lavagem regular das mãos e o distanciamento como
forma de ultrapassar este mal neste ponto do país.
Palavras-chave: Turismo, Tofo, Pandemia, Covid-19.
RESUMOS EXPANDIDOS
O Airbnb e suas repercussões: aspectos da economia do compartilhamento, turismo e gentrificação
na região central do Rio de Janeiro
Airbnb y sus repercusiones: aspectos de la economía compartida, el turismo y la gentrificación en el centro de Rio de
Janeiro
Airbnb and its repercussions: aspects of sharing economy, tourism and gentrification in central Rio de Janeiro
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Resumo
A economia do compartilhamento se apoia em “soluções” para as novas formas de consumo caracterizadas
pelo acesso aos bens como prioridade sobre a posse, na troca de recursos físicos, humanos e intelectuais.
Botsman e Rogers (2011) apontam que este modelo de negócios recebe diferentes empresas que se
apropriam de seu discurso (de consumo alternativo), afim de burlar regulamentações e taxações. Entre seus
exemplos mais conhecidos destacam-se plataformas de oferta de serviços compartilhados, como a Uber, e
a plataforma de hospedagem Airbnb.
O Airbnb possui mais de 6 milhões de anúncios em 191 países e já superou o número de hospedagens das
principais redes hoteleiras do mundo juntas (AIRBNB, 2020). A flexibilidade de contratos de curto prazo, a
falta de regulação, a ausência de taxação e de diferenciação entre pessoa física e jurídica, dentre outras
“vantagens” fornecidas pela plataforma geram diferentes impactos relatados em cidades do mundo inteiro.
Dentre estes estão a troca majoritária de ofertas de aluguéis de longo prazo pelos de curto prazo, o aumento
significativo no valor de imóveis formais, a expulsão de moradores locais da região, a alteração de dinâmicas
da cidade e a sobrecarga de serviços e infraestrutura, que acarretam inclusive na “turismofobia”80.
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No Brasil, em 2018, o Airbnb registrou 3,7 milhões de hospedagens, alta de 640% na comparação com
2016, ano em que sediou os Jogos Olímpicos (LABCIDADE, 2019). Este é o 13º país mais visitado da
plataforma e em paralelo, o turismo no país se faz significativo em municípios litorâneos. De acordo com a
Categorização dos Municípios das Regiões Turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro, elaborado pelo
Ministério do Turismo - Mtur (2021), a cidade do Rio de Janeiro está categorizado como “A” (maior nível).
Através da classificação, que revela grande fluxo turístico, número de empregos e estabelecimentos de
hospedagem, percebe-se o turismo na cidade como um grande vetor econômico. Em conformidade com a
classificação, a expressividade da plataforma na região sudeste, com ênfase ao Rio de Janeiro, se destaca
ao compreender 27% dos anúncios da região (AIRDNA, 2021).
A presente pesquisa contribui à temática do “III Colóquio Internacional sobre Cidades Litorâneas e Turismo"
(CILITUR) ao perceber, discutir e verificar as possíveis ameaças à memória coletiva (viva) do recorte
espacial a partir da implementação do Projeto Porto Maravilha, que a espelho de cidades do mundo,
acontece a partir da “substituição” da memória coletiva do espaço pela memória do grupo dominante
(hegemônico), tornando o território mercadoria para o consumo (muitas vezes, via turismo). Discute e verifica
ainda o papel complementar do fenômeno Airbnb neste contexto, que atua em muitas cidades como
incentivador nos processos de gentrificação e turistificação, ao apoiar-se na ideia do compartilhamento e
encontrar na cidade um meio de financeirização via turismo. Por isso, a pesquisa se insere no eixo temático
“III.Turismo, Financeirização, Tecnologias e o Território: entre o Local e o Global”.
Considerando estes aspectos, este trabalho tem como objetivo verificar as alterações na dinâmica
habitacional e o possível processo de gentrificação a partir da presença da plataforma Airbnb na região
central da cidade do Rio de Janeiro. O recorte da pesquisa compreende o polígono do Centro e Lapa
(bairros) e a delimitação urbana do Projeto Porto Maravilha, que engloba os bairros Gamboa, Saúde e Santo
Cristo. A escolha se dá em razão de serem bairros com núcleos residenciais tradicionais na área central da
cidade, sobretudo Saúde, Gamboa e Santo Cristo, cujo caráter tradicional resiste ao longo do tempo às
reformas diversas na região, a exemplo da recente “implantação” do Projeto Porto Maravilha.
Para tanto, foram utilizados dados dos setores censitários dos bairros analisados (população, número de
domicílios e renda domiciliar) e o recorte temporal foi estabelecido entre os anos de 2010 e 2020. Foram
levantados os dados do mercado de aluguéis residenciais de longa duração (como sua variação de preços
por metro quadrado) e, também, as características das unidades ofertadas pelo Airbnb na área de estudo
(imóvel inteiro ou compartilhado; distribuição espacial). A partir do cruzamento destas informações buscouse discutir como tem ocorrido a dinâmica habitacional na região central do Rio de Janeiro.
Observou-se que o Centro e a Lapa são os bairros com maior incidência de oferta de unidades pela Airbnb
e que as quantidades pouco variaram ao longo dos meses e anos analisados. Infere-se que a diferença
expressiva de quantidade, se comparada aos bairros portuários, aconteça devido ao processo de renovação
urbana ocorrido na região, com ênfase na Lapa que, como destacado por Irias (2007), é um bairro de
referência histórica e cultural que passou pelo estímulo do mercado imobiliário voltado a classe média e
despertou o interesse para além da boemia. Notou-se também, ainda no Centro e Lapa, que a tipologia com
mais ofertas é a de casas/apartamentos inteiros, que pode demonstrar um maior poder aquisitivo dos
proprietários por deixarem os imóveis vazios direcionados à plataforma. A renda per capita desses bairros,
de R$1.356,00, é a maior dentre os analisados e corrobora a possibilidade (FGV SOCIAL/CPS, 2018).
Para os bairros Saúde, Gamboa e Santo Cristo, com quantidade significativamente menor de ofertas, a
ausência e/ou investimento ínfimo de políticas públicas e parcerias público-privadas direcionadas podem
estar entre os motivos para o número reduzido de ofertas. A maior parte dos investimentos realizados no
Projeto do Porto Maravilha concentrou-se na faixa da orla portuária, sem inversões e melhorias no interior
dos bairros da região que possuem maiores concentrações/densidades populacionais nos morros.
A tipologia com maior quantidade de oferta nos bairros Saúde, Gamboa e Santo Cristo foi a de quartos
privativos (ofertados na residência do anfitrião). Isso demonstra que, nestes bairros, a plataforma pode
funcionar mais próxima de sua proposta inicial junto a teoria do compartilhamento, por impulsionar o
complemento de renda para a população residente cuja renda per capita demonstra-se baixa, perfazendo
R$681,00, R$466,00 e R$551,00, respectivamente (FGV SOCIAL/CPS, 2018). Aproveitando-se da
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revitalização de parte do bairro, muitos moradores vislumbraram a possibilidade de incremento de renda,
ofertando espaços de suas residências na plataforma.
Quanto à espacialização da plataforma no recorte, o número de ofertas não oscilou de maneira significativa.
Percebe-se ainda que na Lapa há uma maior concentração de pontos (Fig.1), que conforma com os
investimentos de parcerias público-privadas e especulação imobiliária no bairro. Já no Centro, a maior
concentração de pontos ocorre nos arredores da própria Lapa, enquanto as outras áreas do bairro, com
poucos pontos, são reflexo do processo de vazios urbanos por seu caráter comercial estimulado ao longo
do processo de produção deste espaço. Para os outros bairros os pontos aparentam se distribuir a longo
das áreas residenciais dos mesmos, lembrando que em sua maioria como tipologia de quartos privativos,
não há a movimentação de retirada do morador local, os imóveis permanecem ocupados.
Figura 1: Mapa de pontos Airbnb.

Fonte: INSIDE AIRBNB, 2019. Elaborado pelos autores, 2021.

Mesmo após todo o processo excludente experimentado pelos bairros em análise, com o passar dos anos,
as reformas e revitalizações urbanas demonstram cada vez mais acontecer a partir de uma estética
globalizada, na qual o Estado atua a partir das vontades do capital imobiliário e dos proprietários privados,
que estimulam o processo de turistificação e a consequente valorização imobiliária (PACHECO; SCHICCHI,
2019). Foi o que ocorreu com o Projeto Porto Maravilha que, na tentativa de reestruturar os vazios urbanos,
apostou na referência de modelos globais, na espetacularização das arquiteturas e na atratividade visual da
região.
Os achados da pesquisa apontam que, no que tange a presença da plataforma no recorte, os bairros com
maior incidência de ofertas correspondem ao Centro e a Lapa. Isso porque, presume-se que as renovações
urbanas e o estímulo do mercado imobiliário (com ênfase para a Lapa) desencadearam o interesse mais
significativo nos bairros, pressuposto este apurado na análise de espacialidade da plataforma, ao notar a
maior concentração de pontos. Destaca- se a baixa inferência da plataforma na Saúde, Gamboa e Santo
Cristo, onde a investigação captou a aparente ausência do poder público e das parcerias público-privadas,
com destaque ao Projeto Porto Maravilha, nas áreas residenciais.
Por fim, no que tange à ameaça da substituição de aluguéis de longo prazo por curto prazo, largamente
relatado em outros contextos pela literatura internacional, observou-se que as renovações urbanas e o
consequente processo de turistificação desencadearam no recorte espacial, em um primeiro momento, o
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aumento significativo no valor dos aluguéis de longa duração na Zona Central, que em contrapartida, logo
mudou de cenário com a crise instaurada no Estado. Neste contexto, pode-se inferir que a presença do
Airbnb não aparenta interferir no processo de especulação imobiliária, visto a baixa densidade da plataforma
nos bairros, de no máximo 4%. Ademais, sua aparição mais significativa na cidade foi em 2016, ano este
que demonstrou queda no valor da variação de locação de longo prazo, assim como nos anos subsequentes.
Palavras-chave: Globalização; Economia do Compartilhamento; Gentrificação; Turistificação.
Referências Bibliográficas
AIRDNA. Custom vacation rental reports. 2019. Disponível em: https://www.airdna.co/custom-vacationrental-reports. Acesso em: 20 abr. 2021.
BOTSMAN, Rachel; ROGERS, Roo. O que é seu é meu - como o consumo colaborativo vai mudar o
nosso mundo. Porto Alegre: Bookman Editora, 2011.
FGV (Rio de Janeiro). Renda per capita - População Total e Favelas: bairros do rio de janeiro. Bairros
do Rio de Janeiro. Disponível em: https://cps.fgv.br/r-renda-capita- populacao-total-e-favelas-bairros-riode-janeiro. Acesso em: 20 abr. 2021.
INSIDE AIRBNB. Inside Airbnb: Adding data to the debate. 2021. Get the Data. Disponível em:
http://insideairbnb.com/get-the-data.html. Acesso em: 10 fev. 2020.
IRIAS, Frederico Duarte. A Renovação Urbana da Lapa, Rio de Janeiro: um território de conflito?. 2007.
137 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.
LABORATÓRIO ESPAÇO PÚBLICO E DIREITO À CIDADE (LABCIDADE). Moradia de aluguel na américa
latina: estado, finanças e mercados populares. São Paulo: Labcidade, 2019. 238 p. Disponível em:
https://ia803203.us.archive.org/20/items/seminariodealuguel/programa_PT_final%20%281%
29.pdf.
Acesso em: 01 out. 2021.
MTUR. Mapa do Turismo. 2021. Disponível em: http://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html#/home.
Acesso em: 10 fev. 2021.
PACHECO, B. T. M. ; SCHICCHI, M. C. S. Intervenções Urbanas na Área Central do Rio de Janeiro: turismo
e transformações da paisagem cultural. In: Porto Maravilha 10 Anos: passado, presente e futuro da zona
portuária, 2019, Rio de Janeiro - RJ. Anais do Seminário "Porto Maravilha 10 anos: passado, presente
e futuro da zona portuária", 2019.
Aluga-se: mapeamento da oferta do Airbnb nas cidades litorâneas de Pernambuco
En alquiler: mapeo de la oferta de Airbnb en las ciudades costeras de Pernambuco
For rent: mapping the offer of Airbnb in coastal cities of Pernambuco
ANDRADE, Josiane Nascimento81
ARAUJO, Cristina Pereira de82
CRISTINO, Claudio Tadeu83

Resumo
Desde sua chegada ao Brasil, no ano de 2012, a plataforma de hospedagem Airbnb se consolidou como um
dos principais expoentes da economia do compartilhamento. Esta dinâmica econômica se vale da interação
entre pessoas intermediada pela tecnologia e popularizou a ideia das trocas, empréstimos e aluguéis de
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elementos materiais, como os imóveis, ou intangíveis, como a “experiência” intermediada por plataformas
(SCHOR, 2014; LOBO, 2020).
Apesar do conceito de compartilhamento, o que se estabelece entre os usuários é uma relação comercial,
onde em uma ponta está o interessado em acessar determinado produto ou serviço, na outra está quem
dispõe daquilo e, no meio, há uma empresa lucrando para aproximá-los (ECKHARDT E BARDHI, 2015).
Para Srnicek (2016) o que se configura é uma apenas mais uma maneira capitalista de se valer de novas
formas de exploração, estabelecendo-se o que o autor denomina como capitalismo de plataforma. Nesta
perspectiva, a partir da precarização e modelos de negócios mais enxutos oriundos da crise de
superprodução da década de 1970, do surgimento da indústria digital a partir da década de 1990 e, por fim,
da crise financeira de 2008 que resultou em um grande contingente de mão de obra desempregada as
plataformas se consolidaram como um grupo de empresas de tecnologia que se vale de um discurso de
compartilhamento para fomentar seus ganhos bilionários (SLEE, 2017).
Embora seus números sejam mais robustos nas cidades com maior fluxo turístico (SOUZA, 2021), o Airbnb
também se faz presente em localidades com dinâmicas menos intensas. Um fenômeno associado à
presença do Airbnb nas cidades com forte potencial de hospedagens é o “buy to rent”, onde investidores
constroem e vendem imóveis destinados diretamente para locação na plataforma. Com características
espaciais e locacionais atraentes e um modelo de administração que não necessariamente demande contato
entre quem se hospeda e o proprietário este tipo de edifício se assemelha a um hotel, com a diferença de
que seu funcionamento não é regulamentado para tal (HOFFMAN E HEISLER, 2021). No Recife um
empreendimento com estas características se encontra em fase de implantação. Localizado no bairro de
Boa Viagem, o edifício de 97 apartamentos com 16 metros quadrados cada foi pensado para funcionar como
hotel, mas onde investidores podem adquirir unidades para serem alugadas e administradas pela própria
empresa futuramente (MAROSINI, 2020).
De modo geral o que se observa em Pernambuco é uma dinâmica de ocupação da orla que contrasta a forte
presença de primeiras residências, geralmente ocupadas por população de alta renda e outros usos
relacionados à atividade turística, tais como hotéis, resorts, empreendimentos turísticos imobiliários e
segundas residências. Na capital Recife se concentra grande parte da hotelaria de rede, com ocorrência
equilibrada entre bandeiras nacionais, internacionais e mistas (bandeiras internacionais administradas por
empresas nacionais). Ipojuca, internacionalmente conhecida pela Praia de Porto de Galinhas, concentra a
maioria dos resorts do litoral pernambucano. As segundas residências, em sua maioria, concentram-se ao
norte, na Ilha de Itamaracá e ao sul, em Tamandaré, onde se observa também uma dinamização de
empreendimentos turísticos imobiliários em sua localização mais cobiçada, que é a praia dos Carneiros
(ARAUJO, 2011; 2016).
A oferta hoteleira nas cidades litorâneas pernambucanas não é, necessariamente, a única opção para a
acomodação turística. A tradição dos domicílios de uso ocasional é bastante forte em alguns casos, como
na Ilha de Itamaracá, no litoral norte. Enquanto se observam apenas quatro meios de hospedagem
cadastrados no Cadastur (2021), sendo dois hotéis e duas pousadas, este é o município do estado de
Pernambuco com o maior número de domicílios de uso ocasional de acordo com o censo (IBGE, 2010), se
destacando como excepcional no índice de Tulik (2001). É interessante observar, porém, que o número de
imóveis de “segunda residência” no município não necessariamente se reverte ao de anúncios no Airbnb,
visto que a dinâmica dos aluguéis por temporada na Ilha de Itamaracá é estabelecida desde a década de
1980, bem antes do surgimento da plataforma como facilitadora (ANDRADE, 2018).
O objetivo desta pesquisa é apresentar a densidade da oferta de imóveis ofertados na plataforma Airbnb
nas cidades litorâneas do estado de Pernambuco. O recorte analisado é composto pelos municípios de
Goiana, Ilha de Itamaracá, Igarassu, Paulista, Olinda, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo
Agostinho, Ipojuca, Sirinhaém, Tamandaré, Barreiros e São José da Coroa Grande. Para tanto, o
procedimento metodológico adotado consistiu na relação entre as ofertas de casas/apartamentos inteiros
da plataforma e os domicílios particulares permanentes - DPP, próprios e alugados, retirados do Censo
demográfico de 2010. O levantamento dos dados da plataforma foi realizado em setembro de 2021 através
do site Airdna, que disponibiliza em modo gratuito informações acerca das cidades nas quais existem
anúncios ativos no Airbnb. Os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 1.
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Tabela 1 – Densidade de imóveis Airbnb nas cidades litorâneas de Pernambuco.
Município
DPP’S Alugados*
DPP’S Próprios*
Barreiros
1776
8664
Cabo de Santo
9267
55083
Agostinho
Goiana
3767
26496
Igarassu
4014
29801
Ilha de Itamaracá
846
16073
Ipojuca
4519
24215
Jaboatão dos
38908
176827
Guararapes
Olinda
22486
102026
Paulista
16675
90327
Recife
102485
412230
São José da Coroa
882
4013
Grande
Sirinhaém
1154
10284
Tamandaré
815
10465
* Dados extraídos da Sinopse do Censo 2010
** Dados referentes aos anúncios ativos em setembro de 2021
Fonte: Organizada pelos autores, 2021.

Anúncios no Airbnb**
00

Densidade
0,00

84

0,15

54
25
107
2184

0,20
0,08
0,67
9,02

182

0,10

131
86
1059

0,13
0,10
0,26

00

0,00

18
471

0,18
4,50

Pode-se observar que embora seja o município com o maior número de anúncios, a densidade do Airbnb
no Recife é baixa devido ao caráter de metrópole e grande número de domicílios. Observou-se que, entre
os imóveis ofertados, 71% correspondem a casas ou apartamentos inteiros (AIRDNA, 2021). Isso permite
inferir que esta oferta não se direciona somente aos turistas (embora aproximadamente 50% dos anúncios
se concentre em Boa Viagem, que é um bairro com característica de turismo de sol e mar), mas que parte
destes imóveis compõe o estoque para aluguéis de longa duração e se utilizam da plataforma para ampliar
sua visibilidade e diminuir o pagamento de impostos pela locação.
No município de Ipojuca, litoral sul, apesar da grande oferta de meios de hospedagem (sendo 23 hotéis, 73
pousadas, 2 albergues e 2 resorts segundo o Cadastur, 2021) observou-se a maior densidade de Airbnb do
recorte. Neste caso, 91% da oferta é de imóveis inteiros (AIRDNA, 2021) e apenas 15% dos domicílios são
classificados como de uso ocasional (IBGE, 2010). Talvez seja este o caso mais claro de que a utilização
da plataforma Airbnb também se dá na oferta de imóveis de “primeira residência”.
Mesmo em municípios onde o caráter turístico é menor, como Goiana ou Paulista, nota-se que a maior parte
das ofertas corresponde aos imóveis inteiros, sendo 95% e 71% respectivamente. Não se observou no
recorte a ocorrência de oferta de quartos em imóveis compartilhados superando o número de imóveis
destinados inteiramente ao hóspede. Isso permite inferir que, apesar do discurso de compartilhamento de
espaço e de complemento de renda através dele, nas cidades litorâneas pernambucanas o processo é outro.
O que vem ocorrendo é a oferta de imóveis inteiros, muitos destes provavelmente construídos com vistas á
sua utilização na plataforma e consequente transformação da dinâmica de locações de longa duração ou
voltadas ao turismo.
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Resumo
O objetivo deste estudo foi o de verificar qual a relação entre os investimentos oriundos do Programa de
Desenvolvimento Turístico do Nordeste (Prodetur/NE) com os incentivos aos investimentos para os meios
de hospedagem do litoral. Toma-se como ponto de partida a compreensão de que as políticas públicas têm
uma relação desejada de causa e efeito em suas aplicações. Teve como objeto de análise o Prodetur/NE
por tratar-se do maior Programa de desenvolvimento turístico, na maior região do País. Como resultado
identificou-se os processos econômicos aos quais o Programa se subordina promovendo um boom hoteleiro
subsidiado pelos sistema bancário.
Palavras-chave: Políticas Públicas; Turismo; Financeirização.
Problema - O litoral nordestino brasileiro tem sido alvo, nas últimas décadas, de investimentos públicos e
privados que o insere na competitividade internacional e marca afirmativamente o protagonismo do Estado
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na sua transformação por meio de políticas públicas que respondem às demandas da globalização,
marcando a inclinação de tais políticas para o neoliberalismo. Nesse sentido, a financeirização é temática
relevante sobre a qual se debruça a fim de identifica-la nas políticas públicas de turismo.
Na condição de atividade fomentada e regulada pelo Estado, tal circunstância a coloca sob a perspectiva
das sucessivas gestões e a representação ideológica de cada uma. Além de ser atividade na qual,
essencialmente, se reproduz a dinâmica neoliberal, porquanto, irradia os mecanismos de atração de divisas,
facilidades fiscais para grandes empresa, assim como, enfatiza a globalização estimulando competitividade
e proporcionando vantajosos programas creditícios. Tal cenário sucita a indagação que conduz este estudo,
qual a ligação direta entre os investimentos oriundos do Prodetur/NE com os incentivos aos investimentos
para a iniciativa privada?
Objetivo – Considerando que há uma relação planejada de causa e efeito na aplicação das políticas
públicas, este estudo objetiva verificar qual a relação entre os investimentos oriundos do Prodetur/NE com
os incentivos aos investimentos para o boom hoteleiro do litoral.
Metodologia - De natureza qualitativa (SACCOL, 2009), essa pesquisa é exploratória, sob a perpectiva de
levantamento documental de dados, cuja fonte é primária. Para tal, foram levantados dados no âmbito do
grupo de pesquisa Cidades Litorâneas e Turismo (CILITUR), tendo como recorte geográfico o Nordeste, no
período de 1995 a 2019. O ano de 2020 foi excluído do levantamento dada a circustância provocada pela
Pandemia do Coronavírus, a fim de não provocar ponto de inflexão.
Está baseado no relatório da matriz de investimentos do Banco do Nordeste (BNB), executor financeiro do
Programa e nos relatórios do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) com o intuito de
demostrar comparativamente os dados dos meios de hospedagens do litoral nordestino.
Conforme já indicado, a análise proposta está focada no Prodetur/NE e esta escolha se justifica por tratarse do maior investimento, em termos de políticas públicas do setor, aplicado na maior região do Brasil, cujo
recorte temporal está entre os anos de 1994 a 2012.
Resultados e discussões
A internacionalização do Brasil, assim como a flexibilização das fronteiras para a entrada do capital
internacional, não só na indústria, mas também nos serviços, ocorreu no início dos anos de 1990 (DE
ARAÚJO, 2000). No turismo, tal estímulo teve maior impulso a partir do Prodetur/NE.
Diferentemente de outras políticas públicas de turismo implantadas anteriormente, o Prodetur/NE teve como
característica marcante a oferta de recursos para investimento em intervenções espaciais promovidas por
meio do melhoramento na infraestrutura, capitaneada pelo Estado. Com as interferências empreendidas
estabeleceu-se a valorização dos aspectos estético e urbanístico favorecendo ao processo de turistificação.
O Programa tinha como objetivo promover o desenvolvimento socioeconômico da região Nordeste, com
benefícios para a população de baixa renda, por meio da expansão da atividade turística. As ideias-força
eram a estruturação e o acesso na busca do desenvolvimento regional.
Executado em duas etapas, o Prodetur/NE desenrolou-se por meio de intervenções distintas e
complementares denominadas de componentes. Em sua totalidade, abrangeu diretamente mais de 100
municípios dentre os nove estados nordestinos, executou mais de 400 projetos, com investimentos na ordem
de US$ 1.140,83 milhões aportados pelo BID. A primeira etapa alcançou todo Nordeste e foi executada entre
os anos de 1995 e 2005; a segunda etapa se deu entre os anos de 2006 e 2012. Nessa etapa, dos nove
estados do Nordeste, apenas cinco participaram e a eles juntaram-se dois estados do Sudeste, Espírito
Santo e Minas Gerais. Outra alteração em relação a primeira etapa foi metodológica, tendo em vista que
para identificação das áreas de investimento e planejamento foram constituídos Polos de Desenvolvimento
Integrados em cada estado, assim como, foi exigida a estruturação de Planos de Desenvolvimento Integrado
do Turismo Sustentável – PDITS (ABREU, 2010).
Deste ponto em diante, alude-se a maneira como as políticas públicas de turismo se pautam nos processos
de financeirização. Primeiramente, há o entendimento de que programas que proporcionam beneficiamentos
fiscais para o capital internacional oferece lastro para a mundialização e flexibilização de barreiras, haja vista
bancos, em qualquer parte do mundo, financiarem empresas internacionais (ARAUJO, 2011), o que
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fundamentalmente configura o início de um processo de financeirização. Com o Prodetur/NE essa assertiva
alcança primordialmente os meios de hospedagem que se instalaram no litoral. São políticas que articulam
a abertura de mercado de créditos, fundos de investimentos e facilitação para o grande capital,
proporcionando assim, a conexão do turismo com os interesses do mercado imobiliário/hoteleiro, além de
propiciar inversão de capital com consequente entrada de divisas para os estados.
Além dos empréstimos aos estados, empreendimentos privados entraram em território nacional,
beneficiados também pela oportunidade de oferta de crédito. Esse é outro aspecto que contribuiu para
aquecer o setor, ao custo empresarial de juros e dividendos aos bancos. No Quadro 1 está demonstrado o
aporte de recursos em cada estado do Nordeste oportunizado pelo Programa. Com a injeção de capital à
iniciativa pública, voltada para a infraestrutura, abra-se a possibilidade de aquecimento do ambiente de
negócio.
Quadro 1: Aporte de recursos por estado via Prodetur/NE.
Estado

Valor contratado
1ª etapa (em US$)

Valor Contratado
2ª etapa (em US$)

Bahia

140,0

95.196

Ceará
Sergipe
Pernambuco
Maranhão
Rio Grande do Norte
Município de Maceió
Paraíba
Piauí
Alagoas
BNB Consultorias
Total

88,9
32,7
30,9
22,7
22,4
22,3
20,6
8,9
5,4

106,584

Polos criados a partir
da 2ª etapa
Costa do Descobrimento /
Chapada Diamantina /
Salvador e Entorno / Polo
Costa das Baleias
Costa do Sol
Costa dos Coqueirais
Costa dos Arrecifes
São Luís
Costa das Dunas
Costa das Piscinas
Costa do Delta
Costa do Delta
Costa dos Corais
-

160.567
42.072
37.373
2.950
444.742

394,8

Fonte: Relatório do término do projeto realizado pelo BNB (2012)

Para análise do crecimento dos meios de hospedagem no litoral nordestino realizou-se um levantamento
com base no demonstrativo de cessão de crédito por parte do BNDES e, assim, chegou-se ao cenário de
investimentos aplicados pela iniciativa privada em período que compreende a realização do Prodetur e mais,
contabilizaram-se sete anos a frente, considerado ainda como período de consolidação das inversões
finalizadas em 2012, conforme demonstrado na Figura 1.
Identifica-se que nos estados em que houve maior aporte e, também, em que há tradicionalmente maior
fluxo turístico ocorreu, simultaneamente, maior adesão da iniciativa privada na aplicação de investimentos
no setor hoteleiro.
Tabela 1: evolução do surgimento dos meios de hospedagens no Nordeste por contratação de empréstimos junto ao
BNDES (1995-2019)
Ano\Estados
1995
2019
Total
acumulado no
período

CE
6
435

PI
2
45

AL
5
271

BA
20
773

SE
2
47

MA
2
125

PE
14
324

PB
1
139

RN
7
220

Total
59
43

441

47

276

793

49

127

338

141

227

2464

Fonte: elaborado pelos autores com base nas planilhas disponibilizadas no site do BNDES (2021).

O discurso institucional aponta para o sucesso do Programa, os relatórios do BNB atestam a positividade e
os ganhos em suas duas etapas indicando que os estados alcançaram melhorias significativas no ambiente
de negócios aumentado o parque hoteleiro.
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No prosseguimento do fomento às políticas públicas de turismo, o Prodetur Nacional avança na construção
de uma política que visa cobrir todo território brasileiro. A rigor, o objetivo do Prodetur/NA continua o mesmo
do Prodetur/NE, contribuir, por meio de financiamento, para o desenvolvimento do turismo regional, desde
que em consonância com seus propósitos e condicionalidades.
Para finalizar, importa ressaltar que toda essa política de investimentos não ocorreu sem consequências
sociais e ambientais diretas e indiretas, passivos edilícios, promessas não cumpridas, despesas mal
investidas, estudos inócuos, falta de continuidade, supervalorização do valor do solo, especulação
imobiliária e muita resistência das comunidades. Contudo, este estudo deteve-se no seu objetivo de
demonstrar qual a ligação direta entre os investimentos oriundos do Prodetur/NE com os incentivos aos
investimentos para a iniciativa privada, cujo resultado preliminar aponta para o protagonismo dos bancos
com oferta de créditos.
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Resumo
Introdução
O presente trabalho aborda as questões referentes ao turismo, financeirização, tecnologias e território, ao
caracterizar a implantação dos empreendimentos - Smart City Laguna (Ceará), Smart City Aquiraz (Ceará)
e Smart City Natal (Rio Grande do Norte) - autopromovidos como modelos de Smart City Social pela
incorporadora italiana Planet Group. Situados no nordeste brasileiro, em seu discurso buscam sanar o déficit
habitacional ao se direcionar para um público com menores faixas de renda, ofertando inovações imobiliárias
classificadas pelos seus promotores como inteligentes e sustentáveis, sendo pertinente levantar o seguinte
questionamento – Como se estabelece a relação entre o discurso e a prática na viabilização dessas
iniciativas?
Mapa 01: Localização das Smart Cities no Nordeste
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Fonte: Infoescola e Wikipedia, com modificação do autor.

O espaço urbano, com o passar do tempo apresentou e apresenta desafios, como, adensamento,
infraestrutura precária, carência de espaços públicos e áreas verdes, além de aspectos relativos à
degradação ambiental, sendo esta realidade utilizada fortemente como estratégia de venda para o mercado.
É possível visualizar isso desde a revolução industrial com a proposição do planejamento moderno ao
buscar sanar os desafios existentes nas cidades, mas que ao longo do tempo apresentou marcantes
inflexões de caráter socioespacial, sendo alvo da crítica urbana contemporânea (FRAMPTON, 2015;
JACOBS, 2001).
A partir disso é possível explicitar a relação entre a cidade e o modo de produção capitalista (HARVEY,
2006), sendo necessário se atentar às recentes práticas urbanizadoras que originam inovações de produto
e processo no desenvolvimento imobiliário. Nos casos aqui analisados tais inovações se evidenciam pela
abordagem tecnológica, própria das iniciativas Smarts, assim como pelo processo de gestão e captação de
investimentos através do modelo de Startup.
O estudo busca analisar a instalação nos estados do Ceará e Rio Grande do Norte dos empreendimentos
de modelo Smart City desenvolvidos pela Planet, empresa de capital internacional. Para tanto, se faz
necessária a contextualização do conceito de Smart City e principais críticas estabelecendo relação com a
temática da produção capitalista do espaço, bem como analisar a morfologia e tipologia dos
empreendimentos em seus planos e projetos, e sua materialização como espaço construído. E por fim
investigar as relações de compra e venda desses empreendimentos através das unidades comercializadas
e promoção imobiliária.
Metodologia
O processo de investigação metodológica se deu de forma exploratória por meio de um levantamento
bibliográfico e documental indireto, sobre o desenvolvimento e implantação das Smart Cities em suas
diferentes escalas, no cenário regional, nacional e internacional. Foram pesquisadas informações em sites,
artigos, trabalhos acadêmicos, livros e textos que serviram como base para a escolha do objeto de estudo
aqui abordado. De forma dialética, as informações coletadas foram organizadas a fim de estabelecer
questionamentos acerca da problemática que envolve esse atual fenômeno para se obter respostas
elucidativas.
O aprofundamento teórico foi realizado considerando as temáticas do planejamento urbano, como produção
capitalista do espaço, acumulação urbana, Grandes Projetos Urbanos, Gestão e Governança dentre outros,
a fim de investigar as iniciativas de Smart Cities propostas para o cenário brasileiro, em específico para a
região nordeste.
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Discussões
A Planet Group, busca desenvolver o conceito de Smart City social, empreendimentos de vasta extensão
territorial, com grande oferta de moradias, preços acessíveis, cercadas de infraestrutura urbana e soluções
tecnológicas, com equipamentos de caráter público. Segundo os incorporadores, a Smart City Laguna, é
considerada a primeira Smart City Social do mundo, ainda em fase de implantação, mas já inspirou os seus
investidores a expandirem esse modelo de negócio para outras localidades, como no caso da Smart City
Aquiraz (Região metropolitana de Fortaleza), e a Smart City Natal (São Gonçalo do Amarante - RN).
Figuras 1, 2 e 3: Smart City Laguna, Smart City Aquiraz e Smart City Natal, respectivamente.

Fonte: Planet Smart City.

Do ponto de vista do desenho urbano, as cidades inteligentes promovidas pela PLANET seguem algumas
tendências de correntes urbanas contemporâneas como uma hierarquização viária onde a avenida principal
atende um tráfego mais intenso, as secundárias para a circulação entre os bairros e as terciárias que
estimulam tráfegos mais lentos com sua morfologia de ruas sem saída, Cul-de-sac, a fim de atribuir maior
segurança. Bem como a proposta de zoneamento urbano com mix de usos, buscando distribuir as
residências, comércios e indústrias com o objetivo de alcançar equilíbrio.
Para o desenvolvimento dos empreendimentos são propostas soluções de base tecnológica, investindo na
modernização de áreas como segurança, infraestruturas urbanas, sustentabilidade, e recursos humanos,
onde segundo a empresa utilizam tecnologia a fim de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Sendo o
planet app uma destas, tendo por objetivo o monitoramento da cidade em tempo real, seja na gestão dos
recursos ou conexão dos cidadãos entre si.
Atualmente todos os empreendimentos citados estão em fase de implantação avançada, a Smart City
Laguna tem sua construção dividida em duas etapas, onde a primeira destas já se encontra 100% concluída.
Das quatro etapas de construção nas quais se divide a cidade inteligente em Natal, já é possível observar a
conclusão de serviços como instalação de rede elétrica, rede de esgoto e drenagem e iluminação. No setor
1 da Smart City Aquiraz as obras de infraestrutura como terraplanagem, esgotamento, e iluminação já foram
finalizadas. Todos os três empreendimentos estão em estágio de comercialização dos lotes, sendo em sua
maioria lotes residenciais.
Comercialização dos empreendimentos
O mercado imobiliário está em constante busca e adaptação às demandas e cenários atuais, as Smart Cities
estão em processo de expansão por todo o mundo, trazendo grandes desafios ao planejamento das cidades,
dado à escala de tais empreendimentos. Esses projetos passam a receber a designação de “Smart”, devido
a utilização dos recursos tecnológicos pertencentes ao nicho das startups e empresas Proptech, além de
também atenderem o apelo da sustentabilidade ambiental (SEIXAS, 2019).
Esse termo surge da junção das palavras Propriety e Technology, são empresas Startups relacionadas
diretamente ao mercado imobiliário que se propõem a solucionar diversos aspectos relativos à este setor,
desde a compra de imóveis, busca por terrenos, aprovação de financiamentos, até o que diz respeito ao
gerenciamento e análise de dados referente às propriedades, apresentando este setor, grandes
investimentos, favorecendo a criação de diversas empresas que buscam se lançar neste cenário favorável
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de crescimento. Conforme apresenta Lecamus (2017), as Proptechs conseguem absorver e se integrar aos
demais nichos econômicos de tecnologia, como a Contech (construção), Fintech (Finanças), e Colaborative
Economy. Conforme apresenta Caravetti (2020), houve um crescimento de 23% na criação de Proptechs e
Construtechs no cenário nacional, isso demonstra a valorização do mercado sobretudo nos últimos anos
entre 2016-2020. Como apontado por Leal (2015), entende-se essa iniciativa como uma estratégia de
fortificação das estruturas de gestão.
A Planet, responsável pelo desenvolvimento do empreendimento vem cada vez mais se consolidando,
ganhando clientes e ampliando seus investimentos, além da implantação da Laguna, Aquiraz e Riviera, a
empresa está prestes a lançar sua nova cidade inteligente na Bahia, conta também com a implantação de
Grandes Projetos Urbanos, na região Sudeste, além de prestar consultoria a Grandes empreendimentos em
território estrangeiro, como Índia e Itália. Apesar da situação de crise econômica e sanitária em 2020,
conforme apresenta a matéria do jornal O Povo, presente no portal eletrônico da entidade,a empresa
apresenta um aumento de faturamento em 248%. De fato seus três empreendimentos aqui analisados
apresentam elevados níveis de venda das suas unidades imobiliárias, podendo-se exemplificar esse
fenômeno através do mapa da Smart City Laguna (SGA-CE), apresentado a seguir.
Figura 7: Disponibilidade das unidade imobiliárias

Fonte: Planet Smart City, 2021.

Em paralelo a este fenômeno de vendas, é necessário refletir sobre a quem esses empreendimentos se
direcionam, pois em suas páginas e perfis sociais, ao mesmo tempo que se propõe a ofertar um produto
imobiliário mais acessível, seus incorporadores utilizam como argumento de venda a valorização dos
imóveis como um ativo de investimento, favorecendo o fenômeno da especulação imobiliária, componente
que acirra um processo de desigualdade socioespacial. Além disso, um forte argumento para sua promoção
é o aspecto turístico, sendo ressaltado a proximidade desses projetos com as regiões de praia, o que permite
questionar o discurso de sanar o déficit habitacional e o público que terá acesso a esses empreendimentos,
sendo então adquiridos também como residência de veraneio. Conforme afirmou a CEO da Planet Smart
City para a entrevista realizada por Pinho (2018), dos 3 mil lotes vendidos naquele momento, os paulistanos
ocuparam o segundo lugar no ranking de compradores, representando 25% das vendas realizadas, seguidos
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pelos mineiros, afirmando ainda a existência de investidores, mas também de pessoas que desejavam morar
ou passar as férias na região.
Palavras-chave: Smart City, Turismo, acumulação urbana, Nordeste, Planet Group.
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