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TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

PARA O MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ-PE 
 

 

RESUMO 

 

A presente dissertação busca analisar as contribuições do turismo para o desenvolvimento 

local, uma vez que a atividade turística tem proporcionado, na maioria dos casos, apenas 

crescimento econômico. Os empreendimentos turísticos têm contribuído com a oferta de 

emprego, porém contraditoriamente o turismo tem transformado localidades em pseudo-

lugares, acentuado as desigualdades sociais, perda de identidade cultural e explorado a mão de 

obra barata. Para a comprovação empírica da pesquisa foi escolhido o município de 

Tamandaré localizado no Litoral Sul de Pernambuco, por ter recebido investimentos do 

Programa de Desenvolvimento Turístico do Nordeste (PRODETUR/NE), como também por 

ter ocorrido um crescimento significativo do setor turístico na última década, por possuir 

áreas de proteção ambiental que é um instrumento regulador do uso do espaço, por ser alvo 

estratégico do desenvolvimento turístico do Estado de Pernambuco e por apresentar estrutura 

de gestão ambiental e turística. A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem 

dialética da realidade que é conhecida, no intuito de compreender as contradições ocorrentes 

entre os aspectos sociais, econômicos e ecológicos. Portanto, o objetivo é buscar a 

compreensão deste universo de fenômenos através de sua reciprocidade e verificar se o 

turismo tem realmente contribuído para o desenvolvimento local ou se é apenas uma mera 

contradição. Incluem-se dentre as técnicas utilizadas: o levantamento bibliográfico, 

observação sistemática in loco, registro fotográfico e realização de entrevistas 

semiestruturadas aos agentes produtivos do espaço turístico. A pesquisa permitiu: constatar 

que o turismo contribui economicamente para o município de Tamandaré; verificar a dinâmica 

do turismo no município de Tamandaré e sua relação com o crescimento econômico; 

identificar as políticas públicas ambientais e do turismo; analisar as contribuições do turismo 

para o desenvolvimento local e seus desafios e possibilidades. O turismo no município de 

Tamandaré pode dinamizar a cadeia produtiva local, pois possui uma estrutura de gestão 

ambiental e turística, infraestrutura básica, atrativos turísticos diversos, como praias, piscinas 

naturais, parques, unidades de conservação, entre outros. Estas características representam 

possibilidades para o desenvolvimento local, já que seus efeitos contribuíram com benefícios 

sociais, econômicos e ecológicos. Todavia para não representar um desafio, o planejamento e 

a gestão devem ser construídos em parceria com os agentes produtivos do espaço turístico e 

Administração Pública. Logo podendo estimular o empoderamento da população local e a 

participação ativa dos agentes produtivos do espaço turístico na construção e execução do 

planejamento e gestão do território. 

 

Palavras-Chave: Turismo; Desenvolvimento Local; Crescimento Econômico; Tamandaré/PE. 



 

 

 

 

TOURISM AND LOCAL DEVELOPMENT: CHALLENGES AND POSSIBILITIES 

FOR TAMANDARÉ, PE 

 

 

ABSTRACT 

 
 

This study analyzes the contribution of tourism to local development, since tourism has 

provided, in most cases, only economic growth. Tourist developments have contributed to the 

job offers; however tourism has transformed locations into pseudo-places, sharp social 

inequalities, loss of cultural identity and exploited cheap labor. For empirical evidence of this 

research was selected the town of Tamandaré located on the south coast of Pernambuco state, 

for receiving investments Tourism Development Program (Northeast PRODETUR / NE), but 

also to have been a significant growth of the tourism sector in the last decade, for having 

protected areas which is a regulatory instrument use of space, being strategic target of tourism 

development in the State of Pernambuco and provide structure for environmental management 

and tourism. The survey was developed from a dialectical approach of that known reality, in 

order to understand the contradictions occurring between the social, economic and ecological 

aspects. Therefore, the objective is to seek understanding of this universe of phenomena 

through their reciprocity and check whether tourism has really contributed to local 

development or whether it is merely a contradiction. The used techniques includes: the 

literature study, systematic observation spot, photographic records and conducting structured 

interviews with productive agents tourist space. The research allowed: see that tourism 

contributes economically to Tamandaré; verify the dynamics of tourism there and its relation 

to economic growth as well; to identify public policies and environmental tourism; analyze 

the contributions of tourism development site and its challenges and possibilities. Tourism in 

the city of Tamandaré can boost local production chain, because it has a structure of 

environmental management and tourism, basic infrastructure, various tourist attractions (such 

as beaches, natural pools, parks, etc.), conservation units, among others. These characteristics 

represent possibilities for local development, since its effects contributed to the social, 

economic and ecological terms. But the planning and management should be built in 

partnership with productive agents of the tourist space and Public Administration for not pose 

a challenge. So it is possible to stimulate the empowerment of the local population and the 

active participation of the productive agents of tourist space in the building and 

implementation of planning and land management. 

 

Key words: Tourism; Local Development; Economic Growth; Tamandaré / PE. 
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INTRODUÇÃO 

 

As desigualdades socioeconômicas no mundo têm relação com o modo de produção 

vigente, isto é, o modelo capitalista que visa apenas à lucratividade independentemente do que 

poderá ocasionar para a sociedade.  

Este modelo de desenvolvimento econômico tem por base as características 

hegemônicas do capital, sob cuja influência as instituições públicas buscam atender às 

necessidades das grandes corporações econômicas. As instituições privadas possuem um 

objetivo comum que é o lucro, já as organizações não-governamentais têm como principal 

característica mitigar as desigualdades socioeconômicas e degradação dos recursos naturais, 

que foram originadas e intensificadas por esta lógica do capital. O turismo é uma atividade 

que permeia esta realidade contraditória acarretada pelo capitalismo, pois pode contribuir 

positivamente ou negativamente com o desenvolvimento local, dependendo do tipo de 

planejamento e gestão que seja utilizado pelo poder público. 

O turismo é uma das principais atividades econômicas do mundo contemporâneo e 

pode contribuir para mitigar parte das desigualdades socioeconômicas, pois é um fenômeno 

social e econômico que pode também oportunizar benefícios ecológicos. Todavia o atual 

modelo econômico, as políticas públicas e o discurso desenvolvimentista proposto para o 

turismo segue a lógica econômica contribuindo para o crescimento econômico, desigualdades 

sociais e acúmulo de capital.  

O fluxo turístico tem crescido acentuadamente, fato que pode ser evidenciado 

quando se observa o número de viagens e de embarques e desembarques no mundo, apesar de 

que tem contribuído principalmente com o aumento da receita cambial. A expansão do 

turismo no Brasil ocorre em um ritmo bem menor que no mundo, especialmente porque as 

políticas públicas e os investimentos são direcionados praticamente apenas para o segmento 

de sol e praia. Deste modo a faixa costeira nordestina se destaca, pois apresenta características 

ecológicas, sociais e culturais que contribuem para a inserção desta atividade.  

O turismo tem sido implantado na faixa costeira nordestina com um discurso do setor 

público no sentido de que a atividade pode alavancar as economias locais, regionais e 

nacionais, mitigar os problemas socioeconômicos e ecológicos, todavia numa perspectiva de 

crescimento econômico, portanto diferente do modelo desenvolvimento local, cuja prioridade 

deve ser a sustentabilidade. 
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O modelo adotado pelas grandes corporações do turismo e governos neoliberais tem 

como base a acumulação do capital e divisas, que segundo Coriolano (2006) acarreta um 

efeito inverso, isto é, potencializa efeitos econômicos e acentua os problemas sociais e 

ecológicos, descumprindo as promessas de geração de emprego e distribuição de renda, bem 

como melhoria da qualidade de vida. Logo se distancia de uma prática fundamentada na 

sustentabilidade ambiental
1
, descaracterizando a possibilidade de propiciar o desenvolvimento 

local. 

Nas áreas em que o turismo acontece instalam-se equipamentos e serviços para o seu 

funcionamento, contudo o planejamento e a gestão são ineficientes, pois a infraestrutura 

municipal é deficiente e é pouco estimulada a participação dos agentes produtivos do espaço 

turístico, de modo que os municípios, na maioria dos casos, não conseguem com seu quadro 

de pessoal e com os instrumentos e estrutura para gestão ambiental, gerirem as práticas 

turísticas locais de tal forma que os efeitos ecológicos, sociais, econômicos e institucionais 

contribuam para o desenvolvimento local. 

O turismo é priorizado como uma opção mais rentável (SELVA, 2000) dentre as 

demais atividades econômicas, com isso provoca a substituição e o desaparecimento de 

atividades tradicionais ao buscar atender ao novo “mercado de trabalho” criado pelo turismo. 

Portanto, a população instalada tende a migrar ou criar estratégias de sobrevivência para 

manter-se no local e aos poucos vai perdendo a sua identidade cultural devido à influência do 

turismo e dos turistas que possuem características diferentes da realidade local.  

É importante mencionar que a atividade turística pode ser bastante salutar para 

diminuir as desigualdades sociais, podendo também contribuir para ascensão econômica e 

benefícios sociais, todavia sua prática precisa envolver as questões ecológicas, sociais e 

econômicas como sendo relevantes para que o destino turístico possa se manter com base nos 

princípios da sustentabilidade, oportunizando assim a possibilidade de as gerações futuras 

também poderem desfrutar dos recursos ambientais que neste caso são eleitos como atrativos 

turísticos. 

A presente dissertação tem como objetivo geral analisar as contribuições do turismo 

para o desenvolvimento local, uma vez que a atividade turística tem proporcionado, na 

                                                
1 A rigor, considera-se impossível existir uma sustentabilidade que não se atrele, minimamente, ao ambiente. Em 

outras palavras, toda sustentabilidade é ambiental. Se foge desta ideia, distancia-se da própria natureza da 

sustentabilidade. Desta forma, será considerado um pleonasmo o uso do termo “sustentabilidade ambiental”, 

mesmo reconhecendo o esforço geral em destacar o real encaixe da definição de sustentabilidade. Todavia, 

nesta dissertação esta redundância será evitada. 
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maioria dos casos, crescimento econômico. Os empreendimentos turísticos têm contribuído 

com oferta de emprego, porém contraditoriamente o turismo tem transformado localidades em 

pseudo-lugares, acentuado as desigualdades sociais, perda de identidade cultural e explorado a 

mão de obra barata. 

Visando alcançar o objetivo geral da pesquisa foram delineados os seguintes 

objetivos específicos: discutir a dinâmica do turismo, identificar os impactos econômicos, 

sociais e ecológicos do turismo, analisar as políticas públicas direcionadas à atividade turística 

e identificar indicadores sociais, econômicos e ecológicos do turismo, com ênfase nas 

contribuições para o desenvolvimento local. 

Para o lócus de pesquisa/campo foi escolhido o município de Tamandaré localizado 

no Litoral Sul de Pernambuco, por ter recebido investimentos do Programa de 

Desenvolvimento Turístico do Nordeste (PRODETUR/NE), como também por ter ocorrido 

um crescimento significativo do setor turístico na última década, por possuir áreas de proteção 

ambiental que é um instrumento regulador do uso do espaço, por ser alvo estratégico do 

desenvolvimento turístico do Estado de Pernambuco e por apresentar estrutura de gestão 

ambiental e turística. 

Apesar de toda organização institucional e legal, o turismo em Tamandaré tem 

provocado principalmente crescimento econômico, embora apresentando desigualdades 

sociais e impactos negativos no contexto ecológico e econômico. Destarte vislumbra-se como 

questão de pesquisa: Em que medida o turismo tem contribuído para o desenvolvimento 

local? 

Diante do que foi ressaltado é importante compreender a dinâmica do turismo em 

escala nacional, dimensionando em escala regionalizada, com isso buscando entender a 

atividade no Litoral Sul do Estado de Pernambuco, especialmente no município de 

Tamandaré, a partir 1994 com a implantação do PRODETUR/NE I até o ano de 2012, já que 

tem havido um significativo aumento da atividade, expresso pelo número de meios de 

hospedagem, serviços de lazer e alimentação.  

São apontadas possíveis causas dos problemas relativos ao turismo no município de 

Tamandaré, à falta de gestão democrática e de planejamento e o pouco envolvimento dos 

atores sociais (SELVA; COUTINHO, 2010). Hipoteticamente se tem as seguintes questões: 

a) uma das principais atividades econômicas do Brasil é o turismo, que pode ser 

dinamizador da economia local, assim como propiciador de benefícios sociais e ecológicos, 

quando pautado nos preceitos do desenvolvimento local. Segundo Buarque (1998, p. 09) “o 
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desenvolvimento local é um processo endógeno registrado em pequenas localidades 

territoriais, com agrupamentos humanos capaz de promover o dinamismo econômico e a 

melhoria da qualidade de vida da população”. Esta dinâmica do turismo tem acarretado um 

desequilíbrio das questões sociais, econômicas e ecológicas;  

b) a gestão da atividade turística no Brasil tem carência de planejamento, com isso se 

distanciando da sustentabilidade ambiental (FOLADORI, 2007), apesar de ser beneficiada 

pelos recursos do Programa de Desenvolvimento Turístico do Nordeste (PRODETUR/NE);  

c) a gestão ambiental direcionada ao turismo no âmbito municipal tem acontecido de 

forma desarticulada, centralizada e a participação dos atores sociais não tem sido efetiva, 

dinâmica e transparente, estabelecendo-se conflitos socioambientais;  

d) as políticas públicas praticadas no contexto turístico do município tem sido 

estimuladoras da construção e reprodução de manifestações de alteridade da identidade local, 

e não apenas como um bem de consumo do visitante. 

A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem dialética da realidade que é 

conhecida, no intuito de compreender as contradições ocorrentes entre os aspectos sociais, 

econômicos e ecológicos, buscando a compreensão do mundo dos fenômenos através da 

reciprocidade destes e se o turismo tem realmente contribuído para o desenvolvimento local 

ou apenas é uma mera contradição.  

A dissertação foi construída com base na pesquisa qualitativa. Buscou-se 

compreender as questões dialéticas advindas da complexidade da atividade turística, assim 

como possíveis contribuições para o desenvolvimento local, pautado nos princípios da 

sustentabilidade.  

O método e técnicas empregados nesta pesquisa têm por finalidade contribuir para a 

validação das hipóteses, assim como para o alcance dos objetivos, buscando com isso 

viabilizar a construção do trabalho teórico-metodológico. 

Inicialmente foi realizado o levantamento bibliográfico e documental, no intuito de 

compreender a dinâmica do turismo, com isso averiguando a história local, o surgimento da 

atividade turística, como têm ocorrido à gestão ambiental e turística e o processo de 

urbanização a partir do turismo.  

O levantamento bibliográfico possibilitou ter um embasamento do turismo como 

uma atividade complexa apoiada na visão de Beni (1998), Coriolano (1998), Selva e Coutinho 

(2007), bem como o entendimento do aspecto conceitual do desenvolvimento local, 

especialmente, nas percepções de Buarque (1998; 1999; 2004), Jesus (2003; 2006), Endlich 
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(2007) e Hanai (2012). Também possibilitou compreender o planejamento turístico a partir de 

Ruschmann (1999; 2012) e diferenciar o crescimento econômico do desenvolvimento local 

tendo como referências Furtado (1983), Sen (2000), Boisier (2001), Sachs (2004) e Milani 

(2005).  

Durante o levantamento bibliográfico foi destacada a contextualização conceitual da 

sustentabilidade tendo como referências Cavalcanti (1997), Brüseke (1996), Jacobi (1997), 

Foladori (2001; 2007) Lenzi (2005) e Moreira (2007).  

No processamento do levantamento bibliográfico e pesquisa documental também 

foram analisados planos, programas e projetos de desenvolvimento turístico, urbano e social 

que influenciam a turistificação do município de Tamandaré, assim como dados estatísticos 

sobre emprego, renda, qualidade de vida, saneamento, segurança, saúde, entre outros. E de 

forma indireta, documentos do IBGE, EMPETUR, CONDEPE-FIDEM, CPRH, SEBRAE e 

PRODETUR/NE, cujo objetivo foi verificar as contribuições do turismo para o 

desenvolvimento local, uma vez que a atividade pode promover impactos positivos e 

negativos à localidade, com isso possibilitando contradições ao discurso desenvolvimentista 

do setor público.  

Para analisar a dinâmica do turismo no município, se fez uso de técnicas de 

observações sistemáticas in loco, registro fotográfico e entrevistas semiestruturadas com a 

rede hoteleira, proprietários e ou gestores de bares, restaurantes e associações, dessa forma 

podendo identificar os impactos sociais, econômicos e ecológicos do turismo, visando o 

entendimento dos problemas e virtudes da atividade turística na esfera municipal.  

O trabalho de campo consistiu em diversas visitas ao município de Tamandaré, nos 

meses de março a dezembro de 2012. Estas visitas possibilitaram identificar, de forma direta a 

partir da observação no local e de entrevistas informais, os principais atores sociais que 

participam ou estão envolvidos com a atividade turística (setor público, setor privado 

lucrativo, população local, sociedade civil organizada e organizações não-governamentais), 

ou seja, os agentes produtivos do espaço turístico. Segundo Silva (2011) estão estruturados da 

seguinte maneira: 

 

 comunidade local que trabalha diretamente com a atividade turística (barqueiros, 
ambulantes, barraqueiros, hoteleiros e comerciantes de alimentos e bebidas); 

 sociedade civil organizada (integrantes do CONDEMA, da APA de Guadalupe, 

da APA Costa dos Corais e da Reserva Biológica de Saltinho, Associação de Hotéis 

Pousadas Restaurantes e Similares de Tamandaré - AHPREST); 
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 profissionais de outros municípios que atuam no turismo (guias de turismo, 
motoristas de táxis, empresários); 

 representantes do poder público (CPRH, Secretaria de Turismo, Secretaria de 

Administração e Finanças e a Secretaria de Meio Ambiente de Tamandaré). (p. 21 e 

22). 

 

Identificados os agentes produtivos do espaço turístico foi elaborado o roteiro da 

entrevista semiestruturada (Apêndice C) e aplicado, com isso podendo identificar as 

contribuições do turismo para o desenvolvimento local, os desafios e possibilidades, bem 

como as contradições existentes entre o discurso desenvolvimentista e o crescimento 

econômico, particularmente, a partir de meados da década de 1990 quando o município de 

Tamandaré é criado, período em que passa a receber investimentos do PRODETUR/NE até 

2012. 

A pesquisa de campo também possibilitou o registro fotográfico dos atrativos 

turísticos, dos meios de hospedagem, bares, restaurantes, instituições públicas, privadas e não-

governamentais. Também contribuiu para realizar o contato direto com a população local, a 

realização de entrevista semiestruturada com os gestores das Secretarias de Administração e 

Finanças, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Turismo, como também de pousadas, 

hotéis, restaurantes, bares, associações e similares, cujo objetivo foi de perceber os impactos 

do turismo e identificar as políticas públicas ambientais e turísticas existentes. 

Durante a pesquisa de campo buscou-se observar aspectos referentes aos indicadores 

sociais, econômicos e ecológicos que pudessem contribuir na análise dos desafios e 

possibilidades para o turismo contribuir com o desenvolvimento local. De forma geral os 

indicadores segundo o Centro de Estatística Religiosa e Investigação Social (CERIS) “[...] são 

referencias selecionadas para diagnosticar uma determinada situação e, posteriormente, 

identificar as alterações ocorridas e com isso avaliar resultados e impactos (...). Podem ser 

medidas, números, fatos, opiniões ou percepções que indiquem uma condição ou situação 

específica”(IBASE). Portanto, os indicadores econômicos, sociais e ecológicos (IBGE, 2012) 

serviram de base para propiciar o entendimento das transformações ocorridas na localidade a 

partir da implantação da atividade turística, bem como os desafios e possibilidades de 

contribuir com o desenvolvimento local. 

Para o indicador econômico, isto é, a influência do turismo no crescimento do 

número de estabelecimentos, arrecadação de impostos, emprego e renda, foi aplicada 

entrevista semiestruturada aos proprietários/responsáveis de hotéis, pousadas, bares e 

restaurantes, associações de barraqueiros, jangadeiros, Conselho Municipal de Defesa do 
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Meio Ambiente, gestores da Secretaria de Turismo e Secretaria de Administração e Finanças 

do município de Tamandaré. 

Para o indicador social, a perspectiva foi de identificar a influência do turismo na 

violência, prostituição e consumo de drogas, quantidade de pessoas beneficiadas pelo turismo, 

melhorias de saneamento e pavimentação; foi realizada entrevista semiestruturada aos 

responsáveis pelo Conselho Tutelar do município de Tamandaré e gestores da Secretaria de 

Turismo.  

Para o indicador ecológico, o intuito foi de identificar políticas, programas e projetos 

ambientais; foi realizada entrevista semiestruturada ao corpo técnico da Secretaria de Meio 

Ambiente, Membro do COMDEMA e Associação de Barraqueiros da Praia de Tamandaré. 

Os resultados desta pesquisa apontam para entender a relação do turismo, 

crescimento econômico e desenvolvimento, compreender a dinâmica do turismo no município 

de Tamandaré, identificar as políticas públicas ambientais e de turismo no município, 

descrever os desafios e possibilidades de o turismo contribuir com o desenvolvimento local 

no litoral nordestino do Brasil e no município de Tamandaré, compreender a relação, de certa 

forma, dicotômica entre o turismo e o desenvolvimento local. 

A pesquisa visa esclarecer questões sobre a relação turismo e desenvolvimento local, 

contribuições, desafios e possibilidades. No Brasil são poucas as pesquisas que envolvem o 

turismo e desenvolvimento local no município de Tamandaré/PE. Por conseguinte, apresenta 

relevante importância para o desenvolvimento do turismo no Brasil, especialmente, na faixa 

litorânea da Região Nordeste. Já que possui potencial turístico elevado, tanto para o litoral, 

como para o seu interior, mas apesar do crescimento, o fluxo turístico, isto é, o número de 

viagens e embarques e desembarques doméstico e internacional em relação ao mundo ainda 

são baixos. Desta forma é importante planejar de maneira integrada, participativa e possuir 

uma gestão democrática, oportunizando a participação dos atores sociais. 

O presente trabalho é composto de uma introdução, onde se descreve os objetivos da 

pesquisa, hipóteses, justificativa, métodos e técnicas, resultados esperados e conclusões 

iniciais, cinco capítulos conforme apreciados a seguir, conclusões, referências e apêndices. 

No Capítulo 1, “TURISMO, SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO 

LOCAL”, são tratadas as questões conceituais, bem como representações em torno da 

dialética do turismo. 

No Capítulo 2, “TURISMO NO LITORAL BRASILEIRO – REFLEXÕES SOBRE 

A ÁREA COSTEIRA NORDESTINA” é discutida a evolução da atividade turística no Brasil 
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fazendo relação com o litoral nordestino, na perspectiva de compreender os impactos sociais, 

econômicos e ecológicos da atividade turística.  

No Capítulo 3, “POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS E TURÍSTICAS: O 

LITORAL SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO” discute-se as políticas públicas 

direcionadas ao turismo em Pernambuco, tendo como foco o litoral sul de Pernambuco.  

No Capítulo 4, “DINÂMICA DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ-

PE”, é apresentada a história, o surgimento do turismo, a urbanização da área pelo turismo, 

assim como o entendimento da gestão ambiental e turística na localidade. 

No Capítulo 5, “TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL: DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES PARA TAMANDARÉ-PE” discutem-se as contribuições que o turismo 

pode propiciar para o desenvolvimento local, diante de desafios e possibilidades. 

Para finalização do trabalho constam as “CONCLUSÕES” que apresentam-se 

reflexões em torno do objeto de estudo, na perspectiva de compreensão das contribuições, 

possibilidades, desafios do turismo em relação à sustentabilidade e o desenvolvimento local. 

 

 

 



 

 

 

1. TURISMO, SUSTENTABILIDADE E 

DESENVOLVIMENTO LOCAL
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1 TURISMO, SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

O turismo é uma das principais atividades econômicas do mundo contemporâneo e 

pode contribuir para mitigar parte das desigualdades socioeconômicas, pois é um fenômeno 

social e econômico, e pode também oportunizar benefícios ecológicos. Todavia, o atual 

modelo econômico, as políticas públicas e o discurso desenvolvimentista proposto para o 

turismo têm contribuído, principalmente, para o crescimento econômico, acúmulo de capital e 

desigualdades sociais.  

O fluxo turístico tem crescido acentuadamente, fato que pode ser evidenciado 

quando se observa o número viagens e de embarques e desembarques no mundo. Apesar de 

que tem contribuído principalmente para o aumento da receita cambial. A expansão do 

turismo no Brasil ocorre em um ritmo bem menor que no mundo, especialmente porque as 

políticas públicas e os investimentos são direcionados praticamente apenas para o segmento 

de sol e praia. Deste modo a faixa costeira nordestina se destaca, pois apresenta características 

ecológicas, sociais e culturais que contribuem para a inserção desta atividade.  

O turismo tem sido implantado na faixa costeira nordestina com um discurso do setor 

público no sentido de que a atividade pode alavancar as economias locais, regionais e 

nacionais, mitigar os problemas socioeconômicos e ecológicos. Entretanto, numa perspectiva 

apenas da lógica do capital, isto é, de crescimento econômico e aumento do lucro, portanto, 

diferente do modelo desenvolvimento local, cuja prioridade deve ser a sustentabilidade.  

É importante mencionar que a atividade turística pode ser bastante salutar para 

diminuir as desigualdades sociais, podendo também contribuir para ascensão econômica e 

benefícios sociais, todavia sua prática precisa envolver os princípios da sustentabilidade, 

oportunizando assim a possibilidade de as gerações futuras também poderem desfrutar dos 

recursos ambientais que neste caso são eleitos como atrativos turísticos. 

 

1.1 Aspectos conceituais do turismo 

 

A atividade turística é complexa como destaca Coriolano (1998, p. 29), “O turismo é, 

pois, esta complexa atividade humana envolvendo um conjunto muito grande de relações, 

influências, motivações, desejos e representações”. Portanto é necessário considerar os efeitos 

positivos ou negativos que o turismo pode ocasionar ao local.  
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De forma geral o turismo pode maximizar efeitos negativos ou positivos, assim como 

oportunizar o dinamismo econômico, gerar benefícios sociais e ecológicos. No entanto é 

importante a participação social, o planejamento integrado e uma gestão democrática. Todavia 

Ignarra (1999, p. 25) considera que pode ser definido como o “deslocamento de pessoas de 

seu local de residência habitual por períodos determinados e não motivados por razões de 

exercício profissional constante”. Este autor não explicita as questões sociais, econômicas e 

ecológicas nas suas considerações, com isso acarretando uma homogeneização conceitual que 

se afasta do turismo enquanto fenômeno social, bem como da complexidade que atividade 

turística possui. 

Outra perspectiva interessante do conceito de turismo é a de Silveira (1997) que 

contextualiza de forma abrangente e específica os aspectos direcionados ao fenômeno 

turístico: 
 

Classificado como a principal atividade econômica do mundo, superando até mesmo 

o petróleo em geração de divisas internacionais, o turismo tornou-se “objeto de 

desejo”. Para muitas regiões, essa atividade provoca impactos negativos no meio 

ambiente. São impactos que incidem tanto no meio natural (vegetação, rios, praias, 

mangues, montanhas, etc.), quanto no patrimônio histórico-cultural e modos de vida 

dos habitantes locais. (p. 87) 
 

Considerando a definição de Silveira (1997, p. 87), fica evidente a relação com as 

políticas públicas para acontecer a prática turística em função de melhoria das condições de 

vida da população envolvida em tal processo, mas também se percebe a importância 

econômica do turismo. As políticas públicas se imbricam na perspectiva de crescimento 

econômico e a atividade é tratada como a salvação dos problemas sociais, econômicos e 

ecológicos de uma localidade. Deste modo evidencia mais uma vez a complexidade que 

caracteriza o turismo. 

Não se pode ocultar a complexidade da atividade turística, particularmente, por ser 

um fenômeno social, que caracteriza as dimensões econômica, social e ecológica. Segundo 

Beni (1998, p. 37) o turismo  
 

 é um elaborado e complexo processo de decisão sobre o que visitar, onde, como e a 

que preço. Nesse processo intervêm inúmeros fatores de realização pessoal e social, 

de natureza motivacional, econômica, cultural, ecológica e científica, que ditam a 

escolha dos destinos, a permanência, os meios de transporte e o alojamento, bem 

como o objetivo da viagem em si para fruição tanto material como subjetiva dos 

conteúdos de sonhos, desejos, de imaginação projetiva, de enriquecimento 

existencial histórico-humanístico, profissional, e de expansão de negócios. Esse 

consumo é feito por meio de roteiros interativos espontâneos ou dirigidos, 

compreendendo a compra de bens e serviços da oferta original e diferencial das 

atrações e dos equipamentos a ela agregados em mercados globais com produtos de 
qualidade e competitivos. 
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Esta dinâmica da complexidade do turismo ressaltada no conceito de Beni (1998) dá 

suporte a uma perspectiva de sustentabilidade e com isso pode contribuir para o 

desenvolvimento local, fato que não é mencionado na definição da Organização Mundial do 

Turismo - OMT (2003, p.18) que conceitua o turismo como “as atividades das pessoas que 

viajam e permanecem em lugares fora de seu ambiente habitual por não mais de um ano 

consecutivo para lazer, negócios ou outros objetivos”, essa definição não envolve os efeitos 

sociais e ecológicos que o turismo pode promover para a localidade apenas a contribuição 

econômica. 

Tem-se como referência para esta pesquisa o conceito de turismo de Beni (1998) que 

considera a atividade como complexa por englobar fatores diversos que se inter-relacionam 

em um dado sistema amplo que é resultante da soma dos recursos naturais, culturais e 

socioeconômico, com isso se traduz abrangente, complexo e multicasual e que demanda 

planejamento e gestão participativa e integrada (BENI 1998, p. 18). Desta forma, podendo 

proporcionar dinamismo econômico, benefícios sociais e ecológicos; portanto podendo ser 

potencializador do desenvolvimento local. 

O turismo tem contribuído, principalmente, para o crescimento econômico, 

acumulação do capital e aumento das desigualdades sociais, contrariando as perspectivas do 

discurso do poder público que enfatiza os efeitos econômicos positivos da atividade turística 

nas economias locais, contudo estes efeitos somente são possíveis a partir de uma gestão 

participativa, integrada e articulada, nos moldes, por exemplo, do turismo comunitário ou 

base local. Destaca Coriolano (2005) que o “turismo comunitário é uma estratégia de 

sobrevivência, e de entrada daqueles de menores condições econômicas na cadeia produtiva 

do turismo. Uma forma de turismo que pensa o lugar, a conservação ambiental e ressignifica a 

cultura”. Desta forma se podem obter contribuições positivas do turismo para o 

desenvolvimento da localidade. 

O modelo adotado pelas grandes corporações do turismo e governos neoliberais tem 

como base a acumulação do capital e divisas, acarretando um efeito inverso, isto é, 

potencializa efeitos econômicos e acentua os problemas sociais e ecológicos, descumprindo as 

promessas de geração de emprego e distribuição de renda, bem como melhoria da qualidade 

de vida (CORIOLANO, 2006). Para minimizar os efeitos contraditórios uma das 

possibilidades é o caminhar tendo como referência o turismo comunitário que rema através de 

um movimento contracultura do modelo hegemônico do capital, entendido como civilização 

do capital.  
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1.2 Implicações e planejamento do turismo  

 

No desenrolar da atividade turística ocorrem impactos que podem beneficiar a 

população da localidade receptora, mas também podem acarretar problemas para as 

comunidades envolvidas, ou seja, possíveis impactos sociais, econômicos e ecológicos para a 

paisagem turística. Diante do explicitado é necessário fazer um planejamento cauteloso, que 

coordene as ações do homem sobre o meio ambiente, bem ressaltados nos princípios do 

turismo local, tal qual mencionado por Ruschmann (1997) 

 

- Preservação e conservação do patrimônio natural; 

- Valorização do patrimônio histórico e cultural; 

- Desenvolvimento econômico com equidade social; 
- Incentivo aos micros e pequenos negócios. 

 

O planejamento do turismo quando construído numa perspectiva do endógeno e com 

interação com o exógeno pode acarretar significava valoração, bem como conservação, do 

patrimônio natural e cultural, ascensão da identidade local, desenvolvimento econômico com 

a finalidade de garantir qualidade de vida, assim como potencializa os arranjos produtivos 

locais. Destarte, planejar é uma tarefa árdua, complexa e difícil, entretanto importante para o 

desenvolvimento de qualquer atividade, principalmente, quando pode gerar efeitos negativos 

para sociedade envolvida. 

O planejamento da atividade turística segundo Ruschmann (1997, p. 9) “[...] consiste 

em ordenar as ações do homem sobre o território e ocupa-se em direcionar a construção de 

equipamentos e facilidades de forma adequada evitando dessa forma, os efeitos negativos nos 

recursos, que destroem ou reduzem sua atratividade”, por conseguinte sendo fundamental, 

para constituição da atividade, pois é preciso respeitar as especificidades locais a partir do 

endógeno. De acordo com Ruschmann (1997, p. 10) “[...] o planejamento é fundamental e 

indispensável para o desenvolvimento turístico equilibrado e em harmonia com os recursos 

físicos, culturais e sociais das regiões receptoras, evitando, assim, que o turismo destrua as 

bases que o fazem existir”. Deste modo as ações deverão instrumentalizar adequadamente as 

construções dos equipamentos e ajustamento dos serviços, minorando assim, os efeitos 

negativos e maximizando os benefícios proporcionados pelo turismo. 

O planejamento do turismo requer estudos detalhados, sendo a informação uma 

ferramenta essencial para se realizarem os procedimentos e buscarem investimentos para o 

desenvolvimento da atividade. Para a implantação de alguma ação, é necessária uma análise 
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prévia das condições turísticas da localidade, levantando dados informativos e diagnosticando 

as reais condições para se desenvolver o turismo. O primeiro passo poderá ser o levantamento 

do potencial turístico da localidade, o inventário da oferta turística e verificar as condições de 

realização da atividade turística. 

Como já citado, a atividade turística acarreta impactos econômicos, sociais e 

ecológicos, podendo ser negativos ou positivos; dessa forma, é preciso precaução, pois o 

turismo está atrelado ao consumo da paisagem, conforme Carneiro e Faria (2001, p. 70) “A 

relação do turismo com o meio ambiente dá-se principalmente por meio da paisagem, 

transformada em produto a ser consumido”, todavia é necessário que se tenha o devido 

cuidado, porquanto  é “um segmento que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e 

cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista 

através da interpretação do ambiente, promovendo o bem estar das populações envolvidas” 

(NEIMAN; RABINOVICI, 2002, p. 154).  

Já Costa (2002, p.179) estabelece relação do turismo com o meio ambiente, externa 

que a prática do ecoturismo pode contribuir para “[...] a conservação da natureza de modo 

eficaz e gratificante, ainda mais se estiver amparado em certificações ecológicas das empresas 

envolvidas, mas para tanto, deve haver participação efetiva da sociedade e formação de 

profissionais qualificados”. É importante frisar que o turismo transforma espaços, segundo 

Rodrigues (1999, p. 56) ao se referir a essa dinâmica afirma que o turismo, enquanto 

consumidor de espaço, “[...] caracteriza-se pelo uso efêmero do território num processo 

contínuo de desterritorialização e reterritorialização”. 

O turismo é fruto de uma territorialidade complexa que muitas vezes acarreta efeitos 

negativos, mas também positivos que podem transformar o local turístico; assim sendo, a 

atividade precisa está norteada pelo planejamento através de uma metodologia complexa que 

envolva as dimensões social, econômica e ecológica. O planejamento poderá possibilitar o 

equilíbrio das dimensões social, econômica e ecológica e condicionar a sustentabilidade, desta 

forma podendo propiciar contribuições para o desenvolvimento local. No entanto o 

planejamento deve ser constantemente analisado e melhorado, em virtude do dinamismo da 

atividade turística. 

O dinamismo do turismo é possibilitado, especialmente, pela lucratividade, desta 

forma as esferas pública e privada estão entrelaçadas, mas com diferentes objetivos. No 

âmbito público, o objetivo é proporcionar o bem-estar da sociedade, assim como o 

desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida, mas o que tem ocorrido é a 
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melhoria de infraestrutura para atender, particularmente, aos empreendimentos turísticos. Já 

na esfera privada, se tem como objetivo, particularmente, o crescimento econômico, ou seja, o 

lucro. O Estado como instituição que pode administrar os conflitos advindos desta atividade 

precisa equilibrar estas diferentes perspectivas, sejam nas dimensões econômica, social ou 

ecológica.  

Este dinamismo da atividade turística requer que o planejamento seja sempre 

revisado, pois assim poderá se prevenir de problemas futuros e ainda evitar situações de risco, 

com isso ocasionando um equilíbrio das diferentes dimensões que envolvem o turismo. 

 

1.3 Turismo, sustentabilidade e gestão ambiental 

 

O turismo pode ou não contribuir com o desenvolvimento dos arranjos produtivos 

locais, bem como pode provocar centralização do capital, logo se distanciando dos princípios 

da sustentabilidade e dos preceitos do desenvolvimento local. No entanto o turismo é uma 

atividade econômica que visa atender a lógica do capital e deste modo o mercado é o maior 

regulador do desenvolvimento da atividade. 

Segundo Foladori (2001, p. 141) o sistema capitalista tem como principal 

instrumento o mercado que organiza a produção e a economia, de acordo com o pensamento 

econômico neoclássico e keynesiano, todavia podendo haver a intervenção do Estado apenas 

como acessório, assim como regulado pela "mão invisível", ressaltada por Adam Smith, esta 

conjuntura acontece a partir do século XIX quando se institucionalizou o denominado mundo 

ocidental foi teorizado pelo o pensamento neoclássico e keynesiano. 

De forma geral Foladori (2001) destaca que os limites da economia neoclássica, 

keynesiana e ecológica são frutos da não crítica ao funcionamento do sistema capitalista, com 

isso possibilitando a mercantilização dos recursos naturais, neste caso a utilização da 

paisagem como atrativo turístico. Todavia a economia ecológica contribui para o avanço e 

diminuição da depredação ambiental e poluição do ambiente. 

O turismo é uma atividade que pode agregar valores, porém sendo necessário estar 

pautada nos princípios da sustentabilidade (FOLADORI, 2007), participação social, 

planejamento integrado e gestão democrática, com isso podendo contribuir com o 

desenvolvimento local que segundo Endlich (2007, p. 11) destaca que “[...]é uma resposta à 

reestruturação produtiva que situa o desenvolvimento desigual num contexto de regiões 

ganhadoras e regiões perdedoras”. 
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Segundo Moreira (2007) o relatório Nosso Futuro Comum (Relatório de Brundtland), 

em 1987 (CMMAD, 1998) resultou no conceito de sustentabilidade que contextualiza o 

desenvolvimento como desenvolvimento sustentável. Porém Brüseke (1996) cita que a noção 

de sustentabilidade é bem anterior, isto é, em 1971 quando Georgescu-Roegen iniciou a 

Economia Ecológica, destacou em sua obra The entropy Law and the economic process a 

noção de sustentabilidade. Em 1976 Ignacy Sachs, na obra Environment and styles of 

developement, formula um conceito de ecodesenvolvimento numa conjuntura da 

sustentabilidade (BRÜSEKE, 1996), no qual destaca seis requisitos:  

 

a) satisfação das necessidades básicas; b) a solidariedade com as gerações futuras; c) 

a participação da população envolvida; d) a preservação dos recursos naturais e do 
meio ambiente em geral; e) a elaboração de um sistema social garantindo emprego, 

segurança social e respeito com outras culturas; f) programa de educação. (p. 105) 

 

Segundo Moreira (2007) pode-se destacar duas contribuições para a noção de 

sustentabilidade: a declaração de Cocoyok, em 1974 e o aprofundamento no relatório Dag-

Hammarskjöld, de 1974. Estas teorias são mais radicais do que a abordagem do Relatório de 

Brundtland, entretanto as declarações de Cocoyok e Hammarskjöld também deixaram dúvidas 

que ficaram impregnadas nos debates de desenvolvimento sustentável, pois o crescimento 

econômico e as tecnologias deveriam se nuclear em torno dos recursos naturais renováveis, a 

curto e médio prazo, contudo acontecia de forma diferente, evidenciando assim a 

vulnerabilidade da dinâmica da biosfera à vida humana.  

As características gerais propõem um olhar tridimensional de desenvolvimento, 

destacando a eficiência econômica combinada com requisitos de justiça social e de prudência 

ecológica, na visão de Brüseke (1996, p. 115-119). Contudo o Relatório de Brundtland não 

questiona o crescimento nem dos países ricos nem dos pobres, na verdade conduz a uma 

postura de crescimento dos países industrializados para impulsionar os subdesenvolvidos, 

contraditoriamente à tese de desenvolvimento autônomo dos países periféricos, com isso 

deixando de tratar as questões no interior de cada território nacional. 

O desenvolvimento da atividade turística deve estar norteado pelo: 

 

desenvolvimento sustentável de maneira que o turismo satisfaz as necessidades dos 

turistas atuais e das regiões receptoras enquanto protege e aumenta oportunidades no 

futuro. Assuma-se que leva a um manejo de todos os recursos, de uma maneira que 

necessidades econômicas, sociais e estéticas possam ser satisfeitas enquanto a 

integridade cultural, processos biológicos essenciais, diversidade biológica e 

sistemas de suporte da vida são mantidos. (Organização Mundial de Turismo e 

PNUMA).  
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Para que haja tal sustentabilidade é necessário, sobretudo do chamado 

 

tripé mágico: prudência ecológica, eficiência econômica e justiça social. A 

prudência ecológica levará à parcimônia no uso dos recursos naturais, garantindo a 

permanência das atividades econômicas e da qualidade de vida. Eficiência 

econômica significa criar as condições para que os níveis de quantidade e qualidade 

da produção se elevem para os mesmos níveis de utilização dos recursos. Justiça 

social representa a igualdade de oportunidades para todos os contemporâneos, o qual 

foi contribuição de Ignacy Sachs (AGENDA 21 BRASILEIRA).  

 

O conceito de sustentabilidade estabelece inter-relação necessária de justiça social, 

melhoria da qualidade de vida, equilíbrio ambiental, bem como rompimento com os atuais 

padrões de desenvolvimento para um dado grupo (JACOBI, 1997; CAVALCANTI, 1997 e 

2009), todavia as concepções de sustentabilidade possuem contradições, visto que ocorre um 

paradoxo da sustentabilidade ecológica versus a sustentabilidade social (FOLADORI, 2007), 

com isso se tornando dicotômico com o atual modelo de produção capitalista, pois conduz a 

acumular capital, individualismo e aumento de consumo, desta forma não direcionando para a 

justiça social proposta por Jacobi (1997). 

A complexidade da atividade turística pode contribuir para a maximização negativa 

ou positiva de impactos econômicos, sociais e ecológicos, portanto deve ser gerida de forma 

planejada e integrada através de um modelo de gestão ambiental que Quintas (2006, p. 30)) 

conceitua  

 

[...] como processo de mediação de interesses e conflitos (potenciais ou explícitos) 

entre atores sociais que agem sobre os meios físico-natural e construído, objetivando 
garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme determina 

a Constituição Federal do Brasil. 

 

Já Maimon (apud KNUTH, 2001) define a gestão ambiental “como um conjunto de 

procedimentos para gerir ou administrar uma organização na sua interface com o meio 

ambiente”. Na mesma linha de raciocínio trabalha Viterbo Júnior (1998, p. 51) informando 

que a gestão ambiental “nada mais é do que a forma como uma organização administra as 

relações entre suas atividades e o meio ambiente que as abriga, observadas as expectativas das 

partes interessadas, ou seja, é parte da gestão pela qualidade total”.  

A pesquisa tem como referência preliminar o conceito de gestão ambiental de 

Quintas (ibidem) em virtude de abranger a dimensão ecológica, social e econômica, porém 

podendo fazer uso de complementações, devido à complexidade da gestão ambiental e 

turística.  
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A gestão ambiental e turística é complexa, por isso se faz necessário considerar, de 

acordo com Selva e Coutinho (2007, p. 4), os seguintes aspectos relevantes para o 

planejamento e gestão do turismo:  

a) A degradação ambiental que representa obstáculo e elemento desacelerador do 

aproveitamento sustentável do potencial turístico. Envolve um amplo leque de 

aspectos considerando as dimensões do ambiente: social, natural, cultural, histórica, 

antropológica, etc.; 

b) O rompimento e/ou desequilíbrios no funcionamento de sociedades locais, a 
exemplo de cidades litorâneas, populações tradicionais, etc. 

c) A saturação e a perda de importância do lugar com a concentração de atrativos e 

fluxos turísticos intenso nas grandes cidades.. 

 

Logo o poder público local necessita ter uma atenção especial na construção, 

definição e aplicação de uma política ambiental municipal, de maneira que os instrumentos de 

gestão regulem e fiscalizem a atividade turística. Segundo Selva e Coutinho (2007, p. 4) 

 

Eis, portanto, a necessidade de atenção especial dos poderes públicos locais na 

definição de uma política ambiental para o município, de modo que todas as 

atividades desenvolvidas localmente possam ser tratadas considerando os 

instrumentos de gestão – a fiscalização, o licenciamento, o monitoramento das 

atividades e a educação ambiental [...].  

 

A localidade tem seus instrumentos de gestão, consequentemente o turismo poderá 

ser planejado e ordenado e os conflitos podem ser mitigados pela gestão pública municipal. 

A gestão ambiental municipal “deve estar estruturada para efetivamente cumprir o 

seu papel, seja na forma de agente licenciador e fiscalizador de equipamentos, locais e 

atividades turísticas, seja, de uma maneira mais ampla, promovendo a proteção ambiental de 

forma integrada e contínua.” (SELVA; COUTINHO, 2007, p.5) 

A gestão ambiental possui instrumentos que favorecem a indução deste processo, 

segundo Braga (2009, p. 15) “estão organizados em três grupos: de Ordenamento Territorial, 

de Comando e Controle e de Tomada de Decisão”. Percebe-se que a atividade turística precisa 

ser norteada pelos princípios básicos da gestão ambiental, ou seja, a prevenção, 

responsabilidade e cooperação, deste modo, administrar os conflitos existentes e propiciar o 

desenvolvimento local. 

O Brasil utiliza como modelo de gestão ambiental o Sisnama - Sistema Nacional de 

Meio Ambiente, numa perspectiva de contemplar toda a esfera governamental, ou seja, Poder 

Público federal, estadual e municipal, tendo como objetivo gerir de forma eficaz e harmônica 

esta problemática. Todavia cabem estritamente ao município propiciar a estrutura física e de 
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equipamentos, recursos humanos e financeiros, bem como aparato tecnológico, de forma a 

condicionar a melhoria da qualidade ambiental através dos instrumentos básicos para a gestão 

ambiental, ou seja, órgão ambiental, Secretaria do Meio Ambiente, Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA) e Fundo Municipal de Meio Ambiental (FMMA), já 

que de acordo com Quintas (2006, p. 30) 

 

Como principal responsável pela proteção ambiental no Brasil, cabe ao Poder 

Público por meio de suas diferentes esferas, intervir neste processo, de modo a 

contar que os interesses de determinados atores sociais (madeireiros, empresários de 

construção civil, industriais, agricultores, moradores, etc.) provoquem alterações no 

meio ambiente que ponham em risco a qualidade de vida da população afetada. 
 

Considerando as questões enfatizadas fica perceptível a necessidade de atuação numa 

esfera local para promoção da gestão ambiental municipal, em virtude que neste espaço é que 

ocorre “a materialização das relações socioespaciais e o exercício do poder, a partir dos fluxos 

de material e informação e das ações de coerção e de ordenamento territorial”. (COSTA et al, 

2009, p. 57), todavia não existe um manual pronto, pois cada município possui suas 

especificidades locais, de acordo com Selva e Coutinho (2007, p. 6)): 

 

[...] não há receita pronta para o planejamento ou para a gestão ambiental municipal, 

nem para o planejamento e a gestão do turismo. A instrumentalização é 

indispensável, mas somente ela não é suficiente. Além da necessária articulação 

entre os diferentes setores e atores sociais é também preciso planejar e gerir a partir 

das realidades locais, considerando as especificidades dos lugares e das pessoas que 

neles residem. 
 

A gestão ambiental deve estar pautada na participação ativa da população local, para 

não se tornar excludente, especialmente quando se trata de planejar a atividade turística, uma 

vez que as especificidades locais precisam ser incessantemente estudadas para não ocasionar 

consequências danosas aos atores sociais. 

A prática da gestão ambiental implica a utilização de instrumentos como fiscalização, 

licenciamento, monitoramento e educação ambiental. Todavia, para a aplicação de tais 

ferramentas torna-se preciso que sejam instituídos instrumentos de ordenamento territorial 

que possibilitem, por sua vez, a correta manutenção e gerenciamento das questões pertinentes 

a gestão ambiental.  

Este conjunto de políticas, normas e programas procura estabelecer um padrão para o 

desenvolvimento do turismo no Brasil; porém como já foi mencionada a participação ativa da 

população local é imprescindível, pois estará em jogo o espaço geográfico dessa comunidade, 
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consequentemente sendo os principais responsáveis pelas decisões que poderão acarretar 

mudanças significativas. 

 

1.4 Turismo, desenvolvimento e sustentabilidade 

 

O discurso do setor público é que o turismo pode propiciar o desenvolvimento, 

entretanto os resultados que têm sido verificados apresentam apenas crescimento econômico, 

isto é, ocorre uma maximização das desigualdades sociais do local. Logo surge a contradição 

entre conceitos de crescimento e desenvolvimento, segundo Furtado (1983, p. 90) destaca  

 

[...] o conceito de desenvolvimento compreende a idéia de crescimento, superando-a. 

Com efeito: ele se refere ao crescimento de um conjunto de estrutura complexa. Essa 

complexidade estrutural não é uma questão de nível tecnológico. Na verdade, ela 

traduz a diversidade das formas sociais e econômicas engendrada pela divisão do 

trabalho social. [...]. O conceito de crescimento deve ser reservado para exprimir a 

expansão da produção real no quadro de um subconjunto econômico. Esse 

crescimento não implica, necessariamente, modificações nas funções de produção, 

isto é, na forma em que se combinam os fatores no setor produtivo em questão. 
 

Ainda retratando Furtado (1980), o mesmo considera o conceito de desenvolvimento 

com um duplo sentido, todavia distintos, já que o primeiro conduz à ascensão de um sistema 

social de produção na medida em que este, mediante a acumulação e progresso das técnicas, 

vem tornando-se mais eficaz com isso elevando a produtividade do conjunto de sua força de 

trabalho. Já em relação ao segundo sentido nota-se que o autor condiciona relacionar ao 

interesse de melhorias para a satisfação das necessidades humanas (NEDEL, 2007). Nesta 

contextualização o crescimento econômico pode não ter capacidade de subsidiar o 

desenvolvimento, provocando, especialmente, acumulação de capital sem distribuição, bem 

como diminuição da qualidade de vida.  

O autor Sen (2000, p. 29) define o desenvolvimento enfatizando a qualidade de vida 

e cidadania 

 

 [...] o crescimento econômico não pode ser considerado um fim em si mesmo. O 

desenvolvimento tem de estar relacionado sobretudo com a melhoria da vida que 

levamos e das liberdades que desfrutamos. Expandir as liberdades que temos razão 

para valorizar não só torna nossa vida mais rica e mais desimpedida, mas também 

permite que sejamos seres sociais mais completos, pondo em prática nossas 

volições, interagindo com o mundo em que vivemos e influenciando esse mundo. 

 

O turismo tem promovido na maior parte dos casos crescimento econômico, segundo 

Sachs (2004, p.13) “o crescimento é uma condição necessária, mas de forma alguma 
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suficiente [...] para se alcançar a meta de uma vida melhor, mais feliz e mais completa para 

todos”, todavia ocorre a diferenciação entre o conceito de desenvolvimento e crescimento, 

tornando-se mais notório em meados do século XX, no período pós-guerra, descrita na citação 

do britânico Dudley Seers, comentada e destacada como marco desta diferenciação por Boisier 

(2001, p. 3)  

 

Seers, fuertemente inspirado en el pensamiento de Gandhi, sostiene que debemos 

preguntarnos a nosotros mismos acerca de las condiciones necesarias para la 

realización del potencial de la personalidad humana, algo comúnmente aceptado 

como objetivo. A partir de esta pregunta Seers apunta a la alimentación, como uma 

necesidad absoluta (inmediatamente traducida a pobreza y a nivel de ingreso). Uma 

segunda condición básica para el desarrollo personal es el empleo y la tercera, es la 

igualdad entendida como equidad, aquí por tanto ya se introduce un elemento 

subjetivo e intangible puesto que el concepto de equidad tiene tales dimensiones[...]. 

 

A condição humana passa a ser alvo da diferenciação entre os conceitos de crescimento e 

desenvolvimento tal qual proposto por Max-Neef , Elizalde e Hopenhayn (1986 apud Boisier, 

2001, p. 5) definição que condicionou uma nova direção para o conceito de desenvolvimento, 

partindo do pressuposto que o indivíduo é mais importante nesse contexto, denominado 

“Desarollo a Escala Humana”, caracterizado na seguinte explanação 

 
Desarrollo [el desarrollo a escala humana] se concentra y sustenta en la satisfacción 

de las necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de 

autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la 

naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos 

locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la 

Sociedad Civil con el Estado. 

 

A partir da contextualização percebem-se contradições no conceito de crescimento 

econômico e desenvolvimento. A discussão ganha mais força a partir da década de 1970 

quando ocorre a primeira grande conferência mundial sobre o desenvolvimento, cujo objetivo 

inicial era discutir a problemática ambiental. A partir daí, surgem os primeiros conceitos 

relativos ao desenvolvimento, todavia sempre incorporados e marcados pelo crescimento 

econômico. No entanto em meados a década de 1980 através do Relatório de Brundtland a 

sociedade é envolvida pelo conceito de desenvolvimento sustentável – D.S. 

Segundo Lenzi (2005, p. 89-93) o conceito de desenvolvimento sustentável - D.S. 

possui adjetivação de vago, vazio, impreciso e inexpressivo, desta forma caracterizada como 

inútil e sem significado para as Ciências Sociais, todavia mesmo sendo atribuídos tais 

requisitos o conceito possui um contexto político importante (LÉLÉ, 1991), isto é, possui uma 

força política apesar das contradições diversas que existem em torno da conceituação do D.S. 



41 

 

 

 

Lenzi (2005) discute de forma geral os conceitos, contradições e visões da 

sustentabilidade e do D.S. tendo como referência Jacobs (1991), Barry (1994), Dryzek (1997), 

Dobson (1998), Lafferty & Langhéle (1999) entre outros, fazendo esta análise com bases 

sociológicas apresentando suas contradições e inexatidões, mas também sua força política 

diante das questões ambientais contemporâneas, inclusive mostrando que tanto o termo 

sustentabilidade como D.S. não receberam atenção merecida na literatura sociológica 

contemporânea. Portanto, existe uma diversidade conceitual, mas o interessante é sua 

dimensão política e que normalmente conceitos podem ser contestáveis, especialmente, 

quando diversos atores sociais estão envolvidos (CANNOLLY, 1983). 

Devido às diversas contradições existentes entre os conceitos de crescimento 

econômico, desenvolvimento e desenvolvimento sustentável, a presente pesquisa tem como 

referência o conceito de desenvolvimento local que segundo Buarque (1996, p. 09) “[...] é um 

processo endógeno registrado em pequenas localidades territoriais, com agrupamentos 

humanos capaz de promover o dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida da 

população”.  

Existem diversas interpretações a respeito do conceito de desenvolvimento local, 

todavia Buarque (2001, p. 14) afirma que  

 

O desenvolvimento local pode ser conceituado como um processo endógeno de 

mudança, que leva ao dinamismo econômico e à melhoria da qualidade de vida da 

população em pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos. Para ser 

consistente e sustentável, o desenvolvimento local deve mobilizar e explorar as 

potencialidades locais e contribuir para elevar as oportunidades sociais e a 
viabilidade e competitividade da economia local; ao mesmo tempo, deve assegurar a 

conservação dos recursos naturais locais, que são a base mesma das suas 

potencialidades e a condição para a qualidade de vida da população local. Este 

empreendimento endógeno demanda, normalmente, um movimento de organização 

e mobilização da sociedade local, explorando as suas capacidades e potencialidades 

próprias, de modo a criar raízes efetivas na matriz sócio-econômica e cultural da 

localidade. 

 

Para Buarque (2004) o desenvolvimento local sustentável é um processo de 

transformação social com vistas a “[...] elevação das oportunidades da sociedade, 

compatibilizando, no tempo e no espaço, o crescimento e a eficiência econômicos, a 

conservação ambiental, a qualidade de vida e a equidade social, partindo de um claro 

compromisso com o futuro e a solidariedade entre gerações”.  

O autor Endlich (2007, p. 11) destaca que “[...] o desenvolvimento local é uma 

resposta à reestruturação produtiva que situa o desenvolvimento desigual num contexto de 
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regiões ganhadoras e regiões perdedoras”, destaca-se também que o desenvolvimento deve 

estar pautado em transformação consciente da experiência local, ou seja, preocupando-se com 

o presente, bem como com as gerações futuras (MILANI, 2005). 

A conceituação do D.L. referenciada por Buarque (1998; 2001; 2004) também é 

compartilhada, de certa forma, por Hanai (2012, p. 210) que percebe o desenvolvimento local 

como 

 

um processo endógeno de mudança e, para ser consistente e sustentável, deve levar 

ao dinamismo e à viabilidade econômica, mobilizando e explorando as 

potencialidades locais e contribuindo para elevar as oportunidades sociais e, ao 

mesmo tempo, deve assegurar a conservação dos recursos naturais locais, que são as 

bases de suas potencialidades.  
 

Este conceito engloba a conjuntura econômica, social e ecológica, preconizando 

assim um processo pautado na sustentabilidade, isto é, inclui a força do “local” no processo de 

desenvolvimento sustentável, inclusive abordando a mobilização das pessoas e das 

instituições pela transformação socioeconômica das populações locais. Portanto o 

desenvolvimento que se pensa está conectado a “uma iniciativa ou um processo de 

desenvolvimento local quando se constata a utilização de recursos e valores locais, sob o 

controle de instituições e de pessoas do local, resultando em benefícios para as pessoas e o 

meio ambiente local (JESUS, 2006, p. 27). 

A abordagem de Jesus (2003, p. 72 e 75) contribui para o entendimento do 

desenvolvimento na perspectiva da mobilização dos atores sociais e instituições, ponto que 

cita “ [...]. Assim, se trata de um esforço localizado e concertado, isto é, são lideranças, 

instituições, empresas e habitantes de um determinado lugar que se articulam com vistas a 

encontrar atividades que favoreçam melhores condições de vida aos cidadãos e cidadãs [...] 

(JESUS, 2003, p.72 e 75). 

Das diversas atividades econômicas existentes no mundo, uma delas é o turismo que 

se materializa no lugar e tem sido opção do discurso desenvolvimentista para ascensão das 

economias locais ou regionais, todavia tem contribuído apenas para o crescimento econômico. 

Por conseguinte sendo importante o respeito ao endógeno, bem como a valorização da 

participação da população local na construção e execução do planejamento e gestão, isto é, a 

atividade precisa ocorrer na perspectiva de contribuir para o desenvolvimento local 

(BUARQUE, 2001 e 2004; JESUS, 2007; ENDLICH, 2007; HANAI, 2012). 
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2 TURISMO NO LITORAL BRASILEIRO – REFLEXÕES SOBRE A ÁREA 

COSTEIRA NORDESTINA 

 

Neste capítulo são abordadas reflexões sobre o turismo na costa litorânea brasileira, 

uma vez que a extensão deste espaço propicia uma vasta utilização para a atividade. Portanto, 

o Brasil é beneficiado por um turismo de sol e praia, inclusive, os investimentos são 

direcionados, especialmente, para este setor devido ao tamanho e à beleza cênica do litoral. 

O turismo é verificado como atividade que pode atenuar a problemática social das 

localidades costeiras, assim como contribuir para o desenvolvimento econômico e 

paralelamente beneficiar as questões ecológicas, particularmente, esta percepção se dá a partir 

do setor público, mas também o mercado, isto é, o setor privado contribui para enraizar esta 

contextualização. 

 

2.1 Características do litoral brasileiro 

 

O Brasil possui aproximadamente 8.514.876 km
2
 que o fazem ser o quinto país em 

extensão territorial do mundo. Nesse vasto território apresenta características geológicas, 

climáticas, demográficas, econômicas e culturais diversas. Devido possuir esta diversidade 

foram definidas em regiões pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na 

perspectiva de facilitar o entendimento das peculiaridades do território brasileiro. Portanto o 

país está organizado em cinco regiões geográficas: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-

Oeste. 

O território brasileiro limita-se a leste com Oceano Atlântico que percorre 

praticamente por todas as regiões brasileiras, exceto, a região Centro-Oeste. O litoral 

brasileiro possui aproximadamente 7.367 km de extensão que se pode estender no contorno da 

costa para 9.200 km quando considerada as saliências e reentrâncias desse litoral.  

De forma geral o litoral do Brasil (Figura 01) é pouco recortado e bastante extenso, 

apresenta um terreno que avança no sentido do oceano, profundidade média de 

aproximadamente 200 metros e uma largura que varia entorno de 90 km. Em se tratando do 

contexto paisagístico também é muito diverso, pois possui áreas de falésias, recifes, baías, 

praias, restingas, recifes de corais, estuários e mangues. 
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O litoral brasileiro percorre dezessete unidades da federação e, por conta da 

extensão, foi realizada uma identificação de compartimentos, bem como inclusão da 

plataforma continental interna (MUEHE, 2005). Logo foi enquadrado em cinco 

compartimentos, são eles: Litoral Norte, Litoral Nordeste, Litoral Oriental, Litoral Sudeste e 

Litoral Sul. Cada compartimento apresenta características peculiares que propiciam o seu uso 

com fins turísticos.  

O Brasil possuía em 2010 aproximadamente 193.946.886 habitantes (IBGE, 2010), 

dos quais cerca de 26% habitam a zona costeira, fato ocorrido em função do contexto 

histórico da ocupação do território. Mundialmente ocorre uma tendência de ocupação nas 

Figura 01 – Macro e meso compartimentos do litoral e plataforma continental 

Fonte: Mercator - Revista de Geografia da UFC, ano 04, número 08, 2005. 
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áreas litorâneas, o caso brasileiro não foi diferente, contribuindo para que 463 municípios 

costeiros (Gráfico 1) atualmente possuam 50,7 milhões de habitantes aproximadamente e 

sejam em geral os mais habitados do país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma direta ou indireta parte da população da zona costeira realiza atividades 

econômicas como a pesca, produção de petróleo e gás natural, turismo e comércio (IBGE, 

2012). Dentre as atividades o turismo tem se destacado, já que o litoral extenso, repleto de 

praias, enseadas, baías, entre outros atrativos proporcionam a utilização deste espaço para fins 

turísticos. 

Nos últimos três anos o número de desembarque de passageiros internacionais no 

Brasil (Figura 02) tem aumentado substancialmente (MTUR, 2012), isto tem ocorrido pelo 

fortalecimento do turismo através de investimentos do Governo Federal em projetos e 

programas como o PRODETUR/NE I e II, mas também pela beleza cênica das paisagens 

brasileiras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2012. 

Gráfico 1 – Número de habitantes por classe de tamanho da população 

Fonte: MTur, 2012. 

Figura 02 – Desembarque de passageiros internacionais no Brasil 
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A receita cambial turística brasileira (Gráfico 2) ascendeu sensívelmente no primeiro 

trimestre de 2012 quando comparado ao trimestre anterior e as recentes pesquisas mostram 

que o Brasil liderará o crescimento do turismo na América Latina em termos do Produto 

Interno Bruto (WTTC, 2012), como também de empregos gerados pelo setor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O crescimento do turismo no Brasil também tem sido impulsionado pelas viagens 

domésticas. De acordo com o Departamento de Estudos e Pesquisas (DEPES) do Ministério 

de Turismo (MTUR), a melhoria de renda de novos segmentos da população contribuiu para o 

crescimento do turismo. De fato em 2007 foram 43 milhões de brasileiros que viajaram, já em 

2010 este número atinge os 50 milhões. Quando se observa o número de desembarques 

domésticas entre 2010 e 2012 (Figura 03) também é perceptível a evolução.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Receita Cambial Turística Anual (US$ milhões) 

Fonte: Banco Central do Brasil, 2012. 

Figura 03 – Desembarque de passageiros domésticos no Brasil 

Fonte: MTur, 2012. 
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Segundo a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (BRAZTOA, 2012) o 

Nordeste brasileiro fica com 54% da fatia do turismo doméstico, evidenciando assim que os 

investimentos em infraestrutura e marketing têm acontecido, especialmente, no litoral, 

privilegiando o turismo de sol e praia. Portanto esta particularidade acarreta benefícios para 

Região Nordeste do Brasil por conta das suas características geográficas, isto é, as condições 

climáticas oferecem possibilidade de utilização deste espaço praticamente durante todo o ano.  

O turismo no litoral nordestino tem sido alvo do setor público e privado para mitigar 

os problemas sociais e, particularmente, econômicos dos municípios litorâneos, pois é 

entendido como atividade que pode alavancar o crescimento econômico dessas comunidades. 

Todavia fica esquecida a possibilidade que o turismo possui de desenvolvimento social e de 

propiciar benefícios ecológicos, desse modo, podendo contribuir para o desenvolvimento 

local.  

 

2.2 Desenvolvimento do turismo no litoral nordestino 

 

A Região Nordeste do Brasil possui aproximadamente 1.561.177,8 km
2
, equivale a 

18,3% do território nacional, composta pelos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe (Figura 04).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Baixamarmapas, 2012. 

Figura 04 – Divisão política da Região Nordeste 



49 

 

 

 

O território nordestino apresenta características diferenciadas resultando em 

diferentes paisagens de leste para oeste e de norte para sul, por isso foi dividido em sub-

regiões, são elas: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte (Figura 05). Esta divisão 

procurou agregar as características físicas de cada sub-região, na perspectiva de facilitar a 

compreensão da área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Nordeste brasileiro possui aproximadamente 53 milhões de habitantes, sendo que a 

maior parte está concentrada na faixa litorânea que inicia na foz do Rio Parnaíba e prossegue 

até o Recôncavo Baiano, ou seja, em parte da Zona da Mata.  

O litoral nordestino tem características físicas marcantes como recifes calcários e 

areníticos, assim como dunas, restingas, praias, manguezais e matas (WWF, 2013). Portanto 

remetem a interessante beleza cênica, com isso possibilita a utilização deste espaço para uso 

turístico. Em relação às características sociais, econômicas, culturais e climáticas desta faixa 

litorânea propicia um estereótipo de “paraíso tropical” (CRUZ, 1997), todavia possui forte 

contraste, particularmente, relacionado às desigualdades sociais.  

O contraste social existente na faixa litorânea nordestina não permite sua 

homogeneização, isto é, falta de saneamento, pavimentação, segurança, educação, entre outras 

características. Desse modo, o poder público precisa garantir a infraestrutura básica para os 

empreendimentos turísticos, a fim de contribuir com o desenvolvimento econômico do 

Fonte: Mundo Educação, 2012. 

Figura 05 – Sub-regiões Nordestinas 
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turismo, a partir das transformações produzidas nesse espaço. Fato que contribui para um 

discurso desenvolvimentista de utilizar este espaço para atividade na perspectiva de ganhos 

sociais e econômicos, todavia os resultados são contribuidores apenas para o crescimento 

econômico (FURTADO, 1983).  

A faixa litorânea nordestina apresenta uma constante transformação do seu espaço 

pelo turismo em função do seu potencial natural (SELVA; COUTINHO, 2010), especialmente 

motivada pela necessidade de preservação e conservação do patrimônio natural, bem como 

pela vulnerabilidade do ambiente costeiro. De fato tem ocorrido forte urbanização turística do 

litoral nordestino, pelos resorts e turismo de segunda residência ambos amparados pelo 

turismo de sol e praia que tem sido alvo das políticas públicas federais, estaduais e 

municipais.  

Segundo Cruz (1999) a quantidade de turistas, o volume de capital proveniente do 

turismo e os investimentos em infraestrutura turística têm contribuído para um rápido 

crescimento do turismo no Nordeste, porém os impactos negativos têm se intensificado nas 

comunidades receptoras pela falta de planejamento e participação ativa dos atores sociais. 

O planejamento e a participação social são itens indispensáveis para o turismo, pois a 

turistificação conduz a uma transformação espacial que nem sempre é a necessária e 

interessante para a população local, problemática que tem ocorrido no litoral nordestino. 

A Região Nordeste é alvo do turismo através de uma intensa turistificação, mas até o 

século XVII era palco principal do crescimento econômico brasileiro, especialmente, pela 

cultura canavieira de exportação. Ocorre o declínio da atividade fazendo com que o Brasil 

transforme sua matriz econômica para a extração mineral, particularmente, do ouro e pedras 

preciosas, atividade que privilegia a Região Sudeste e parte sul do Nordeste. Com isso ocorre 

um desequilíbrio econômico regional. 

Apesar do desequilíbrio econômico regional impulsionado pela transformação 

econômica vivida pelo Brasil no século XVII, a Região Nordeste persiste na produção 

canavieira até o século XX, quando entra em declínio novamente. Na perspectiva de superarar 

os problemas socioeconômicos a Zona da Mata nordestina passa a ser palco de uma nova 

territorialidade promovida pelo turismo, notadamente, na faixa litorânea, numa dinâmica que 

segundo Rodrigues (1999, p. 56) “[...] caracteriza-se pelo uso efêmero do território num 

processo contínuo de desterritorialização e reterritorialização”, isto é, atividades seculares são 

abandonadas como a pesca, o artesanato, entre outras, para dar espaço aos hotéis, resorts, 
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privês e condomínios de segunda residência, nos quais a comunidade é empregada enquanto a 

paisagem puder ser consumida. 

O turismo tem acarretado na área costeira modificações severas na paisagem segundo 

Selva e Coutinho (2010, p. 4)  

 

[...] um processo contínuo e dialético de desconstrução das paisagens naturais e 

culturais por vezes desestruturando economias e comunidades tradicionais e um 

processo de construção de equipamentos turísticos e serviços para o funcionamento 
e expansão da atividade propiciando o surgimento de serviços e de novas atividades 

econômicas.  

 

Destarte descaracterizando a territorialidade vigente, com isso transformando o 

espaço e dando origem a setores econômicos de importância superior às atividades 

tradicionais, logo se distanciando dos preceitos do desenvolvimento local (BUARQUE, 

2004). São características do contexto turístico da faixa litorânea nordestina, pois o discurso 

do poder público é de implantação da atividade com fins de mitigar os problemas 

socioeconômicos e até ecológicos, de certo modo desenvolvimentista, na verdade é apenas 

gerador de crescimento econômico, consequentemente contribui para aumentar as 

desigualdades sociais. 

O turismo é visto como a solução dos problemas ocorrentes em dada comunidade, 

bem como é entendido como opção geradora de maior crescimento econômico, contudo parte 

da população não consegue ser absorvida pelo novo mercado de trabalho surgido com o 

turismo, desta forma é excluída e expropriada do processo fruto do capital privado apoiado 

pelas ações de infraestrutura do poder público com um discurso de alavancar a economia local 

e diminuir as desigualdades sociais. Por conseguinte esta população tem como resultados a 

perda da identidade cultural com o decorrer do tempo, processo migratório e subemprego, tal 

qual destacam Selva; et al (2007, p. 5): 

 

No processo de expansão do turismo, o espaço natural é percebido num sentido 

mercantil e passa a ser reduzido a um empreendimento econômico. Neste cenário, as 
estruturas sociais tradicionais, como a dos pescadores artesanais, passam a ser 

encaradas como atrasadas, anacrônicas, inferiores. 

 

Deste modo deixa de ser estimulador do desenvolvimento local através da 

sustentabilidade para ser excludente, centralizador, provocador de impactos apenas negativos, 

contribuindo apenas com o crescimento econômico. 



52 

 

 

 

O papel do Estado é incentivar o turismo através de políticas públicas abrangentes 

que promovam a inclusão da população envolvida, especialmente, na zona costeira, em 

virtude que a Região Nordeste possui uma concentração populacional nessa área. Sociedade 

esta que é advinda da agroindústria sucroalcooleira, sobretudo da Zona da Mata nordestina, 

pois o processo de modernização tem acarretado o desemprego, justamente um dos motivos 

utilizados pelo setor público e privado no processo de construção dos empreendimentos 

turísticos, uma vez que irá contribuir com a geração de emprego e renda. 

A faixa costeira nordestina possui baixos indicadores sociais, econômicos e 

ecológicos, expressados, por exemplo, no desemprego, logo o turismo pode ser importante 

dinamizador econômico, entretanto precisa ser considerada a complexidade da atividade 

turística (BENI, 1998)  

Infelizmente os objetivos econômicos são preponderantes no processo de 

planejamento e ordenamento da atividade turística (SELVA; COUTINHO, 2010, p. 7). Desta 

forma não se articula a complexidade da realidade social, econômica e ecológica na qual o 

turismo está inserido, fatalmente contribuindo adiante para prováveis impactos negativos, 

quando planejado de forma integral pode acarretar o desenvolvimento local através da 

sustentabilidade. 

O planejamento do turismo deve nortear uma política social local que interaja entre 

as dimensões sociais, econômicas e ecológicas de forma integrada e articulada (SELVA; 

COUTINHO, 2010, p. 7) para não ocasionar desarticulação entre as políticas públicas e os 

agentes produtivos do espaço turístico, pois certamente acarretará impactos para a sociedade 

local.  

A estrutura administrativa e institucional existe em alguns municípios que possuem 

vocação turística, porém falta integração, articulação e evidentemente planejamento. Logo a 

representação dos atores sociais é excluída refletindo contradições no planejamento do 

turismo. 

O planejamento do turismo no Brasil, particularmente, na Região Nordeste é fruto 

das políticas públicas oriundas do surgimento do Instituto Brasileiro de Turismo 

(EMBRATUR) e o Conselho Nacional de Turismo pelo Decreto-lei n
o
 55 de 18 de novembro 

de 1966. A partir deste ponto foi elaborada a Política Nacional do Turismo, inclusive como 

relevante para o desenvolvimento econômico do país, pois possibilitaria geração de divisas, 

emprego e renda para as comunidades locais (SELVA, 1999, p. 118). 



53 

 

 

 

Entre 1975 e 1979 foi elaborado o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) 

que tinha como objetivos principais: desconcentração das áreas metropolitanas e regiões 

circunvizinhas, ampliação de áreas industriais e de serviços fora do eixo Rio de Janeiro – São 

Paulo – Minas Gerais, com fins de planejar e coordenar o turismo, mas também maximizar a 

utilização das comunicações, principalmente, rodovias nacionais, e das infraestruturas 

produtivas regionais (SELVA, 1999, p. 118). Este plano tinha como característica primordial 

desenvolver o turismo no contexto regional, particularmente na Região Norte e Nordeste do 

Brasil através das denominadas Políticas de Megaprojetos e do Programa de 

Desenvolvimento Turístico do Nordeste (PRODETUR/NE).  

Segundo Cruz (1999, p. 268) as políticas de megaprojetos e do PRODETUR/NE 

visavam “[...] consolidar o território litorâneo nordestino dentro do mercado turístico global e, 

segundo esta lógica, obedecem a um modelo global de urbanização turística que implica uso 

intensivo do solo e reprodução de padrões urbanísticos estranhos ao local”. Por conseguinte o 

modelo citado pode provocar profundas transformações no território, inclusive, a perda da 

identidade cultural.  

As políticas públicas para o turismo procedentes da Política de Megaprojetos 

obtiveram força na década de 1980, especialmente com o fortalecimento do setor no âmbito 

internacional, fato que pressionou o governo brasileiro a investir na promoção do turismo 

nacional, bem como estruturar uma política para o setor embasado particularmente no 

planejamento (LIMA, 2006). 

Na década de 1990 surge o Plano Nacional de Turismo (PLANTUR), instrumento 

que servirá de base para execução da Política Nacional de Turismo, que de acordo com 

FIRMINO (2006, p. 78) possui as seguintes vertentes:  

 

a) Ordenamento das ações do setor público, no tocante à diversificação dos 

produtos, à geração de empregos e divisas, à melhor distribuição da renda nacional, 

à proteção do meio ambiente e do patrimônio histórico-cultural; 

b) Subsídio às ações do setor privado no concernente ao planejamento e execução de 

suas atividades. 

 

O PLANTUR subsidiou a criação de programas para executar e viabilizar a Política 

Nacional do Turismo: a) Polos Turísticos; b) Turismo Interno; c) Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL); d) Qualidade e Produtividade para Marketing Internacional; e) Formação de 

Recursos Humanos e Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo. 
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Este cenário colaborou com a faixa costeira nordestina, pois possui características 

que a condicionam a um processo de turistificação dos territórios, que segundo Firmino 

(2006, p. 73) “[...] consiste na sua transformação em verdadeiras ilhas de lazer e 

contemplação das paisagens para turistas, de modo alheio à realidade dos residentes”, assim 

sendo, a identidade cultural e as peculiaridades do local ficam fora do contexto turístico, 

sendo a comunidade local aproveitada como mão de obra barata. 

Os programas e projetos ao longo das últimas décadas têm sempre contemplado a 

faixa litorânea nordestina com o foco a inserir o Brasil no mercado global turístico; todavia, a 

pouca experiência brasileira na construção de políticas públicas de turismo aliada à ausência 

de diretrizes no contexto nacional propiciaram uma repercussão negativa no planejamento 

turístico. 

A Região Nordeste foi exemplo das contradições das políticas públicas realizadas 

pela esfera federal, já que as políticas, programas e projetos ocorriam de forma hierarquizada, 

ou seja, o planejamento era construído sem conhecer, consultar e verificar o local, realizado 

dentro dos gabinetes, com isso as políticas em outras esferas públicas, eram desconhecidas. 

Consequentemente, na medida em que eram aplicadas ficavam perceptíveis às duplicidades, a 

grande diferença do planejado e executado e os desrespeito com a população local. Assim 

sendo foi inevitável o surgimento de impactos negativos da atividade, por conta da falta de 

articulação nas esferas públicas, como também com o setor privado. De fato o planejamento e 

gestão integrada e participativa do turismo eram ineficientes condicionando a efeitos 

negativos que foram entendidos como motivação para superação da problemática 

socioeconômica através do turismo. 

As falhas das políticas públicas e os insucessos dos programas e projetos, bem como 

a necessidade de incorporar o Brasil no mercado turístico globalizado propiciaram a 

construção na década de 1990 do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 

(PRODETUR/NE). O intuito do PRODETUR/NE foi de promover a infraestrutura básica e de 

serviços públicos com a perspectiva de contribuir com o aumento fluxo do turismo, isto é, 

proporcionar a solidez da atividade turística brasileira no contexto nacional e internacional 

(SILVA, 2011, p. 45). 

O PRODETUR foi elaborado em cooperação pelos setores públicos federal e 

estadual, visando estruturar e executar aproximadamente 500 projetos em duas etapas 

(PRODETUR I e PRODETUR II), ambos financiados com recursos públicos em parceria com 

o Banco do Nordeste do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), cujo 
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valor total foi de US$ 800 milhões (SELVA; COUTINHO, 2010). Deste montante segundo 

Selva (2010) cerca de US$ 200 milhões foram destinados à 

 

[...] ampliação e modernização de 08 aeroportos, e o restante para financiar a 

realização de obras múltiplas – saneamento, transportes, preservação do meio 

ambiente, recuperação do patrimônio histórico e administração dos resíduos 

sólidos -, bem como para promover o desenvolvimento institucional dos 

governos estaduais e municipais. 

 

Evidentemente o espaço geográfico sofre modificações na execução das políticas, 

programas e projetos turísticos realizados pelo poder público, cujo intuito é contribuir com a 

infraestrutura, ou seja, na construção de grandes projetos hoteleiros privados, com isso 

propiciando atratividade para o capital privado. Portanto foram estabelecidas áreas 

estratégicas para ampliar e diversificar a oferta turística, desta forma iniciando o projeto de 

expansão do turismo na Região Nordeste (SILVA, 2011, p. 46). Dentre os principais projetos 

neste panorama estratégico direcionado pelo poder público, destacam-se: o Costa do Sauípe 

na Bahia, o Orla em Sergipe, o Costa Dourada em Pernambuco e Alagoas, o Polo Costa dos 

Arrecifes em Pernambuco (SELVA; COUTINHO, 2010). 

De forma geral o Estado tem o papel de gerenciar os conflitos existentes na execução 

dos programas e projetos, mas também de organizar e ordenar as atividades econômicas, de 

modo que promova a infraestrutura básica e de serviços públicos nas localidades para que seja 

inserida a atividade turística (SILVA, 2011), dessa forma minimizando possíveis conflitos do 

uso do espaço e da dinâmica do turismo. 

O turismo na Região Nordeste é beneficiado pelas características naturais e 

investimentos de programas e projetos com vistas à inserção no mercado global, 

possibilitando o desenvolvimento da atividade, todavia é necessário o devido planejamento 

integrado e gestão participativa dos atores sociais para evitar os possíveis impactos negativos 

nas localidades que apresentam esta vocação turística.  

A faixa litorânea nordestina tem sido alvo dos grandes resorts, condomínios/privês e 

hotéis de grande porte que se aproveitam da beleza cênica e das condições de infraestrutura 

realizadas pelo Estado com uma perspectiva de crescimento e lucro. Esta dinâmica é 

corriqueira por toda a faixa litorânea nordestina, onde prevalecem os tipos de 

empreendimentos citados, assim como um turismo de segunda-residência que transforma os 

espaços em verdadeiros bairros fantasmas no período de baixa estação do turismo.  
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2.3 Reflexões sobre os desafios e possibilidades do turismo no litoral nordestino 

 

São indiscutíveis as possibilidades de desenvolvimento do turismo na Região 

Nordeste, em virtude das suas características físicas, sociais, econômicas e culturais que 

contribuem para atratividade local. Por conseguinte a região possui vocação natural que tem 

sido fortalecida pelas iniciativas do setor público, especialmente, na região litorânea com um 

turismo de sol e praia. Entretanto o discurso governamental vislumbra resolver os problemas 

sociais, econômicos e ecológicos dos municípios/comunidades envolvidas através do turismo, 

numa perspectiva de desenvolvimento, mas que na verdade caminha no sentido apenas do 

crescimento econômico (FURTADO, 1980), isto é, do lucro. Logo, este modelo que se 

desvincula da sustentabilidade e da capacidade de contribuir para o desenvolvimento local. 

O contexto socioeconômico da faixa litorânea nordestina apresenta indicadores 

sociais muito baixos, sendo inferior aos da região Sudeste e Sul do Brasil, peculiaridade 

existente em função do processo de colonização brasileiro, isto é, aconteceu através de ciclos 

econômicos, fato que contribuiu com a exclusão, notadamente, da zona litorânea nordestina, 

pois tinha como base econômica a produção canavieira que entra em decadência no século 

XVII, após a expulsão dos holandeses, dando espaço à mineração e, em seguida, ao café. 

Portanto a faixa litorânea nordestina fica de fora dos ciclos econômicos seguintes, isto 

contribui para o aumento dos problemas socioeconômicos desse espaço.  

Diante do declínio da indústria sucroalcooleira a faixa litorânea nordestina tem 

enfrentado a ascensão dos problemas socioeconômicos. Com isso o poder público, utiliza para 

fortalecer o seu discurso de implantação da atividade turística na faixa litorânea, justamente a 

problemática socioeconômica enfrentada nestas localidades e as características físicas que as 

fazem possuir uma vocação turística natural, mas o modelo empregado visa o crescimento 

econômico. Logo se percebe a contradição entre o discurso governamental e a prática 

realizada, porquanto a participação social é inexistente, planejamento desarticulado e sem 

integração, assim como a infraestrutura proporcionada pelo Estado aponta apenas para atender 

aos empreendimentos turísticos que são verdadeiros complexos artificiais, denominados de 

resorts. 

A Associação Brasileira de Resorts define resorts como “um empreendimento 

hoteleiro de alto padrão em instalações e serviços, fortemente voltado para o lazer em área de 

amplo convívio com a natureza, no qual o hóspede não precisa se afastar para atender suas 

necessidades de conforto, alimentação, lazer e entretenimento”, ou seja, artificializa o 
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território através da turistificação que reflete um arquétipo, contraditório, produto articulado 

do mercado e estado sobre o espaço, desta forma provocando uma territorialidade 

artificializada que Urry (2001) designa de “bolhas”, Yázigi (2003) rótula de “confinamento 

territorial”, verdadeiros espaços simulacros que Cruz (2007, p. 25) denomina de “pseudo-

lugares”, isto é,  

 

[...] são lugares cuja história e identidade são prostituídas em nome de um uso 

especializado, de relações alienadas e alienígenas, produzidas pelo e para o turismo. 

Simulacros, por vezes espaços hiper-reais, espaços à margem, por vezes metonímias 

espaciais e, em todos os casos, metáforas da aldeia global, num mundo em que a 
aparência é cada vez mais importante que a essência e o falso [sic] ocupa, sem 

qualquer constrangimento, o lugar do real. 

 

Destarte o lugar perde espaço para o pseudo-lugar se transformando em autênticas 

ilhas da fantasia que o turista utiliza seu tempo livre usufruindo totalmente isolado da 

realidade local, onde a comunidade local é excluída e expropriada do seu lugar, em 

detrimento dos grandes empreendimentos turísticos, a partir de um discurso 

desenvolvimentista que aqui é entendido como crescimento econômico que apenas irá atender 

os interesses do capital. A atividade turística consome e produz o espaço sem promover 

melhoria da qualidade de vida no âmbito receptor, desta forma se distanciando da 

sustentabilidade e da contribuição para o desenvolvimento local.  

Este padrão de intervenção do mercado e estado na implantação da atividade turística 

na faixa litorânea, denominado de turistificação (CRUZ, 2000, p. 7), provoca impactos 

negativos que podem afetar as esferas sociais, econômicas, ecológicas e culturais da realidade 

local. A prática referida apoiada no contexto turismo global e do capital internacionalizado 

confere um padrão excludente que implantam grandes cadeias de hotéis, que no caso 

brasileiro, segundo Firmino (2006, p. 42) 

 

[...] instalam-se notadamente na zona costeira nordestina, imprimindo um processo 

de turistificação dos espaços, segregando turistas e comunidades locais, provocando 

choques culturais, enfim (re)produzindo um cenário de poder e dominação, baseado 

na secundarização e hierarquização das relações, elevados padrões de consumo, 

acumulação e lucro.  

 

Este modelo do turismo global tem acarretado uma territorialidade propulsora de 

impactos negativos e desvalorização local, tal qual ressalta Firmino (2006, p. 75) 
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Nos moldes do turismo global, o padrão de uso e ocupação do litoral baseia-se na 
desapropriação de comunidades tradicionais, na introdução de formas elitistas de 

ocupação, explicitando, assim, territorialidades que representam uma dicotomia: 

busca insaciável de lucros versus busca de condições básicas de sobrevivência. 

Essas diferentes significações do litoral, desde a colonização até os dias atuais, 

marcam o processo contraditório e conflitante pelos povos que o utilizam. 

(FIRMINO, 2006, p. 75) 

 

Evidentemente o turismo é uma atividade importante para o desenvolvimento da 

faixa litorânea brasileira, porque pode ser dinamizador da cadeia produtiva local e estimulador 

da valorização do local, todavia se for planejado de forma integrada, e se houver a 

participação efetiva dos atores sociais, o envolvimento do poder público, especialmente, o 

municipal, em virtude que nesta esfera é que ocorre a materialização dos problemas e 

soluções advindos do turismo; portanto, a atividade pode ser entendida como mola propulsora 

do desenvolvimento local pautado na sustentabilidade. 

O turismo sendo planejado e gerido de forma articulada no âmbito local, regional e 

nacional pode ser atenuador dos problemas sociais, econômicos, ecológicos e culturais. No 

entanto, quando estabelecido como mais uma atividade que poderá agregar valores à 

comunidade local, situação diferente de ser implementada como atividade principal que 

conduz por muitas vezes a um abandono da identidade cultural.  

As possibilidades de o turismo contribuir com o desenvolvimento local estão a 

depender do planejamento. Desta forma, tem se tornado um desafio no contexto da gestão 

ambiental (QUINTAS, 2006, p. 30) e turística, o que se dá por conta, particularmente, da 

turistificação ocasionada pelo modelo vigente do capital que promove um discurso 

desenvolvimentista, desarticulado da esfera local, contribuindo para impactos negativos como 

conflitos ambientais nesta zona costeira oriundos do uso do território, mas também da 

fragilidade dos ecossistemas. A carência do planejamento, gestão integrada e participativa, 

além da desarticulação dos diversos setores sociais no contexto de gestão da atividade 

turística também contribui para o cenário de conflitos provenientes do uso do território. 

É inegável que a faixa litorânea possui urbanização turística direcionada aos grandes 

empreendimentos e turismo de segunda residência, características que provocam uma 

homogeneização do território pela elevada concentração de equipamentos e segregação entre 

turistas e população local (CRUZ, 1997), mas também pressão demográfica e econômica, uso 

intensivo dos recursos naturais, incidindo em conflitos ambientais, como também 

comprometimento dos recursos e em casos mais graves, à sua extinção (FIRMINO, 2006, p. 

80). 
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O modelo de urbanização turística na faixa litorânea nordestina com certeza é um 

desafio para o planejamento e gestão do turismo, visto que a falta de integração e participação 

dos atores sociais faz originar a implantação de projetos que estão distantes da realidade do 

destino receptor, com isso propiciando destruição dos recursos naturais, como poluição das 

águas no lençol freático, rios e lagunas, mar e áreas estuarinas, erradicação das dunas e das 

matas de restinga, assoreamento de barras de rio, praias e estuários, destruição total e parcial 

de costões, eliminação de manguezais, contaminação e destruição parcial de recifes de coral, 

como também extinção de espécies animais e vegetais, gerando perdas e custo elevado de 

manutenção da qualidade ambiental (MACEDO; PELLEGRINO, 1999). 

É imprescindível reavaliar o padrão de decisões no processo de urbanização turística 

litorânea para possibilitar o desenvolvimento local embasado na sustentabilidade. Logo, o 

cenário da atividade turística é o consumo da paisagem; caso esteja impactado torna-se um 

impedimento e decréscimo da qualidade estética local, convergindo na possibilidade de 

transformar-se em um não-lugar, devido aos possíveis impactos negativos desta urbanização 

aos elementos ambientais que compõem a faixa litorânea, são eles: manguezais, dunas, 

restingas, falésias, terraços, lagoas, canais de drenagem, águas subterrâneas, água oceânica, 

entre outros. 

A turistificação que tem acontecido na faixa litorânea nordestina tem computado 

prejuízos que por vezes são irreversíveis para o ambiente e comunidade, pois a identidade 

local é substituída pelos traços culturais da nova territorialidade, com isso, as práticas 

tradicionais são destituídas em função da nova construção do lugar que tem foco apenas em 

atender os grandes empreendimentos turísticos, ficando esquecido o lugar, bem como sua 

base local em detrimento do capital internacionalizado. De forma geral a faixa litorânea é 

vulnerável socioeconomicamente por conta do seu processo histórico, mas também devido às 

ineficientes políticas públicas de gerenciamento do território.  

As políticas públicas devem garantir que o turismo represente uma alternativa de 

desenvolvimento local com bases na sustentabilidade, por conseguinte contribuindo para 

melhoria da qualidade de vida (SEN, 2000) e o respeito às diversidades dos lugares, 

possibilitando e superando o desafio de contribuir com o desenvolvimento da localidade. 

Todavia o processo de urbanização turística deve estar pautado no planejamento e gestão para 

que se torne uma possibilidade e não um desafio, segundo Firmino (2006, p. 83) 
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O processo de planejamento do turismo deve ainda considerar o respeito às formas 
de vida e às tradições das comunidades das regiões costeiras, ampliando a 

participação da população local e implementando dispositivos legais de proteção dos 

interesses locais. Outro fator imprescindível ao planejamento da atividade refere-se à 

necessidade de contemplar programas de capacitação e aperfeiçoamento profissional 

da população. Acredita-se que, dessa forma, existirão avanços significativos 

consequente melhoria das condições de vida das comunidades.  

 

Logo o grande desafio para a faixa litorânea da Região Nordeste é o planejamento da 

atividade turística agregada às políticas públicas ambientais e turísticas, sobretudo, com 

respeito à identidade local, mas também o envolvimento e participação ativa dos atores 

sociais na construção e execução deste planejamento, e o poder público, especialmente, na 

esfera municipal, precisa garantir a formação técnica e aperfeiçoamento da comunidade local 

para lidar com a territorialidade proposta. Desde modo o turismo se traduzirá em 

possibilidades de contribuir com o desenvolvimento local pautado na sustentabilidade. 

O caminhar para o desenvolvimento local com bases na sustentabilidade vislumbra 

uma articulação, integração e participação da comunidade envolvida, assim como melhoria e 

adequação de infraestrutura para a sociedade local, destarte se refletirão no uso turístico, 

enquadrar o turismo como mais uma atividade econômica e não apenas como a grande 

salvação dos problemas desse território, evidentemente é um desafio que superado, se 

transformará em possibilidade para o turismo na faixa litorânea nordestina. Com isso poderá 

ser somado à vocação já existente, a beleza cênica, a diversidade histórica e cultural para 

dinamizar a atividade e refletir em contribuições para o desenvolvimento local.  

Nesta trajetória é importante envolver instituições públicas, como universidades, 

institutos técnicos, entre outros, como também privadas, juntamente com a comunidade local 

para planejar e executar a atividade, sendo esta gerenciada pelo Estado.  
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS E DE TURISMO: O LITORAL SUL DO 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

O presente capítulo procura discutir as políticas públicas ambientais e turísticas 

existentes nas esferas federal, estadual e municipal, direcionadas para o Litoral Sul do Estado 

de Pernambuco, na perspectiva de perceber quais são os desafios e possibilidades para os 

instrumentos legais contribuírem com o dinamismo da atividade turística, bem como propiciar 

o desenvolvimento local. 

O Litoral Sul do Estado de Pernambuco possui uma área total de 2.097 km
2
, 

compreende uma faixa de aproximadamente 99 km a partir da foz do Rio Jaboatão, que separa 

os municípios de Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, e se estende até a foz 

do Rio Persinunga que separa os municípios de São José da Coroa Grande e Maragogi, no 

Estado das Alagoas (CPRH, 2003a).  

Os municípios compreendidos no Litoral Sul do Estado de Pernambuco são Cabo de 

Santo Agostinho, Ipojuca, Sirinhaém, Rio Formoso, Barreiros, Tamandaré e São José da 

Coroa Grande.  

 

3.1 Turismo no litoral sul de Pernambuco 

 

O litoral sul do Estado de Pernambuco possui aproximadamente 110 km de praias 

(Figura 06), sendo constituído por sete municípios, são eles: Cabo de Santo Agostinho, 

Ipojuca, Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré, Barreiros e São José da Coroa Grande, que 

totalizam 2097 km2 ou o equivalente a 2,13% da superfície estadual (CPRH, 2003a). Estes 

municípios fazem parte das mesorregiões Metropolitana de Recife e Zona da Mata, bem como 

englobam partes das microrregiões Suape e Mata Meridional Pernambucana, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 06 – Mapa Turístico do Litoral de Pernambuco – Litoral Sul. 

Fonte: sam-turismo.blogspot.com.br, 2012, ADAPTADO. 
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O território do Litoral Sul possui uma população total de 407. 736 habitantes (IBGE, 

2010), sendo Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca os municípios mais populosos. A 

urbanização desta área ocorreu de forma acelerada e desordenada particularmente, a partir da 

década de 1960, o que se justifica pelo declínio da indústria canavieira que acarreta a 

migração dos engenhos para vilas e sedes municipais, caracterizando o êxodo rural (CPRH, 

1998), mas também a construção do Distrito Industrial do Cabo e na década de 1970 o 

Complexo Industrial Portuário de Suape; este último continua provocando migrações até o 

momento atual. 

O processo de ocupação urbana tem como principais fatores: a expulsão em massa da 

população rural em decorrência da implantação do PROÁLCOOL (1975) e a descoberta das 

praias do Litoral Sul que caracteriza o lazer de fim de semana e veraneio, como rota de fuga 

das praias da região metropolitana devido ao acelerado inchaço urbano que já acontecia na 

década de 1970.  

No êxodo ocasionado pela indústria canavieira a população se desloca para a 

periferia das cidades, particularmente, para as encostas, manguezais, alagados, entre outras, 

propiciando a formação de bolsões de pobreza, prostituição e violência. Com o passar dos 

anos, as prefeituras regularizam estes ambientes através de assentamentos, conjuntos 

habitacionais, entre outros, com vistas à implementação de políticas habitacionais, todavia 

nem sempre de forma adequada (CPRH, 2003a). Os municípios de Rio Formoso, Sirinhaém, 

Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e Tamandaré são exemplos deste processo de ocupação 

desordenada do território.  

A urbanização da faixa litorânea sul foi estimulada pelo turismo de fins de semana e 

veraneio a partir da década de 1970 quando acontece a implantação, ao logo da orla, dos 

loteamentos de veraneios, dentre estes se podem citar, o Casamar, em São José da Coroa 

Grande, Brasília, Las Vegas, Campas I, II e III, Alvorada, Praia Tamandaré e Anaizabela, em 

Tamandaré; AVer-O-Mar, Praia do Guaiamum e Praia de Sirinhaém, em Sirinhaém; Marinas 

do Aquirá, Enseada de Serrambi, Ponta de Serrambi e Merepe, em Ipojuca; e Praia de Gaibu, 

no Cabo de Santo Agostinho.  

A partir da década de 1980 o surgimento dos loteamentos foi intensificado 

contribuindo com a ocupação deste território de forma notável. Porém ocasionando aterros de 

mangue, maceiós e gamboas, destruição de dunas, privatização de trechos de praia através de 

construção de muros, cercas, rampas e outras construções que impedem o acesso público.  
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Este modelo empregado na urbanização provoca o surgimento de verdadeiros bairros 

fantasmas que nos períodos denominados de alta estação pelo turismo, provocam um inchaço 

populacional temporário e demanda um intenso movimento do comércio e outros serviços, 

bem como uso intensivo dos recursos naturais. Esses loteamentos representam novos núcleos 

urbanos dentro de pequenas cidades e crescem no sentido da orla, afastando-se dos arredores 

do centro, onde a população mais antiga reside.  

De forma geral tanto êxodo rural continua a acontecer de forma intensa no Litoral 

Sul, como também prossegue a construção de grandes empreendimentos turísticos, privês, 

condomínios e outros, assim como o território apresenta um crescimento elevado do número 

de resorts e marinas, a partir da década de 1990. 

A dinâmica do turismo no Litoral Sul tem resultado no surgimento de problemas 

sociais diversos e políticas públicas para atender, de certa forma, apenas ao mercado turístico. 

O marco deste acontecimento são os investimentos que aconteceram na área, cuja perspectiva 

foi de estimular o desenvolvimento da região através de macro-projetos de desenvolvimento 

do turismo no Litoral Sul. Foi o caso do Projeto Costa Dourada que construiu o Centro 

Turístico de Guadalupe, apoiado pelo PRODETUR/NE; o Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata (PROMATA); Projeto Pinzon; Projeto Porto; 

Projeto Corais; Projeto Una; Projeto Tesouros do Mar; Projeto Civilização do Açúcar, entre 

outros (CONDEPE/FIDEM, 2002). 

O Litoral Sul de Pernambuco possui a economia estruturada sobre a tríade formada 

pela agricultura, sendo principal a produção da cana-de-açúcar, indústrias (Complexo 

Portuário de Suape, com instalação da Refinaria Abreu e Lima, Estaleiro Atlântico Sul, 

Gerdau, CSN, entre outras) e em ritmo acelerado o turismo (principalmente o segmento de sol 

e praia) que propiciou uma urbanização turística através inicialmente dos loteamentos para o 

turismo de segunda residência.  

O turismo de fins de semana e de segunda residência foi impulsionado pela 

potencialidade que o Litoral Sul de Pernambuco dispõe. Possui recursos naturais, como por 

exemplo, bacias hidrográficas perenes, remanescentes de mata atlântica, manguezais, restinga, 

praias, recifes, cachoeiras, boa mancha de solos férteis, entre outros. O patrimônio histórico se 

apresenta através de fortificações, edificações, etc. Já os traços culturais estão presentes desde 

a música, gastronomia, folguedos, etc. 

De forma geral o turismo vem despontando como uma das principais atividades 

econômicas do Litoral Sul de Pernambuco; o modelo é estruturado através de grandes 
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empreendimentos turísticos como hotéis, resorts, condomínios, privês, bem como do turismo 

de segunda residência, caracteriza-se pela sazonalidade, isto é visitação intensa na alta estação 

do turismo, e tem se destacado o fluxo turístico de visitação nos municípios da Microrregião 

da Mata Meridional. Na Microrregião de Suape o espaço é utilizado, principalmente, para 

estadia. Portanto sendo interessante aliar as políticas públicas direcionadas ao turismo com 

vistas a articular e integrar esses municípios, com isso podendo propiciar o desenvolvimento 

local pautado na sustentabilidade.  

 

3.2 Panorama das políticas públicas, programas e projetos ambientais e turísticos  

 

O turismo é uma atividade que faz uso da paisagem, consequentemente precisa ser 

norteado pelas políticas públicas ambientais e de turismo, pois poderá possibilitar o 

desenvolvimento local pautado na sustentabilidade, em virtude que os programas e projetos 

existentes devem promover a preservação, conservação e melhoria ambiental, assim como 

propiciar a construção e adequações da infraestrutura do turismo, visando, de forma 

preliminar, a população, em seguida o turista. 

O Estado
2
 tem um papel fundamental para a mediação dos conflitos socioambientais. 

De acordo com o artigo 225 da Constituição Federal Brasileira, é responsabilidade do poder 

público defender e preservar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. Sendo de 

competência do poder público aplicar a gestão ambiental pública, inclusive, intercedendo nos 

conflitos entre os atores sociais quanto ao uso dos recursos ambientais (QUINTAS, 2006, p. 

48-52). Segundo Silva (2011, p. 61) significa que “[...] o Poder Público é responsável por 

assegurar os interesses da coletividade no processo de apropriação e uso dos recursos 

ambientais, mesmo quando há legitimidade dos interesses individuais específicos”. Portanto, 

a gestão deve acontecer sob a mediação do Estado, com vista a garantir a imparcialidade no 

processo decisório dos conflitos que possam ocorrer no território. 

O alinhamento das questões ambientais e turísticas está contextualizado no artigo 225, 

capítulo VI – Do Meio Ambiente, inciso VI – da Constituição Federal Brasileira, de 1988, que 

destaca a “necessidade de promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a 

                                                
2
  “De acordo com a tradição marxista, o surgimento do Estado decorre da divisão de classes na sociedade, e 
neste sentido, Engels (1985) resgata desde a origem da família, a natureza da propriedade privada e 

consequentemente a formação das classes com o surgimento da necessidade do Estado para atenuar seus 

antagonismos. No entanto, o Estado passa a si posicionar a favor da classe mais poderosa que se transforma em 

classe dominante e fomenta instrumentos para a manutenção deste poder” (SILVEIRA, 2010, p.46). 
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conscientização pública para preservação do meio ambiente”, já que uma das formas de 

mitigar possíveis impactos negativos da atividade é utilizar a Educação Ambiental (E.A.) 

como instrumento do desenvolvimento. Isto é, a E.A. pode ser considerada uma nova maneira 

de relação com o ambiente, sendo parte corresponsável pela sua qualidade, portanto podendo 

direcionar para novas atitudes e ações que possam promover a proteção ambiental 

corroborando com a sustentabilidade da atividade turística (FIRMINO et al, 2006). 

A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), em seu artigo 1
o
, a Educação 

Ambiental é vislumbrada como: 

Processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem do uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. (BRASIL, 2005, p.65). 

 

O turismo é um fenômeno social que utiliza como produto a paisagem. Desta forma a 

PNEA, instituída pela Lei n
o
 9.975, de 27 de abril de 1999 e regulamentada pelo Decreto n

o
 

4.281, de 25 de junho de 2002, institui “a educação ambiental como um componente 

primordial à educação devendo se dar de forma transversal e continuada no processo 

educativo, seja ele formal ou não-formal” (FIRMINO et al, 2006). Assim sendo as localidades 

que possuem vocação turística podem e devem fazer uso da educação ambiental como 

preceito da formação da comunidade tanto na educação formal como na não-formal. Logo 

caberá ao poder público “sensibilizar a coletividade quanto às questões ambientais pertinentes 

ao desenvolvimento das atividades turísticas e incentivar a proteção ambiental como requisito 

ao aumento da capacidade turística do lugar” (FIRMINO et al, 2006). 

A atividade deverá estar alinhada através de planejamento e gestão do turismo 

direcionada ao planejamento e à gestão ambiental, bem como o planejamento e a gestão 

ambiental devem considerar a atividade turística em todos os níveis da administração pública 

e privada, especialmente no âmbito local, municipal, onde, de fato, o turismo é materializado. 

O poder público é o grande responsável para administrar o planejamento e execução 

da atividade turística, como também aplicar a gestão ambiental, particularmente, no contexto 

municipal, sendo este o agente licenciador e fiscalizador de equipamentos, locais e atividades 

turísticas, desta forma podendo promover a proteção ambiental de forma ampla, integrada e 

contínua. 

O Brasil faz uso do Sisnama, modelo de gestão ambiental que atua através dos três 

níveis do Poder Público – federal, estadual e municipal. No entanto compete à esfera 
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municipal, onde está materializada a atividade, ser o agente atuante em cumprir a sua função. 

Evidentemente é necessária uma estrutura física e de equipamentos, recursos financeiros e 

quadro técnico especializado, vislumbrando administrar os conflitos na perspectiva de 

melhoria da qualidade de vida.  

A legislação vigente indica os seguintes instrumentos para execução do processo de 

gestão ambiental, são eles: órgão ambiental, Secretaria de Meio Ambiente ou compondo com 

outras áreas uma Secretaria, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA) 

e Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA). Esta estrutura visa mitigar e administrar os 

possíveis conflitos existentes. Todavia necessita estar delineada por uma estrutura política 

atuante, e que estimule a participação dos atores sociais locais através dos seus representantes 

legais (BRASIL, 2006). Logo, possibilitará planejar e administrar a gestão ambiental e 

turística a partir das necessidades do ambiente local, mas também refletirá na melhoria da 

qualidade de vida, deste modo servirá de base para o turismo e contribuirá para a manutenção 

da identidade local. 

Segundo o IBGE (2002) são poucos os municípios brasileiros que possuem ao 

mesmo tempo pelo menos três instrumentos básicos para gestão ambiental municipal. Sendo 

assim, a tarefa de funcionalizar o Sisnama se torna árdua. O Ministério de Meio Ambiente 

promoveu em todo o Brasil o Programa de Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais, 

com o intuito de difundir e fortalecer a gestão ambiental municipal, entretanto os problemas 

continuam a ocorrer. 

Na há receita pronta para o planejamento e gestão ambiental e turística, no âmbito 

municipal, pois a materialidade dos acontecimentos possui características e especificidades 

variadas do local, inclusive de identidade local. Desta forma, é indispensável à participação 

ativa dos atores sociais para mitigar os possíveis conflitos originados desta relação do turismo 

com o consumo da paisagem.  

A necessidade de gestão ambiental e turística no Brasil advém da década de 1960 

com as políticas de inserção do país no mercado turístico. Inicialmente foram utilizados os 

projetos de turismo de segunda residência, particularmente, na região Nordeste, momento em 

que surgem os primeiros conflitos. Este cenário levou a decisões políticas para garantir a 

gestão e possibilitar a mitigação dos problemas ocorridos nas localidades. São exemplos 

destas políticas a criação da EMBRATUR e posteriormente a Política Nacional do Turismo. 

A EMBRATUR elaborou a Política Nacional do Turismo, no contexto da política 

econômica nacional, voltada ao planejamento e coordenação da atividade turística como 
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importante alternativa de geração de divisas para as localidades (LIMA, 2006). No ano 

seguinte é promulgado o Decreto-Lei nº 60.224, de 16 de fevereiro, que cria o Sistema 

Nacional de Turismo, que vai ter o seu tripé de sustentação no Conselho Nacional de Turismo 

(CNTur), na Embratur e no Ministério das Relações Exteriores. Inicialmente o CNTur, por 

meio de sua Resolução nº 71, de 10 de abril de 1969, orienta para a elaboração de um Plano 

Nacional de Turismo (Plantur). 

Desta forma o governo brasileiro através do Decreto 7.381/2010, de 02 de dezembro 

de 2010, regulamentou a Lei nº 11.771/2008, de 17 setembro de 2008, que trata da Política 

Nacional de Turismo que 

 

define as atribuições do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e 

estímulo ao setor turístico, dispõe sobre o Plano Nacional de Turismo - PNT, institui 

o Sistema Nacional de Turismo, o Comitê Interministerial de Facilitação Turística, 

dispõe sobre o fomento de atividades turísticas com suporte financeiro do Fundo 

Geral de Turismo - FUNGETUR, o cadastramento, classificação e fiscalização dos 

Prestadores de Serviços Turísticos e estabelece as normas gerais de aplicação das 

sanções administrativas. (BRASIL, 2010, DECRETO 7.381/2010, art. 1º) 
 

A referida política busca o desenvolvimento social e econômico da área envolvida, 

atuando inclusive de maneira descentralizada, propondo um elo entre as esferas 

governamentais, bem como a iniciativa privada e a sociedade. Para isso o Plano Nacional de 

Turismo tem como um dos objetivos realizar ações para regionalização do turismo; contudo 

ainda existe uma segmentação do turismo, basicamente ligado ao segmento de sol e praia. 

A origem do Plano Nacional de Turismo (PLANTUR), instrumento de execução da 

Política Nacional do Turismo, com vistas a ordenar as ações do setor público, no tocante à 

diversificação dos produtos, possibilitando a geração de empregos e divisas, a melhor 

distribuição da renda nacional, a proteção do meio ambiente e do patrimônio histórico-

cultural, além de subsidiar as ações do setor privado no que concerne ao planejamento e 

execução de suas atividades (LIMA, 2006). 

A Política Nacional do Turismo, PNT, através do PLANTUR, criou os seguintes 

programas: Polos Turísticos, Turismo Interno, Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), 

Qualidade e Produtividade para Marketing Internacional, Formação de Recursos Humanos e 

Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo. O foco principal foi a infraestrutura 

das áreas litorâneas que tinha a perspectiva de inserção do Brasil no mercado turístico 

internacional (LIMA, 2006). 
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O PNT também criou o Programa Nacional de Ecoturismo e o Programa de 

Capacitação Profissional para o Ecoturismo, de 1996 a 1999, tinha como objetivo minimizar 

os impactos produzidos pelo turismo; tem destaque também o Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo, como um instrumento de gestão participativa que repensa a 

participação das comunidades nas tomadas de decisão (LIMA, 2006).  

A região Nordeste do Brasil na década de 1990 é palco de investimentos do Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), do Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que apoiavam a inserção do 

Brasil no processo de globalização da economia por meio de megaempreendimentos 

turísticos. Neste cenário foi criado, em 29 de novembro de 1991, pela Portaria Conjunta 

SUDENE/EMBRATUR nº.001, o Programa para o Desenvolvimento do Turismo na Região 

Nordeste – PRODETUR/NE. 

No ano seguinte, com a Portaria Conjunta n
o
 002 de 19 de março de 1992, é 

disciplinado o funcionamento do seu Comitê Executivo e de Coordenação, com o objetivo de 

acompanhar as iniciativas, na esfera Estadual e municipal, e articulá-las com os agentes 

financeiros transnacionais (BID), bem como através de parceria do Banco do Nordeste do 

Brasil (BNB), iniciar a implantação do PRODETUR/NE, com a finalidade de aproveitar o 

potencial turístico nordestino; contempla ainda projetos nos quais a repercussão econômica e 

os benefícios sociais previstos buscam: a) geração de empregos (diretos e indiretos); b) 

melhoria da qualidade de vida da população; c) aumento da demanda por bens e serviços; d) 

ampliação da rede de saneamento básico (esgotamento sanitário e abastecimento de água); e) 

recuperação do patrimônio histórico; f) melhoria e ampliação da rede viária; g) recuperação 

do meio ambiente; e h) ampliação e recuperação dos aeroportos (LIMA 2006). 

O PRODETUR/NE ocorreu em duas etapas: na primeira, o PRODETUR/NE I, tem 

investimentos aproximados em mais de US$ 670 milhões, em cerca de 380 projetos, como 

resultado da parceria entre o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e BID, promovendo 

significativas melhorias na infraestrutura turística da região (BNB, 2006). A segunda etapa do 

programa, o PRODETUR/NE II, assinada em 2002, estimou investimentos globais de US$ 

400 milhões, dos quais US$ 240 milhões oriundos do BID, que serão repassados aos Estados 

por meio de subempréstimos contratados com o BNB. A contrapartida nacional totaliza US$ 

160 milhões. Para que o processo participativo seja assegurado, o programa exige a criação de 

Conselhos de Turismo em cada polo a ser beneficiado. Os conselhos são compostos por 

representantes do setor público, do setor privado e do terceiro setor. 
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O PRODETUR/NE está na sua segunda fase, na qual busca a consolidação, bem 

como complementação e inovação para organização da atividade turística diante do que foi 

realizado na primeira fase. Uma das particularidades do PRODETUR/NE II é a 

implementação de ações voltadas para o turismo sustentável, com isso gerando melhoria da 

qualidade de vida; todavia ainda ocorre uma centralização na área litorânea, assim como a 

gestão do turismo acontece de forma inadequada, pois os instrumentos deste processo são 

deficientes, principalmente em municípios fora dos polos setorizados pelo programa que 

pouco desfrutam dos recursos ou mesmo não os recebem, comprometendo com isso a gestão 

turística. 

A implantação do PRODETUR, bem como de outras políticas públicas do turismo 

acarretou um processo de urbanização turística na faixa litorânea nordestina, inclusive, 

proporcionando valorização e expansão imobiliária, mas também privatização do espaço 

público, degradação socioespacial, entre outros impactos negativos.  

Os agentes públicos e privados têm procurado inserir a Região Nordeste do Brasil em 

políticas, programas e projetos que visam melhorar e adequar a infraestrutura local para 

receber o turista doméstico e internacional, todavia o planejamento sempre está pautado no 

turista em detrimento da população local; com isso tem acarretado problemas econômicos, 

sociais, ecológicos e culturais ao território, deixando assim de contribuir com o 

desenvolvimento local.  

Segundo Lima (2006, p. 64) “[...] o planejamento turístico vem se pautando no 

discurso de que o turismo é uma das atividades de maior crescimento em nível mundial, que 

pode promover um aumento percentual significativo da população economicamente ativa”, 

mas o que se percebe de resultado é a exploração e expropriação da população local, em 

detrimento do mercado turístico, tal qual alertam Cavalcanti e Paiva (1995, p. 102) “que 

apesar desse discurso, a intervenção do Estado no turismo e no urbano no Brasil, 

particularmente na Região Nordeste, assim como em outros países de capitalismo não 

desenvolvido, não expressa uma preocupação com a reprodução da força de trabalho, [...], 

mas atende à regeneração ampliada do capital”, questão também enfatizada por Rodrigues 

(2001) quando ressalta que as políticas de turismo são sempre “orquestradas” pela política 

econômica vigente [..], indiferentes às características dos lugares (LIMA, 2006). De fato as 

políticas existentes contribuem para o modelo vigente do capital (MÉSZÁROS, 2002) e não 

para a população local. 
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O Governo Federal do Brasil criou em 2003 o Ministério do Turismo (MTur) e 

construiu o PNT 2003-2007, com objetivo de ampliar e desenvolver o turismo brasileiro com 

excelência, de forma que esteja integrado regionalmente, bem como possibilitando estimular e 

facilitar o consumo nos mercados nacional e internacional. Para esta implementação o 

enfoque foi de gestão descentralizada que envolvesse as dimensões territoriais e 

institucionais. Foram estabelecidos para realização sete macroprogramas: 1. Gestão e relações 

institucionais; 2. Fomento; 3. Infraestrutura; 4. Estruturação e diversificação da oferta 

turística; 5. Qualidade do produto turístico; 6. Promoção e apoio à comercialização; e 7. 

Informações turísticas. Dos macroprogramas citados o quarto é o grande do MTur através do 

Programa de Regionalização do Turismo (PRT) roteiros do Brasil, apesar de também 

contribuir com a interação integração dos demais macroprogramas. 

O poder público tem gerido o turismo como atividade fundamental para alavancar o 

desenvolvimento socioeconômico do Brasil, inclusive, com a percepção de integração e 

participação como está proposto no PRT. Todavia as políticas, programas e projetos, são 

ineficientes, bem como a estruturação institucional e técnicas não oferecem condições para 

implementação de um turismo includente, em virtude que sempre os interesses dos 

empreendimentos turísticos estão na frente dos interesses da população local.  

 

3.3 As políticas públicas ambientais e de turismo no Litoral Sul de Pernambuco. 

 

As políticas públicas no contexto ambiental e turístico têm sido aplicadas ao longo 

das últimas décadas de forma desarticulada e desintegrada, surgindo sempre verticalizadas, 

terminam ocasionando uma materialidade diferenciada do lugar, pois cada lugar possui suas 

especificidades. Portanto, mesmo as leis sendo ambientais ou turísticas, precisam respeitar a 

identidade cultural do lugar, por isso que o papel do poder público é de gerenciar o conflito, 

isto é, aplicar o modelo de gestão ambiental e turística em dado território, mas esta 

aplicabilidade está atrelada à esfera municipal. 

As decisões de implementação das políticas ambientais e de turismo, “[...] apesar de 

toda importância atribuída às decisões tomadas na esfera federal, sabe-se que é na unidade 

municipal que ocorrem ou não, as determinações legais e as diretrizes dos instrumentos 

máximos da gestão pública” (GOMES et al, 2011, p. 5). Carvalho (2001, p.131) ressalta, por 

exemplo, que “o Estatuto da Cidade mantém a divisão de competência entre os três níveis de 

governo, concentrando na esfera municipal as atribuições de legislar em matéria urbana”. 
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Sendo os problemas de ordenamento das cidades evidenciados numa escala maior, ou seja, em 

nível local, o poder público aparece como principal responsável e sujeito para gerir os 

conflitos existentes, de fato como mediador do processo de gestão ambiental Quintas (2006). 

O Brasil, até a década de 1990, possuía como principal mediação do processo de 

gestão ambiental, a esfera pública federal. A centralização do planejamento e do processo 

decisório, na esfera federal, contribuía para a construção de planos, programas e projetos 

hierarquizados e sem conexão com a localidade que seria aplicada, portanto favorecia para o 

surgimento de conflitos socioambientais.  

O Governo Federal deu inicio a um processo de descentralização da gestão, por meio 

da Lei n
o
 7.661, de 1998, que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC, 

cujo objetivo foi contribuir com uma maior eficiência nas ações realizadas para o 

gerenciamento local. Desse modo, os municípios e estados passaram a instituir e subsidiar 

seus próprios planos, programas e projetos para o gerenciamento costeiro, consequentemente 

passaram a dividir/compartilhar as atribuições no tocante ao ordenamento do uso e ocupação 

do espaço que antes era apenas centralizada na esfera federal.  

O Estado de Pernambuco apoiado nas decisões do PNGC aprovou o Decreto n
o
 

21.972, de 29 de dezembro de 1999, que origina o Zoneamento Ecológico-Econômico 

Costeiro do Litoral Sul do Estado, cujo objetivo, constitui a promoção do desenvolvimento 

sustentável dessa parcela do território, tendo como foco programas de desenvolvimento 

social, centrados nas atividades que protejam e conservem os ecossistemas naturais essenciais 

à biodiversidade, especialmente os recursos hídricos, na perspectiva de melhoria da qualidade 

de vida da população envolvida.  

Os planos, programas e projetos criados pelo governo do Estado de Pernambuco para 

o Litoral Sul orientam para uma gestão ambiental e turística, porém estas ações são 

hierarquizadas e implantadas desconectadas da materialidade do lugar. Os municípios pouco 

participam da elaboração dos planos, programas e projetos, logo contribuindo para conflitos 

no uso do espaço.  

O Litoral Sul de Pernambuco é alvo estratégico das políticas públicas e gestão 

ambiental e turística, pois nessa área estão localizados o Complexo Industrial e Portuário de 

SUAPE e as praias de Porto de Galinhas e dos Carneiros, respectivamente pertencentes aos 

municípios de Ipojuca e Tamandaré. O Estado de Pernambuco têm realizado planos, 

programas e projetos (Quadro 01) na perspectiva de contribuir com o crescimento do Litoral 

Sul e mitigar possíveis conflitos socioambientais oriundos da utilização do espaço.  
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Quadro 01 - Síntese dos planos, programas e projetos para o Litoral Sul - PE. 
 

Planos/Programas/Projetos Objetivos 

AGENDA 21 do Estado de 
Pernambuco 

Estabelecer uma estratégia de ação do Estado, baseada em compromissos de 
mudanças, democratização e de descentralização. 

Descentralização do Controle 

e Gestão Ambiental – 

Municipalização do Controle 

Ambiental dos 

Empreendimentos de Impacto 

Local 

Desenvolver critérios e condições para repasse de algumas das atividades de 

controle ambiental para os municípios. 

 

Caminhos para o 

Desenvolvimento 

 

Implantar infraestrutura viária. 

 

Gestão Integrada dos 

Ambientes Costeiros e 

Marinhos de Pernambuco 

 

Implementar a gestão ambiental integrada no litoral sul de Pernambuco, 

através do ordenamento territorial, bem como a dinamização do 

desenvolvimento sustentável, a eficiência econômica e a melhoria da 

qualidade de vida da região. 

Plano Estratégico de 
Desenvolvimento do Turismo 

Promover o desenvolvimento do turismo integrado à conservação ambiental 
e à valorização cultural, dinamizando a economia e ampliando a oferta de 

trabalho para a população local. 

Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Sustentável 

da Zona da Mata de 

Pernambuco – PROMATA 

Promover a mudança e o desenvolvimento da região da Mata pernambucana, 

historicamente vinculada à economia da cana-de-açúcar, cujos indicadores 

de pobreza estão entre os mais baixos do Estado, através da construção de 

estratégias participativas que contribuam para a melhoria da qualidade de 

vida da população dos seus 43 municípios. 

PRODETUR I  Promover, de forma sistêmica, o desenvolvimento do Setor Turismo da 

Região Nordeste, a partir da disponibilização de infraestrutura de apoio ao 

Turismo, priorizando ações que mantenham e expandam o turismo. 

PRODETUR II Melhorar a qualidade de vida da população permanente nos municípios 

integrantes dos Pólos de Desenvolvimento Integrado de Turismo prioritários, 
gerar emprego e renda e a qualidade do meio ambiente 

Programa de Gerenciamento 

Costeiro de Pernambuco –

GERCO 

Avaliar e orientar o processo de ocupação e uso do solo, através do 

planejamento participativo e da implementação de ações integradas de 

gestão da zona costeira de Pernambuco. 

Projeto Áreas Estuarinas de 

Pernambuco - Proposta de 

Diagnóstico e ZEE -  

A promoção do desenvolvimento sustentável dessa parcela do território 

pernambucano , com o intuito de potencializar as oportunidades e minimizar 

os impactos negativos, bem como a superposição de ações. 

Fonte: CPRH, 2003b – Adaptado. 

 

O Estado de Pernambuco direcionou planos, programas e projetos relacionados à 

gestão ambiental e turística, todavia há uma desarticulação entre as secretarias que executam 

estes, bem como não há uma inter-relação direta com os municípios, logo fomenta uma gestão 

ineficiente, desestruturada e desconectada do lugar na qual se materializa as ações propostas 

pelo ESTADO. Foi por meio do ZEEC Litoral Sul que o Estado de Pernambuco procurou 

promover o desenvolvimento sustentável, contudo não estimulou o envolvimento e o 

empoderamento da população local, representadas nesta instância pelos municípios, por 

conseguinte contribuiu apenas para geração de conflitos socioambientais. 



74 

 

 

 

A transversalidade e interfaces das várias ações elencadas no ZEEC Litoral Sul 

devem ser analisadas, discutidas e aprofundadas pelos agentes do espaço turístico, com vistas 

a potencializar as oportunidades e mitigar os impactos negativos, assim como a superposição 

de ações (CPRH, 2003b).  

As políticas públicas ambientais e de turismo para o Litoral Sul do Estado de 

Pernambuco têm contribuído para o surgimento de conflitos socioambientais, pois é 

desarticulada e não colabora com o processo de gestão eficiente, apesar da descentralização 

acontecida por meio do PNGC e da constituição do ZEEC Litoral Sul. 

 

 



 

 

 

4. DINÂMICA DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE 

TAMANDARÉ-PE 
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4 DINÂMICA DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ-PE 
 

O presente capítulo visa discutir a dinâmica turística no município de Tamandaré, 

buscando compreender as principais contribuições econômicas, sociais e ecológicas que o 

turismo tem propiciado. Para embasar a discussão foi realizada uma pesquisa bibliográfica, 

documental e visita de campo, no intuito de localizar no tempo e espaço, entender a história 

local relacionada ao Estado de Pernambuco, descrição dos aspectos sociais, econômicos e 

físicos, como também foi destaque o uso e ocupação do solo e sua relação com o turismo, e 

por fim foi realizado um perfil institucional e turístico do município de Tamandaré. 

 

4.1 Localização e organização espacial 

 

O município de Tamandaré localiza-se na Mesorregião da Mata Pernambucana, mas 

precisamente na Microrregião Geográfica Mata Meridional Pernambucana (Figura 07), no 

Litoral Sul e do ponto de vista do planejamento econômico do Estado de Pernambuco, na 

Região de Desenvolvimento (RD) da Mata Sul (CONDEPE/FIDEM, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O município limita-se ao norte com Rio Formoso e Sirinhaém, ao sul com Barreiros, 

ao leste com Oceano Atlântico, e a oeste com Água Preta (Figura 08).. 

 

Fonte: Adaptado de ZAPE-EMBRAPA, 2009. 

Figura 07 – RD Mata Sul e município de Tamandaré - Pernambuco 
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Fonte: PRODETUR/NE/PE (2003). 

 

Figura 08 - Planta do município de Tamandaré - Pernambuco. 
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O município de Tamandaré possui uma área de 214,307 km
2
, está localizado a 104 km 

da capital pernambucana, Recife, tem aproximadamente 20.745 habitantes (IBGE, 2010), 

perfil econômico baseado na agropecuária, especialmente o cultivo da cana-de-açúcar e, 

particularmente, no turismo e tem como principais vias de acesso às rodovias BR-101 Sul, 

assim como a PE-60, PE-72 e a PE-76. Essas rodovias têm um papel importante na circulação 

de pessoas e produção, sendo de vital importância para as questões econômicas da Região de 

Desenvolvimento.  

O território do município de Tamandaré é estruturado por dois distritos: o da sede, em 

que predomina a população urbana e o distrito de Saué, em que predomina a população rural. 

O distrito da sede localizado na faixa litorânea apresenta uma expansão imobiliária que é 

impulsionada pelo turismo.  

O município de Tamandaré possui uma orla com 12,63 km de extensão (GERCO/PE, 

2003) que está dividida em cinco praias: dos Carneiros, de Campas, de Tamandaré, do Pontal 

do Lira e da Boca da Barra.  

 

4.2 Contextualização histórica 

 

Tamandaré foi emancipada do município de Rio Formoso, do qual era distrito, por 

meio da Lei Estadual nº 11.257, de 28 de setembro de 1995 (CONDEPE, 2001). O município 

é relativamente recente, todavia o contexto histórico do seu povoamento remonta ao século 

XVI possibilitado pelo desenvolvimento da atividade canavieira, uma vez que as 

características físicas, isto é, o solo, o clima e os índices pluviométricos, da localidade são 

apropriados para o cultivo da cana-de-açúcar. 

O povoamento do território de Tamandaré tem semelhanças com o litoral 

pernambucano, ou seja, começa a partir do estabelecimento do Sistema de Capitanias 

Hereditárias, em 1535, quando é criada a Capitania de Pernambuco (CONDEPE, 1998), e 

tinha como característica principal o modelo de exploração da produção açucareira no período 

colonial do Brasil.  

Até o início do século XVII o povoamento do litoral pernambucano ocorre 

intensamente devido ao crescimento econômico obtido pelo sistema canavieiro, desta forma 

condiciona a formação de pequenas aglomerações urbanas, com isso há o desenvolvimento do 

mercado de abastecimento local e fortalece a agroindústria canavieira de Pernambuco, 
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tornando o território de Mata Meridional, uma das áreas mais tradicionais de produção de 

cana-de-açúcar. 
3
 

As terras férteis, os índices pluviométricos e os solos interessantes do litoral 

pernambucano contribuíram efetivamente para que a cultura canavieira obtivesse sucesso, 

mas também a condição de reserva de mata em abundância que alimentava os fornos dos 

engenhos, além do sistema fluvial existente que facilitava o deslocamento das cargas de 

açúcar. Estas características contribuíram para que o território fosse sendo ocupado e a 

inserção de novas atividades fosse oportunizada, como por exemplo, o comércio, caminhar 

que não foi diferente na Mata Meridional do Estado, particularmente, às margens do Rio 

Formoso, na denominada Vila de Tamandaré que abrigava o Porto de Tamandaré importante 

centro de distribuição do açúcar, tal qual destacado abaixo pelo CONDEPE (1992, p. 18): 

 

Por ter profundidade adequada à navegação em todo o seu percurso, o rio Formoso 

propiciou o transporte de açúcar para o Recife e também diretamente para o porto de 

Tamandaré de onde era exportado, além de facilitar o transporte de pessoas e a 

comercialização de gêneros alimentícios diversos. A intensificação do transporte 

fluvial possibilitou o surgimento de estaleiros, ampliou a atividade pesqueira e a 

agricultura na área litorânea, destacando-se nesse item a cultura do coco que além de 

propiciar o fruto já bastante consumido na época, fornecia matéria prima para a 

fabricação de móveis e outros utensílios.  

 

De acordo com relatos de José de Almeida Maciel, “o maior porto natural do norte 

brasileiro a começar do São Francisco” (MACIEL, 1984). Segundo o autor o topônimo 

Tamandaré (Tamanduar-é) caracteriza o que se assemelha ao tamanduá, o que sobe às árvores 

como o tamanduá, o que faz o papel de tamanduá (FIRMINO, 2006), todavia outra versão 

destaca a denominação a partir do acidente geográfico, isto é, a baia de Tamandaré. 

No município são externadas outras significações, particularmente, relacionadas ao 

vocábulo indígena, tupi, que denomina tamoindaré (tab-moi-inda-ré) que significa o 

repovoador, mas também contextualiza como Tamandaré sendo um pajé, a quem Tupã, o 

grande Deus do Trovão, revelara o seu desígnio de exterminar os homens. “Assim quando 

houve o cataclismo que inundou a terra, Tamandaré, escolhido por Tupã para repovoar a 

região, já estava abrigado numa arca gigantesca com sua família e assim permaneceram até 

cessar o dilúvio” (CONDEPE, 1992). 

                                                
3 Entre os engenhos que se notabilizaram na história pernambucana, destaca-se o Mamocabas, dos Paes Barreto. 

Inclusive, ainda podem ser encontradas no Município de Tamandaré as ruínas da capela do engenho, construída, 

em 1777, pelo mestre de campo José Luiz Paes de Mello, conforme informa BARRETO (1960). 



80 

 

 

 

A urbanização do território de Tamandaré sofre intensa transformação na segunda 

metade do século XX, quando a pequena vila formada por pescadores e agricultores, que 

possuía apenas alguns equipamentos coletivos, como a igreja, escola e o comércio local pouco 

expressivo, ganha maior impulso de crescimento econômico, particularmente, na ocupação 

local quando começa a fixar-se a prática do turismo veranista no distrito, ao longo da orla 

marítima (PLANO DIRETOR DE TAMANDARÉ, 2000). 

A segunda metade do século XX também foi o momento que o distrito Tamandaré, 

pertencente a Rio Formoso, recebe o primeiro hotel de grande porte, denominado de Hotel 

Tamandaré, posteriormente já na década de 1970 o distrito ganha notoriedade quando suas 

praias são descobertas para uso do veraneio, bem como lazer, fato que acarreta o aumento da 

taxa de crescimento anual e desponta como pequeno núcleo urbano que tem um padrão de 

ocupação urbana extensivo na linha costeira (MACEDO; PELLEGRINO, 1999). 

A crise da agroindústria canavieira em meados do século XX, momento que a 

apropriação do território se configura de maneira distinta em relação ao seu contexto histórico 

(FIRMINO, 2006), também é outra característica que contribui para a urbanização da 

localidade, inserção e fortalecimento do turismo, especialmente veranista. O turismo emerge 

como atividade que influencia na urbanização e que pode contribuir com o desenvolvimento 

econômico e social do município. 

Na década de 1990, o distrito de Tamandaré sofre forte transformação, devido à 

intensificação da crise do seu principal setor econômico, a agroindústria canavieira 

(sucroalcooleiro). Diversas usinas são fechadas, como por exemplo, Usina Santo André e 

Usina Central de Barreiros que empregavam a população da localidade e compravam a 

produção de cana-de-açúcar desta área, provocando assim o êxodo rural e urbano, 

proporcionando uma nova territorialidade baseada na propriedade familiar, particularmente, 

no distrito de Saué. Já na área que atualmente é o distrito sede, desenvolve-se o turismo que 

contribui para a urbanização da faixa costeira. 

Em 1995 o distrito de Tamandaré é emancipado do município de Rio Formoso, no 

intuito de diminuir as desigualdades sociais e fortalecimento da atividade turística. Com isso 

ocorre expansão do turismo de segunda residência e da rede hoteleira, bem como da cadeia 

produtiva local. Todavia, os indicadores sociais, econômicos e ecológicos ainda são baixos. 
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4.3 Aspectos físicos 

 

O município de Tamandaré possui uma condição climática segundo a classificação 

de Köppen caracterizado como um clima As', isto é, quente e úmido, chuvas concentradas no 

outono-inverno, com índices pluviométricos de aproximadamente 1500mm anuais e 

temperatura média anual em torno de 25º C, denominado de tropical, refletindo inicialmente 

na presença da floresta tropical atlântica que ao longo dos anos foi substituída pela cana-de-

açúcar. Também é encontrada na área a vegetação de mangue e os coqueirais nas 

proximidades do Oceano Atlântico. 

Destacam-se em Tamandaré e municípios circunvizinhos unidades de conservação: 

Reserva Biológica de Saltinho, Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais e Área de 

Proteção Ambiental de Guadalupe, a mata Pedra do Conde e a mata de Pau Amarelo. Estes 

remanescentes colaboram com o potencial econômico e turístico da localidade. 

Em relação à geomorfologia predominante no município se destaca a planície, 

desenvolvida sobre rochas sedimentares, denominada de planície litorânea, mas também se 

encontra no território os mares de morro encravado sobre rochas cristalinas nas áreas do 

centro, norte, oeste e sul.  

A planície costeira presente no município de Tamandaré é formada por material 

sedimentar, originário da ação combinada dos rios e do mar, cuja predominância é solos 

arenosos. Altitudes atingem o máximo de 10 m e sua largura é variável ao longo da costa, 

entre 1 e 3 km. Nesse compartimento as feições dominantes são as praias, os terraços 

marinhos e os mangues (PLANO DIRETOR DE TAMANDARÉ, 2000). 

As praias, com aproximadamente 12 km de extensão ao longo do litoral, apresentam 

uma topografia suave e ondas relativamente fracas, face aos cordões de recifes que amenizam 

ou amortecem a força das mesmas. Os terraços marinhos ficam sobre solos arenosos e muito 

porosos, enquanto que os mangues assentam-se, predominantemente, sobre terrenos argilosos 

e sujeitos ao fluxo constante das marés. 

Nos mares de morros são encontrados solos profundos: Latossolo Vermelho Amarelo 

correlacionado ao Podzólico Vermelho. Também são encontrados ao longo dos cursos dos rios 

solos aluviais os quais também são utilizados para o cultivo da cana-de-açúcar ou culturas de 

subsistência.  

Retratando ainda aspectos ligados à geologia e à geomorfologia destaca-se a 

plataforma continental que é uma faixa da costa de 12 milhas náuticas (equivalentes a 22,2 
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km), constituída por areias, lama (silte e argila), biodetritos e carbonatos, destacando-se, como 

característica do litoral de Tamandaré, a presença de cordões de recifes areníticos, coralígenos 

e algálicos. 

Os recifes rochosos e orgânicos da região constituem o habitat específico de 

inúmeras espécies da fauna marinha e representam um importante ecossistema. Os ambientes 

dos recifes e da planície costeira possuem uma relação ecológica intensa, onde, o primeiro 

recebe nutrientes, sedimentos e espécimes da biota originados no segundo. 

Nas marés baixas entre a linha da praia e dos recifes, cria-se um ambiente de águas 

tranquilas, formando inúmeras piscinas naturais que possibilitam aprisionar espécies da biota 

marinha e despertam o interesse de pescadores, turistas, praticantes de esportes náuticos, entre 

outros. 

O município de Tamandaré ainda apresenta na sua formação geomorfológica as 

colinas com variações altimétricas de 12 a cerca 50 metros que foi construída em terrenos 

sedimentares recentes da formação Barreiras. Já os morros, com alturas entre 30 e 400 metros, 

foram modelados em rochas do embasamento cristalino. Como o próprio nome indica, as 

feições dominantes são as colinas e os morros. 

Na porção compreendida pela formação Barreiras, a morfologia é representada por 

colinas com topos planos. As encostas destas colinas possuem declividade acentuada, são 

susceptíveis à erosão e apresentam, em sua baixa vertente, solos imaturos, resultantes da 

deposição de sedimentos. 

Na área abrangida pelas rochas do embasamento, a morfologia é representada por 

morros, cujos topos são planos ou abaulados e a altitude vai ampliando-se em direção ao 

oeste, para o interior do município. As vertentes apresentam-se côncavas e convexas, sendo 

que parte destas se caracteriza por vertentes com declividades elevadas e concentração de 

nascentes. 

No Município de Tamandaré destacam-se as bacias hidrográficas dos rios Una, 

Ilhetas, Mamocabas e Ariquindá e o território sofre influência do Rio Formoso, dos Passos e 

do Rio Quebrado. A área apresenta mesomarés com amplitudes em torno de 2 metros. As 

ondas de gravidade que atingem o litoral de Tamandaré possuem altura pouco elevada, 

aproximadamente 0,66 metros, sendo consideradas de baixa intensidade, devido aos cordões 

de recifes que amortecem a força das mesmas (FARIAS, 2002).  

As características físicas que o município possui refletem uma interessante formação 

paisagística, destacam-se áreas de piscinas naturais, recifes, manguezais, praias, restingas, 
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cachoeiras e estuários. O clima tropical com temperaturas elevadas, praticamente durante todo 

o ano fomenta a atividade turística, a vegetação é variável da mata atlântica, a restinga e os 

coqueirais, possuem rios perenes como Ariquindá, quanto ao relevo, predomina a planície 

flúvio-marinha. O município de Tamandaré possui uma oferta turística que também é 

possibilitada pelos seus aspectos físicos (Quadro 02) e é destacada por Selva e Coutinho 

(2007, p. 10). 

Quadro 02 - Oferta Turística de Tamandaré 

Naturais  

 Praias 

 

1. Boca da Barra  

2. Campas 

3. Tamandaré 

4. Buraco 

5. Pontal do Lira 
6. Dos Carneiros 

Ilhas ----- 

Manguezais 1. De Tamandaré 

Cachoeiras 1. Da Bulha D’Água 

Rios, Riachos, Canais, Lagos, Lagoas, Caldeirões e 

Banhos 

1. Rio Ariquindá 

2. Rio Formoso 

Reservas Florestais e Estações Ecológicas 

1. APA Costa dos Corais 

2. APA de Guadalupe 

3. Reserva Biológica de Santinho 

Mirantes 1.     Do Outeiro 

Histórico-culturais  

Igrejas 1. Igreja de São Pedro 

Fortes e Fortalezas 1. De Santo Inácio de Loyola 

Ruínas 1. Da Igreja de São José 

Sítios Históricos / Científicos ---- 

Fonte: Adaptado do Inventário Turístico do Estado de Pernambuco. Empetur, 2008. 
 

A formação paisagística presente no município contribui para o desenvolvimento do 

turismo, pois servem de atrativo turístico que estimula a visitação, assim como gera 

possibilidades para contribuir com o desenvolvimento local. 

 

4.3.1 Áreas de importância ecológica/Unidade de Conservação (UC) 

 

O município de Tamandaré abriga áreas de interesse e importância ecológica, de 

acordo com a Constituição Federal fica estabelecido em seu art. 225, parágrafo 1º, inciso III, 

que é de competência do Poder Público  

 

definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes 

a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 

somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade 

dos atributos que justifiquem sua proteção. 
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As administrações públicas estaduais e municipais também precisam intervir em 

relação à proteção de áreas de importância ecológica, isto é, respeitando também o disposto 

na Lei Federal nº 6.938/1981 (BRASIL, 1981) que trata da Política Nacional de Meio 

Ambiente – PNMA, cujo objetivo principal é a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida. 

Dentre os instrumentos de gestão caracterizados pela PNMA se pode destacar o 

ordenamento territorial, e uma das formas de operacionalizá-lo é através do Zoneamento 

Ambiental que segundo Braga (2009, p. 35) “é um dos instrumentos da Política Nacional do 

Meio Ambiente. Neste sentido, deve orientar a organização da paisagem, contribuindo para o 

equilíbrio entre diferentes usos do solo e a conservação dos ecossistemas naturais”. O 

município de Tamandaré dispõe de instrumentos de gestão que trata do parcelamento, uso e 

ocupação do solo, regulamentado pela Lei nº 188/2002. Todavia a expansão imobiliária 

impulsionada pelo turismo tem se apresentado como um desafio para a gestão pública, devido 

às condições de infraestrutura do município e falta de corpo técnico especializado para 

realizar a Fiscalização Ambiental, especialmente do uso espaço. 

O município também é beneficiado pelo Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro 

da APA de Guadalupe, da Zona de Preservação Conservação da Vida Silvestre, instrumento 

presente no Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro – ZEEC do Litoral Sul de 

Pernambuco (BRAGA, 2009, p. 40), definido e estabelecido através do Decreto Estadual n.º 

21.972/99, cujo objetivo é disciplinar o uso e ocupação do solo, o manejo racional dos 

recursos ambientais, indicando as atividades a serem estimuladas, toleradas e proibidas, em 

cada Zona, bem como a garantia da preservação dos ecossistemas frágeis, indicando 

atividades econômicas compatíveis com o desenvolvimento ambientalmente sustentado 

(PLANO DIRETOR DE TAMANDARÉ, 2000). Desse modo o município de Tamandaré 

apresenta uma estrutura de gestão ambiental que pode ser uma possibilidade para o turismo 

contribuir com o desenvolvimento local. 

Um dos meios de operacionalizar o ordenamento territorial é a criação de áreas 

legalmente protegidas. No caso do município de Tamandaré estão presentes as seguintes: APA 

de Guadalupe, Reserva Ecológica de Saltinho, APA Costa dos Corais e Área Estuarina do Rio 

Formoso. Estas unidades de conservação são possibilidades para o desenvolvimento do 

turismo pautado na sustentabilidade e por sua vez contribuírem para o desenvolvimento local. 
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 Unidades de Conservação e o uso turístico 

 

O município de Tamandaré possui U.C., instrumentos de ordenamento territorial, 

órgãos públicos como o IBAMA, CPRH, IRCOS e Secretaria de Meio Ambiente, assim como 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA); estes órgãos e conselho 

contribuem para a aplicação dos instrumentos de gestão ambiental. 

As unidades de conservação são atrativos turísticos e estimulam o crescimento do 

turismo; portanto, a gestão destes espaços apresenta-se como possibilidade para o turismo 

contribuir para o desenvolvimento local.  

 

 A Área de Proteção Ambiental de Guadalupe 

 

A APA de Guadalupe, criada através do Decreto Estadual de n.º 19.635/97, possui 

44.255ha sendo a maior em área continental e a menor em área marítima que avança cerca de 

três milhas náuticas em direção ao alto mar, ponto que adentra a APA da Costa dos Corais. A 

APA está localizada na porção meridional do Estado de Pernambuco nos seguintes 

municípios: Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré e Barreiros. Esta área legalmente protegida 

foi constituída com objetivo de promoção do ordenamento de parte da orla marítima, de forma 

a associar a exploração turística com a manutenção dos ecossistemas costeiros.  

A APA de Guadalupe está sob administração da Agência Estadual de Meio Ambiente 

(CPRH), sendo auxiliada pelo Conselho Gestor, que tem caráter consultivo, e é paritário, pois 

é formado por 10 representantes de entidades públicas, dos níveis federal (3), estadual (3) e 

municipal (4), e por outros 10 representantes da sociedade civil dos quatro municípios que a 

unidade abrange. 

 

 A APA Marinha da Costa dos Corais 

 

Criada através de uma norma interna do IBAMA, visando a preservação dos recifes 

de corais, praias e manguezais ao longo de 135 km de litoral entre os municípios de Rio 

Formoso (Estado de Pernambuco) e o Município de Paripueira (Estado de Alagoas), além de 

18 milhas náuticas, abrange três municípios em Pernambuco e sete em Alagoas. O objetivo 

principal da APA é proteger os recifes de corais e arenitos, fauna e flora, assim como os 

manguezais. 
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O seu gerenciamento é realizado em conjunto pelo IBAMA, ICMBIO e pela 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, através do Projeto Recifes Costeiros. Como o 

próprio nome indica, é uma unidade marinha, tornando a sua gestão muito mais simples do 

que a das APAs continentais, visto que implica principalmente no envolvimento da 

comunidade dos pescadores, tendo em vista que os poderes públicos, estadual e municipal, 

pouco ou nada interferem na porção marinha, não sendo, portanto, registrados conflitos de 

competência e autoridade (PLANO DIRETOR DE TAMANDARÉ, 2000). 

 

 A Reserva Biológica de Saltinho 

 

Possui uma superfície de 548 hectares, criada através de Decreto nº 88.744 de 21 de 

setembro de 1983, constituída de floresta de mata atlântica, sendo uma das únicas reservas 

preservadas na microrregião, bem como no município de Tamandaré. No interior da Reserva, 

encontra-se parte das nascentes do rio Mamocabas e que, ainda com o nome de Saltinho, 

constitui o manancial de abastecimento de Tamandaré. Esta unidade de conservação constitui, 

também, um importante refúgio para toda a fauna regional. 

A REBIO Saltinho devido a sua localização, isto é, próximo às suas bordas da porção 

leste, visto que é atravessada por duas linhas de transmissão de energia elétrica e por ser 

cortada, no sentido norte/sul, pela PE-60 e, a partir desta, no sentido oeste/leste, pela PE-76, 

bem como sua área circunvizinha é aproveitada para o plantio da cana-de-açúcar, desta forma 

se encontra em um estado de ascensão da vulnerabilidade ambiental.  

A principal rede de drenagem da REBIO Saltinho é o Rio Saltinho que possui parte 

de suas nascentes fora dos limites da área protegida, com isso apresentando alta 

vulnerabilidade; por conseguinte, é preciso ampliar sua área para contemplar todas as 

nascentes do córrego do Saltinho, assim possibilitando a proteção e sustentabilidade da 

unidade de conservação. 

 

 A Área Estuarina do Rio Formoso 

 

Criada pela Lei Estadual n.º 9.931/86, veda o parcelamento para fins urbanos, 

construções, desmatamentos e lançamentos de resíduos industriais e urbanos sem o adequado 

tratamento. Tem por objetivo a proteção dos estuários do rio Formoso, possui uma área de 

2.724 ha, localizada entre os municípios de Tamandaré, Rio Formoso e Sirinhaém. É formada 

pela contribuição dos rios litorâneos dos Passos, Lemenho, Ariquindá e Formoso.  



87 

 

 

 

Os arrecifes são próximos à linha de costa; consequentemente, funciona como 

barreira natural, assim como favorecem a baixa amplitude entre as marés, possibilitando 

condições interessantes para o desenvolvimento da fauna e flora. Possui um estuário extenso e 

muito conservado (CPRH, 2003b). 

 

4.4 Uso e ocupação do solo  

 

O município possui 12,63 km de extensão margeando o Oceano Atlântico e 

possibilitando a formação da costa de abrasão, denominada de praia, o uso e ocupação da orla 

apresenta caracterização diversificada, pois há uma concentração urbana ao longo da praia de 

Campas e Tamandaré, particularmente, ocupada por residências permanentes e de veraneio, 

constituída também de pequeno comércio e serviço. Na área da praia dos Carneiros e em 

frente ao IBAMA/CEPENE o processo de ocupação se apresenta diferente; a Prefeitura de 

Tamandaré já dispõe de cadastro de imóveis em situação irregular, isto é, que ocuparam a 

faixa da praia indevidamente. 

O município possui sistema público de serviços básicos; no entanto, surgem 

problemas relacionados à gestão pública, tais como:  deficiência de saneamento básico, na 

coleta de lixo e no abastecimento d´água. Como se trata de uma localidade turística no 

período de alta estação os problemas tendem a se agravar. 

O turismo no município de Tamandaré acarreta um processo de ocupação 

desordenada do território, já que nas proximidades e entorno da praia, particularmente na 

Praia de Campas, possui ocupação por veranistas; este processo tem avançado ao longo dos 

anos por todo o litoral, principalmente, na área limítrofe com a Praia dos Carneiros. A área 

urbana, ocupada pelos veranistas, é marcada por uma baixa densidade, ocasionando a 

ocorrência de vazios urbanos, que são mais intensos e aparentes à medida que se afasta do 

litoral (PLANO DIRETOR DE TAMANDARÉ, 2000). 

A população permanente habita as áreas originais de Campinas e Tamandaré, mas 

precisamente na área do entorno da Av. Leopoldo Lins; outro núcleo mais recente se 

estabelece nos loteamentos Rio Formoso I e II, Estrela do Mar e Clarissa, setores onde a 

aglomeração urbana é perceptível, especialmente, através das invasões na área do Oitizeiro e 

o novo loteamento popular, Porto Real, necessitando de uma maior demanda por 

infraestrutura básica, principalmente saneamento. 
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De forma geral as residências são unifamiliares em toda malha urbana; todavia, no 

setor ocupado por veranista ocorre uma diversificação de condomínios, pousadas, entre 

outros. 

No Distrito de Saué, a ocupação da área urbana se dá ao longo das ruas da Floresta e 

do Sol, onde predominam usos residenciais unifamiliares e usos mistos, devendo se destacar a 

presença da Usina Santo Inácio, a qual ocupa o setor oeste da sede do distrito. 

O município de Tamandaré é um centro urbano de abrangência local, que sofre 

influência da metrópole Recife, mas também com fortes vínculos com Palmares e Barreiros, 

duas cidades que funcionam como centros microrregionais da sua rede urbana. 

 

4.4.1 Perímetro urbano 

 

O Perímetro Urbano em Tamandaré é regulamentado através da Lei n
o
 185/2002 que 

trata do Perímetro Urbano, contendo a descrição das áreas urbanas dos distritos sede e de 

Saué. Historicamente a ocupação se deu de forma rarefeita. 

Sua porção norte coincide com a área abrangida pelo Centro Turístico de Guadalupe, 

que já possui uma legislação urbanística específica. Já ao sul, a área urbana está delimitada 

pelo rio Mamocabas, no setor oeste é área de expansão urbana. 
 

4.4.2 Parcelamento do solo 

 

O parcelamento do solo em Tamandaré está regulamentado através da Lei n
o
 188/2002 

que trata do parcelamento, uso e ocupação do solo, na Seção VIII é definido o uso turístico de 

áreas do município, a exemplo das Zonas Hoteleiras (ZH) e, na Seção IX, se refere aos 

Setores Especiais de Esporte Lazer e Turismo, ambas as situações numa perspectiva de impor 

condição pautada na sustentabilidade (FIRMININO, 2006, p. 177). 

A cidade já se encontra praticamente toda loteada. As principais tendências para sua 

expansão são uma em direção à Praia de Carneiros e outra ao loteamento Luziana II. No 

núcleo urbano permanente, a tendência de expansão é na região dos loteamentos Rio Formoso 

e Clarissa. 

 

4.4.3 Relação entre o uso e a ocupação do solo e o turismo 

 

O uso e ocupação do solo no município de Tamandaré tem relação com o turismo, pois 

foi esta atividade que intensificou a ocupação do espaço através do turismo de segunda 

residência e a expansão hoteleira. 
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O turismo de segunda residência, isto é, condomínios, privês e chalés, tem sido 

construídos ao longo da orla marítima de Tamandaré, de forma mais intensificada nas 

proximidades da Praia dos Carneiros. O uso e ocupação desse espaço são temporários, uma 

vez que, são bairros utilizados pelos veranistas, principalmente, na alta estação do turismo e 

que no período da baixa estação, tornam-se verdadeiros bairros fantasmas. 

A expansão hoteleira também contribuiu para o uso e ocupação do solo, uma vez que 

estimulou a cadeia produtiva local, ou seja, bares, restaurantes, supermercados, farmácias, 

marinas, armazéns de construção, entre outros, bem como possibilitou a geração de emprego e 

renda. Estes fatores desencadearam a possibilidade de trabalho e, consequentemente, 

contribuem para fixar a população local. 

O município de Tamandaré possui instrumentos legais que visam o planejamento e 

ordenamento do território, destacam-se a, Lei n
o
 184/2002 que institui o Plano Diretor, a Lei 

n
o
 185/2002 que trata do Perímetro Urbano, a Lei n

o
 187/2002 que institui o Código de Obras 

e a Lei n
o
 188/2002 que trata do parcelamento, uso e a ocupação do solo. 

A Lei n
o
 188/2002 destaca na Seção VIII, o uso turístico de áreas e as Zonas Hoteleiras 

do município e a Seção IX, se refere aos Setores Especiais de Esporte Lazer e Turismo, pois a 

intensa ocupação pelo turismo de segunda residência despertou a preocupação das autoridades 

públicas em ordenar o território; todavia, a expansão imobiliária tem sido um dos grandes 

desafios para a gestão pública, uma vez que os condomínios, privês e chalés têm ocupado 

espaços irregulares e provocado transformações socioespaciais.  

 

4.5 Perfil institucional do município  

 

Em relação à organização social e aos aspectos relacionados à administração 

municipal, o quadro institucional mostra-se fortemente marcado pela presença de diversos 

órgãos governamentais, sindicatos de trabalhadores rurais e ONGs, sobretudo na Mata 

Meridional. Contudo, a representatividade política é ainda marcada pela hegemonia dos 

produtores de cana-de-açúcar, sendo que várias administrações municipais são caracterizadas 

pelo binômio assistencialismo-centralização administrativa. (SILVA, 2011). 

Na dimensão político-institucional e cultural, tem sido diagnosticada a fragilidade da 

representação político-partidária em relação às demandas da sociedade local, assim como as 

dificuldades das gestões municipais em atenderem às demandas constitucionais e às 

necessidades da população. 
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4.6 Perfil socioeconômico municipal 

 

Os municípios localizados na Região de Desenvolvimento (RD) Mata Sul 

historicamente têm na sua base econômica a agroindústria canavieira, situação do município 

de Tamandaré, apesar das sucessivas crises desde a década de 1970. Destacam-se também no 

setor primário: a pesca e os cultivos da banana, coco-da-baía e mandioca. A pecuária, mais 

timidamente, com destaque para a criação de bovinos, bubalinos e ovinos 

(CONDEPE/FIDEM, 2013).  

Em se tratando do setor secundário a relação econômica do município de Tamandaré 

acontece com a indústria de transformação que é quem mais produz e gera emprego e renda 

neste setor. 

O setor de serviços se destaca no contexto dos setores da economia do município de 

Tamandaré, particularmente, por meio da atividade turística, isto é, o turismo de segunda 

residência e a rede hoteleira. O turismo ocorrente no município contribui para o crescimento 

da cadeia produtiva local, tais como serviços de bares, restaurantes e lazer, supermercados, 

farmácias, marinas, armazéns de construção, imobiliárias, entre outros.  

Em se tratando dos empregos formais gerados pelas atividades presentes nos setores 

econômicos do município de Tamandaré (Tabela 01) pode-se destacar a indústria de 

transformação, a administração pública e os serviços como principais contribuidoras para o 

aumento do emprego e renda.  

 

Tabela 01– Empregados por atividade no setor formal – Tamandaré/PE 

Empregados por atividade no setor formal Ano Município RD Estado 

Total de empregados no setor formal 2011 4.576 94.360 1.648.927 

Empregados na atividade da agropecuária 2011 105 7.079 46.852 

Empregados na atividade extrativa mineral 2011 - 180 2.507 

Empregados na indústria de transformação 2011 2.495 34.563 228.277 

Empregados nos serviços industriais de utilidade 

pública 

2011 - 399 14.131 

Empregados no comércio 2011 340 13.554 287.118 

Empregados na atividade de serviços 2011 666 9.112 513.915 

Empregados na administração pública 2011 969 26.987 411.482 
Fonte: CONDEPE/FIDEM, 2013. 

 

A economia do município de Tamandaré tem como característica marcante a 

sazonalidade da ocupação da mão de obra, tanto na área rural quanto na área urbana.  
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Na área rural de Tamandaré destaca-se a economia canavieira que apresenta um ciclo 

anual marcado pelo desemprego sazonal entre os meses de março/abril e setembro/outubro de 

cada ano, período em que as usinas paralisam suas atividades produtivas. 

Na cidade de Tamandaré, isto é, na área urbana, as atividades econômicas urbanas 

associadas ao veraneio também apresentam variações sazonais, afetando a oferta de postos de 

trabalho e gerando um desemprego sazonal estrutural. Portanto, o emprego aparece como uma 

questão central das condições de vida do município, merecendo a preocupação da gestão 

pública (PLANO DIRETOR DE TAMANDARÉ, 2000). 

 

4.7 Perfil turístico 

 

O município de Tamandaré possui um perfil turístico de visita originário de, 

principalmente, de Porto de Galinhas, São José da Coroa Grande e Maragogi/AL, mas 

também de Recife, outras capitais brasileiras e outros países (PESQUISA DIRETA, 2012). A 

dinâmica turística ocorre de três formas principais: o veraneio, o hoteleiro e a visitação 

diurna, todos condicionados pelo segmento de turismo de sol e praia. 

O veraneio, ou seja, o turismo de segunda residência é tradicional no município de 

Tamandaré e esse turista é originário do próprio Estado (Recife, Caruaru, Vitória de Santo 

Antão e Garanhuns). O veranista fica um maior tempo na cidade e utiliza menos os serviços 

de restaurantes e bares, isto é, a cadeia produtiva local é menos impactada. 

O turismo veranista é destaque no processo de expansão do mercado turístico da 

cidade, isto ocorre pela disponibilidade de terras para a ampliação, particularmente, ao longo 

das praias que banham a área urbana de Tamandaré. 

O turismo hoteleiro é assim denominado o dos turistas advindos de outra região, 

capital ou país, cujo intuito é de permanecer mais de um dia nos meios de hospedagens 

existentes. Este segmento tem apresentado significativa evolução tanto no aumento do 

número de meios de hospedagens, como no fluxo de turistas que tem visitado o município. 

Este aumento do fluxo turístico tem sido justificado pelos investimentos do PRODETUR/NE 

na melhoria da infraestrutura do município de Tamandaré.  

A visitação diurna, isto é, a do turista que visita a localidade e no fim da tarde retorna 

para outra cidade, aqui intitulado como excursionista, tem aumentado no município de 

Tamandaré, pois é relativamente próximo aos destinos turísticos de Porto de 
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Galinhas/Ipojuca/PE e Maragogi/AL, essas localidades tem um turismo mais infraestruturado, 

possibilitando assim o deslocamento para visitar Tamandaré.  

O PRODETUR/NE tem contribuido com um conjunto de investimentos voltados 

para melhorar a infraestrutura econômica, urbana e gerencial, tem beneficiado diretamente a 

região e o município de Tamandaré, contudo não há garantias de que o investimento vai 

produzir os resultados desejados.  

 

4.8 Aspectos sociais  

 

De forma geral o turismo pode maximizar efeitos negativos ou positivos, assim como 

oportunizar o dinamismo econômico, gerar benefícios sociais e ecológicos. Para que ocorra 

este dinamismo é necessário o estímulo e o envolvimento da participação social, o 

planejamento integrado e uma gestão democrática. 

O município de Tamandaré é beneficiado por investimentos do PRODETUR/NE que 

tem por objetivo contribuir com a melhoria da infraestrutura local, neste caso particularmente 

para atender a demanda do turismo e propiciar melhorias sociais, como geração de emprego e 

renda, pavimentação, segurança, saúde e lazer. Todavia os indicadores sociais do município 

são indesejáveis, evidenciando as desigualdades sociais, conforme se constata no elevado 

indicador de incidência de pobreza que é muito superior ao limite do Índice de Gini e dos 

índices da capital pernambucana (Quadro 03).   

Quadro 03 - Mapa de Pobreza e Desigualdade – Municípios Brasileiros 2003. 

Indicadores Recife Tamandaré 

Incidência da Pobreza 39,46% 69,02% 

Limite inferior da Incidência de Pobreza 27,36% 63,11% 

Limite superior da Incidência de Pobreza 51,55% 74,94% 

Incidência da Pobreza Subjetiva 17,63% 72,19% 

Limite inferior da Incidência da Pobreza 

Subjetiva 
14,15% 68,16% 

Limite superior Incidência da Pobreza 

Subjetiva 
21,11% 76,23% 

Índice de Gini 0,49 0,44 

Limite inferior do Índice de Gini 0,47 0,41 

Limite superior do Índice de Gini 0,51 0,48 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF 2002/2003. 
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O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-IDH-M de Tamandaré é de 0,596. 

Este índice coloca o município em 125º no ranking estadual e em 4733º no nacional. A 

situação da desigualdade social também pode ser verificada pelo Índice de Exclusão Social, 

que é construído por 07 (sete) indicadores (pobreza, emprego formal, desigualdade, 

alfabetização, anos de estudo, concentração de jovens e violência) é de 0,306, ocupando a 

159º colocação no ranking estadual e a 5.165º no ranking nacional (PNUD, 2000). O quadro 

social do município de Tamandaré é um entrave para o desenvolvimento local. 

A partir da pesquisa direta foi possível identificar que as áreas distanciadas das praias 

esta desigualdade é maior, pois a infraestrutura proporcionada pelo poder público é 

direcionada para as proximidades dos atrativos turísticos, consequentemente estas localidades 

ficam esquecidas. 

Na área de educação, o município de Tamandaré possui 32 estabelecimentos de 

ensino fundamental, com 4359 alunos matriculados, e 01 estabelecimento de ensino médio 

com 1016 alunos matriculados. Apesar do número de alunos matriculados o município 

apresenta uma elevada taxa de analfabetismo e uma baixa taxa de pessoas com curso superior 

e formação técnica (Tabela 02). Estes dados demonstram que as ações do poder público 

priorizam a educação fundamental, mas a formação técnica e superior é praticamente 

inexistente. Logo, reflete numa mão de obra local despreparada e sem especialização técnica, 

especialmente, na área do turismo, com isso a população ocupa apenas os empregos que 

contribuem com faixa de renda menor, tais como: serviços gerais, porteiros, garçons, 

recepcionista, entre outros. 

 

Tabela 02 – Situação da educação - Tamandaré- PE 

Educação Ano Município RD Estado 

Taxa de analfabetismo (população de 10 anos ou 

mais de idade) (%) 

2000 35,54 31,57 23,23 

Taxa de analfabetismo (população de 10 anos ou 

mais de idade) (%) 

2010 21,16 8,47 16,74 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade sem instrução 

fundamental incomp. (%) 

2010 68,84 44,81 57,82 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade com curso 

superior completo (%) 

2010 2,44 9,04 5,68 

Matrícula inicial no ensino fundamental – Anos 
iniciais 

2010 2.571 74.306 800.805 

Matrícula inicial no ensino fundamental – Anos 

finais 

2010 1.788 63.659 685.271 

Matrícula inicial no ensino médio 2010 1.016 35.213 428.239 

Matrícula inicial na educação profissional – nível 

técnico 

2010 - 1.426 19.839 

Fonte: CONDEPE/FIDEM, 2013. 
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Em se tratando da rede de saúde o município de Tamandaré possui 11 (onze) 

estabelecimentos de saúde pública. Dentre estes estabelecimentos, 01 (um) hospital, contudo 

apresenta estrutura física deficiente que não consegue atender sequer a população local, na 

alta estação do turismo o problema se agrava. Um município com vocação turística e que faz 

parte de área estratégica do turismo no Estado Pernambuco, pressupõe ter infraestrutura de 

saúde básica para atender ao turismo, bem como a sua população. 

Diante deste quadro social, do município de Tamandaré, é possível que o turismo não 

venha contribuindo efetivamente para o desenvolvimento, uma vez que tem provocado apenas 

o crescimento econômico, se distanciando da possibilidade de contribuir com benefícios 

sociais e ecológicos, por conseguinte, dos preceitos do desenvolvimento local. 

O turismo é uma atividade que pode agregar valores, porém sendo necessário estar 

pautada na sustentabilidade (FOLADORI, 2007), no processo de construção e execução do 

planejamento e gestão que estimule e envolva a participação social, com isso podendo 

contribuir para o desenvolvimento local. 

O município de Tamandaré é um centro urbano com função local e recentemente 

emancipado, Tamandaré depende intensamente dos serviços e comércio dos outros municípios 

mais estruturados da região; a ausência de indústrias aliada à monocultura da cana-de-açúcar 

torna o município dependente do abastecimento de produtos alimentícios e bens 

manufaturados, especialmente da Região Metropolitana do Recife (RMR) e de cidades do 

agreste pernambucano, principalmente de Caruaru (CONDEPE, 1998). 

 

4.9 As políticas públicas ambientais e de turismo no município de Tamandaré-PE. 

 

A maior parte dos municípios do Brasil sequer possuem instrumentos de gestão 

ambiental, fato que contribui como entraves ao desenvolvimento local, porque, notadamente, 

favorece a existência de conflitos ambientais que devido à falta de estrutura técnica, política e 

institucional corroboram para intensificar a problemática, fato que difere da estrutura 

organizacional do município de Tamandaré, Pernambuco. 

Coexistem políticas públicas ambientais e de turismo no município de Tamandaré 

que estão direcionadas a um mesmo objetivo, ou seja, orientar o desenvolvimento das 

atividades produtivas com base na sustentabilidade, portanto contribuindo para benefícios 
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sociais, econômicos, ecológicos e culturais, desta forma podendo possibilitar o 

desenvolvimento local (GOMES; ARAGÃO; SELVA, 2013). 

O município de Tamandaré apresenta em sua estrutura, políticas de ordenamento 

territorial, uso do solo e para o desenvolvimento sustentável do turismo: Plano Diretor de 

Tamandaré; Lei de Uso do Solo; APA de Guadalupe (Diagnóstico Socioambiental, 

Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro (ZEEC) e Plano de Gestão); APA Costa dos 

Corais (Planos de Gestão e de Manejo); Plano de Desenvolvimento Turístico Sustentável 

(Secretaria de Turismo, Comércio, Cultura e Meio Ambiente); Programa de Desenvolvimento 

do Turismo no Nordeste (PRODETUR/NE I e II); Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco (PROMATA) (Diagnóstico Participativo do 

Município de Tamandaré); Diagnóstico Socioambiental e ZEEC do Litoral Sul de 

Pernambuco (CPRH); Estudo Propositivo do Litoral Sul (CONDEPE/FIDEM); e Plano de 

Intervenção da Orla de Tamandaré (PIO). A realidade de Tamandaré é bastante diferente dos 

demais municípios brasileiros (Figura 09) que não possuem estrutura de gestão ambiental e 

turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe uma estrutura para a gestão turística do município, ou seja, este promove 

política de gestão ambiental e do turismo através do ordenamento territorial, com isso 

possibilitando a integração desse modelo organizacional. Todavia, é importante repensar se a 

atividade turística tem sido gerida de maneira sustentável no município. 

Figura 09 – Mapa conceitual das políticas ambientais e de turismo em Tamandaré. 

Fonte: Firmino, 2006. 
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Na última década (2002-2012) Tamandaré tem sido um dos municípios situados no 

Litoral Sul de Pernambuco contemplados por investimentos no turismo, o que tem ampliado 

seu potencial para a recepção cada vez maior de turistas brasileiros e advindos do exterior. 

Este investimento tem sido acompanhado da instalação de uma infraestrutura técnica de 

serviços como hotéis, agências de viagens e restaurantes que tem sido montada a fim de 

conduzir novos fluxos de consumidores potenciais ao litoral pernambucano. 

O aumento do fluxo turístico no município de Tamandaré, no período de 2002-2012, 

tem acarretado também uma expansão urbana caracterizada pela pouca infraestrutura local, 

principalmente nas áreas periféricas, com isso acarretando em deficiências de saneamento 

básico e deposição de resíduos em locais inadequados. Segundo o IBGE (2010) o número de 

domicílios particulares permanentes com saneamento semiadequado e inadequado 

ultrapassava os 83%. Uma das sequelas deste processo é o aumento do lixo depositado a céu 

aberto que expõe a população a sérios riscos no que tange à proliferação de vetores como 

ratos e baratas. Além disso, existem perigos iminentes como a contaminação do ar e do solo 

pelos componentes liberados a partir decomposição dos resíduos depositados em local 

indevido (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fonte: Celso C. Gomes, 2012. 

Figura 10 – Expansão urbana/turística e deposição de resíduos sólidos – Tamandaré-PE 
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O poder público local precisa ter uma atenção especial em relação à definição de 

uma política ambiental para o município que seja efetiva, ou seja, que aconteça na prática, de 

modo que todas as atividades desenvolvidas localmente possam ser tratadas considerando os 

três grupos de instrumentos de gestão de acordo com Braga (2009, p.15) “de Ordenamento 

Territorial, Comando e Controle e de Tomada de Decisão”. Portanto a atividade turística pode 

ser vislumbrada como um campo para a prática dos instrumentos de gestão.  

O município de Tamandaré possui uma estrutura básica de gestão ambiental, tal 

como Secretaria de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Conselho 

Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente, além da presença do Instituto Chico 

Mendes (ICMBIO), assim como da Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 

Fornecendo suporte ao processo de gestão do turismo, o município apresenta na sua estrutura 

política a Secretaria de Cultura e Turismo, Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e o 

Fundo Municipal de Turismo, bem como é beneficiada pelos recursos do Programa de 

Desenvolvimento Turístico do Nordeste (PRODETUR), além de possuir Plano Diretor com a 

finalidade de integrar esse modelo organizacional.  

A legislação nacional prevê a necessidade de Plano Diretor através do Artigo 182 da 

Constituição Federal como o “instrumento básico da política de desenvolvimento e de 

expansão urbana” a ser aprovado por lei municipal, somente obrigatório para municípios que: 

possuam mais de 20.000 habitantes; integrem regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

integrem áreas especiais de interesse turístico; estejam inseridas na área de influência de 

empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou 

nacional; e onde exista a pretensão do Poder Público Municipal em utilizar o parcelamento ou 

edificação compulsórios, IPTU progressivo no tempo ou desapropriação com pagamento 

mediante títulos da dívida pública. Portanto o documento citado é um importante instrumento 

do Estatuto das Cidades (Lei nº. 10.257/01), o qual se refere ao planejamento do uso e 

ocupação do solo nos municípios (FIRMINO, 2006). 

O Plano Diretor de Tamandaré foi criado através da lei nº. 184/2002 que o instituiu 

com a finalidade de  

 

dotar o Município de regras e critérios de desenvolvimento, ocupação e uso de seu 
solo que atendam aos seguintes princípios: a garantia da plena realização das 

funções sociais da cidade e da propriedade e a consolidação da cidadania e 

participação social, obedecendo aos 155 preceitos legais estipulados pela 

Constituição da República, pela Constituição do Estado de Pernambuco e pela Lei 

Orgânica do Município de Tamandaré.  
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O instrumento legal, denominado, Plano Diretor de Tamandaré evidencia 

significativa atenção para as questões ambientais e o devido direcionamento para o 

desenvolvimento do município, definindo como responsabilidade da municipalidade, 

promover o desenvolvimento sustentável no meio rural e urbano, na perspectiva de melhoria 

da qualidade de vida da população, bem como destaca as principais vocações do município: a 

agricultura, a pesca e o turismo, todavia se recomenda criar infraestrutura de integração 

governamental entre os municípios que compõem a Mesorregião da Mata e Microrregião da 

Mata Meridional, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento local e regional, 

propiciando a utilização racional das potencialidades territoriais e a melhoria da qualidade de 

vida da população.  

A Lei nº. 184/2002 indica a educação ambiental formal e não-formal como forma de 

promover o conteúdo pedagógico assuntos relacionados à sua cultura, ao cooperativismo, ao 

associativismo, ao meio ambiente, ao turismo e à história local e, para tanto, contribui com a 

identificação e firma compromisso com o Município para a inserção dos referidos conteúdos 

no processo educativo (FIRMINO, 2006, p. 155-156). 

Em relação à cadeia técnica-produtiva do município o Plano Diretor dispõe que, o 

turismo será opção estratégica, visando o desenvolvimento sustentável, a adoção de política 

setorial para diversificar e ampliar os impactos positivos da atividade nas esferas econômica, 

social, ecológica e cultural, redução de possíveis externalidades negativas sociais ou 

ambientais. Todavia, apesar da existência do instrumento legal, a gestão ambiental não possui 

um sistema de informações dos equipamentos turísticos, perfil da demanda, fluxo de turistas, 

investimentos e receita oriunda do setor, como também desconhece a capacidade de carga 

turística (CCT) do município. Estes aspectos constituem-se fatores limitantes ao 

desenvolvimento sustentável do turismo. 

O município de Tamandaré por meio do seu Plano Diretor visa estrategicamente 

fortalecer a participação ativa dos atores sociais, particularmente dos setores primário e 

turismo, com vistas ao planejamento e gestão pautados na sustentabilidade, de modo a 

contribuir com o desenvolvimento local. Sendo a principal ferramenta de auxílio neste 

fortalecimento e estabelecimento da gestão democrática que estimule e envolva a população 

local, o Conselho Municipal de Turismo, órgão de fundamental importância para a atividade e 

que esteja atrelado aos princípios, conceitos e proposições do Plano Nacional de 

Municipalização do Turismo (PNMT), pelo Programa de Regionalização do Turismo (PRT).  
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Existem ações prioritárias para o desenvolvimento do turismo em Tamandaré, 

descritas no artigo 19 da lei n
o
 184/2002, são elas: recuperação da atividade pesqueira no 

município e da identificação de outros tipos de pesca; a elaboração e implantação do Plano 

Municipal de Desenvolvimento do Turismo que contemple as potencialidades de Tamandaré, 

inclusive para o turismo pedagógico-científico e para o turismo rural; melhoria da 

infraestrutura de transporte para os setores primário e de turismo; a implantação de um Plano 

de Manutenção das Vias Vicinais do município; a melhoria na sinalização das vias locais e de 

integração regional; a identificação dos elementos do patrimônio cultural e o estabelecimento 

de espaços de estacionamento para os turistas, notadamente na área. Estas melhorias visam 

contribuir com a infraestrutura para o turismo. 

O Plano Diretor ainda detalha como ação importante o desenvolvimento regional 

integrado através de consórcios ligados ao saneamento básico, resíduos sólidos e efluentes, 

educação e saúde, especialmente com os municípios do Centro Turístico de Guadalupe. É 

evidente que o Plano Diretor é uma política de ordenamento territorial de extrema relevância 

e que pode contribuir para disciplinar o assentamento das ações humanas sobre o espaço. A 

sua elaboração é uma condição obrigatória para o repasse dos recursos financeiros a serem 

investidos nos municípios na segunda fase do PRODETUR/NE. 

Caracterizando os instrumentos e meios de operacionalização do ordenamento 

territorial de Tamandaré, evidencia-se o contexto de desarticulação no que tange ao Plano 

Diretor. Segundo Braga (2009, p. 18) “os planos diretores de uma região têm a função de 

orientar o desenvolvimento, devendo conter as diretrizes para o crescimento econômico e a 

justiça social em condições ecologicamente equilibradas”. No município de Tamandaré é 

instituído através da Lei nº 184/2002, visando adotar basicamente regras e critérios de 

desenvolvimento e ocupação e uso de seu solo (FIRMININO, 2006, p. 169).  

Outro instrumento do Ordenamento Territorial é o Zoneamento Ambiental que 

segundo Braga (2009, p. 35) “é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. 

Neste sentido, deve orientar a organização da paisagem, contribuindo para o equilíbrio entre 

diferentes usos do solo e a conservação dos ecossistemas naturais”. Tamandaré possui 

Zoneamento Ambiental regulamentado através da Lei nº 188/2002 que trata do parcelamento, 

uso e ocupação do solo. Na Seção VIII é definido o uso turístico de áreas do município, bem 

como trata das Zonas Hoteleiras (ZH) e na Seção IX se refere aos Setores Especiais de 

Esporte Lazer e Turismo. Ambas as situações buscam montar condições pautadas na 

sustentabilidade (FIRMININO, 2006, p. 177). 
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O ordenamento do território municipal também segue o Zoneamento Ecológico-

Econômico Costeiro da APA de Guadalupe, da Zona de Preservação Conservação da Vida 

Silvestre, instrumento presente no Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro – ZEEC do 

Litoral Sul de Pernambuco. 

Em se tratando dos demais instrumentos básicos de gestão ambiental, ou seja, de 

Comando e Controle a partir dos instrumentos de Licenciamento Ambiental, Fiscalização 

Ambiental, Outorga de Uso da Água, Cobrança pelo Uso da Água e Compensação Ambiental, 

pouco tem acontecido de maneira efetiva em Tamandaré, em relação ao instrumento de 

Tomada de Decisão, no qual estão descritos o Enquadramento dos Corpos de Água, 

Monitoramento Ambiental, Sistema de Informação, Educação Ambiental e Instância de 

Decisão Colegiada (BRAGA, 2009, p.15). As ações são ínfimas para a obtenção de resultados 

satisfatórios com relação à sustentabilidade ambiental do município de Tamandaré. 

A gestão pública no âmbito de Tamandaré apresenta carências de infraestrutura em 

virtude de não possuir equipamentos, sistema de informações sobre perfil de demanda, fluxo 

de turistas, estudo de capacidade de carga, atores sociais preparados, entre outros aspectos. 

Torna-se uma contradição devido à existência de toda uma estrutura institucional ligada à 

gestão ambiental e turística do município, todavia na prática não consegue um modelo de 

atuação dinâmico e eficaz, já que apresenta infraestrutura física deficiente e corpo técnico sem 

a devida preparação para articular as questões institucionais, políticas e sociais, desta forma 

buscando atingir as principais metas e objetivos do plano diretor. 

Apesar disso, pouco tem sido realizado para alcançar o objetivo do plano diretor 

municipal, com isso acarretando problemas sociais, econômicos e ecológicos visíveis. Ainda 

nessa conjuntura se tem o Conselho de Turismo que pouco contribui para ações que 

promovam a sustentabilidade ambiental, sendo apenas discutidas no âmbito do Conselho de 

Desenvolvimento e Meio Ambiente. 

O grande desafio para Tamandaré é conseguir articular os projetos e programas 

municipais nas esferas estadual e federal, assim como possibilitar que os atores locais, 

sociedade civil, organizações não-governamentais e setor privado, participem ativamente do 

processo de planejamento e gestão em torno do Plano de Desenvolvimento Turíst ico 

Sustentável de Tamandaré. Nesta perspectiva as potencialidades locais seriam ampliadas. 

Cumpre destacar que Tamandaré possui uma beleza cênica interessante, mais de 140 km² de 

áreas de proteção ambiental (LIMA, 2006), estrutura viária e infraestrutura hoteleira.  
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O município de Tamandaré está regido pela Lei nº. 188/2002 que trata do 

parcelamento uso e ocupação do solo, a qual dispõe sobre espaço urbano, bem como sobre as 

zonas e áreas especiais localizadas na área rural do município de Tamandaré e dentre as quais 

se incluem as de interesse turístico. A referida lei disciplina o uso turístico de algumas áreas 

do município na Seção VIII, que trata das Zonas Hoteleiras (ZH), e na Seção IX, a qual se 

refere aos Setores Especiais de Esporte Lazer e Turismo.  

A praia dos Carneiros foi definida no domínio do Zoneamento Ambiental e do Plano 

Diretor como Zona de Uso Hoteleiro, de maneira que a prática turística na referida área, de 

acordo com a lei de uso e ocupação do solo do município, deverá ser orientada pelos 

princípios do desenvolvimento sustentável (FIRMINO, 2006).  

Tamandaré dispõe de vários instrumentos de normatização e regulamentação urbana 

e ambiental. Quando nestes não estão contemplados dispositivos específicos, recorre-se aos de 

natureza estadual e federal. Além dos já mencionados, Plano Diretor e Lei do Uso e Ocupação 

Solo, o município dispõe dos seguintes diagnósticos e planos:  

 Plano de Desenvolvimento do Turismo; 

 Diagnóstico Socioambiental e ZEEC do Litoral Sul (CPRH); 

 Diagnóstico Socioambiental e ZEE da APA de Guadalupe (CPRH); 

 Diagnóstico Participativo do município de Tamandaré (PROMATA); 

 Plano de Investimentos Municipal (PIM) do município de Tamandaré (PROMATA); 

 Plano de Gestão da APA de Guadalupe (CPRH); 

 Estudo Propositivo do Litoral Sul de Pernambuco (FIDEM). 

 

A estrutura institucional de Tamandaré é beneficiada pela existência de um Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), de caráter deliberativo, de um 

Conselho Municipal de Turismo que está em fase de implantação, do Conselho Municipal do 

IDH 14, do Comitê Gestor Local (CGL) para as ações do PROMATA, do Fórum de 

Desenvolvimento Local Integrado Sustentável (DLIS) coordenado pelo SEBRAE e do Projeto 

Recifes Costeiros. 

O município goza de um certo privilégio, pois, além de ter um conjunto de 

instrumentos de governabilidade já estabelecidos, conta ainda com as respectivas legislações 

que regulam o uso da orla nas APAs. Uma breve análise do ZEEC do Litoral Sul mostra que a 
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faixa de orla é considerada como uma Zona de Veraneio, Turismo e Lazer (PROJETO ORLA, 

2003).
 
 

Apesar de o município apresentar uma estrutura política, institucional e técnica, 

ainda assim problemas afetam o desenvolvimento da localidade. Isto ocorre, particularmente, 

pela baixa organização da sociedade civil, bem como pela fragilidade dos conselhos para 

solucionarem os problemas relativos às questões sociais.   
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5 TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

PARA TAMANDARÉ-PE 

 

O município de Tamandaré possui paisagens representadas por manguezais, 

cachoeiras e praias, entre outras. Por exemplo, a praia dos Carneiros (Figura 11), extensas 

barreiras de recifes, grandes áreas de manguezais nas áreas estuarinas dos rios Ariquindá, 

Ilhetas/Mamucabas e a Reserva Biológica (REBIO) de Saltinho, esta com aproximadamente 

538 ha de Mata Atlântica, paisagens, que de certa forma, também contribuíram para a 

ascensão da atividade turística em função da beleza cênica.  

 

 

 

A opção pelo turismo em Tamandaré é justificada pela beleza cênica de suas praias 

(Figura 12), mas também por estar enquadrado em uma área estratégica do setor turístico na 

Região de Desenvolvimento Mata Sul de Pernambuco, fazendo parte também Serrambi, Porto 

de Galinhas e São José da Coroa Grande (CONDEPE/FIDEM, 2005). Todavia o crescimento 

do turismo no território de Tamandaré ocorre antes mesmo de ter se tornado município. Na 

Figura 11 – Praia dos Carneiros – Tamandaré-PE 

Fonte: Panoramio, Mr Carioca, 2011. 

Fonte: Celso C. Gomes, 2012. 
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década de 1950 se iniciou uma prática veranista na orla marítima que provoca uma 

territorialidade com bases no turismo de segunda residência (CRUZ, 1997). Neste período foi 

construído o primeiro grande empreendimento hoteleiro da localidade (LIMA, 2006) que 

contribui efetivamente para inserção do turismo no município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o Plano Diretor de Tamandaré (2000) as proximidades da faixa de 

praia, particularmente, entre os núcleos urbanos de Tamandaré e Campinas, foram sendo 

ocupadas pelos veranistas por todo litoral, especialmente na direção norte, até os limites da 

Praia dos Carneiros. A ocupação do território e formação da localidade turística também foi 

incrementada pelo surgimento de condomínios, sendo um dos precursores, o Privê 

Tamandaré, construído em 1977 e o Iate Clube Almirante Tamandaré, em 1985. 

A partir da década de 1990 a urbanização impulsionada pelo turismo, provoca uma 

intensa expansão imobiliária que acarreta o crescimento do denominado turismo de segunda 

residência (Figura 13), mas também a expansão da rede hoteleira que posteriormente será 

beneficiada pela rede rodoviária e infraestrutura local que possibilitou o despertar turístico 

(LIMA, 2006). 

 

 

Figura 12 – Praia do Forte/Pontal – Tamandaré-PE 

Fonte: Celso C. Gomes, 2012. 
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O despertar para o turismo foi fortalecido por meio da Lei nº 11.257 de 28/09/1995 

quando Tamandaré, distrito de Rio Formoso, se torna município. É apontada como principal 

justificativa do desmembramento a possibilidade da redistribuição da renda para localidade 

que possuía condições precárias e estava se consolidando como destino turístico 

(TAMANDARÉ, 2000) percebido inicialmente pela expansão imobiliária (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Turismo de segunda residência – Tamandaré-PE 

Fonte: Celso C. Gomes, 2012. 

Figura 14 – Expansão imobiliária – Tamandaré-PE 

Fonte: Firmino, 2006. 
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O turismo pode ser potencializador da economia do município de Tamandaré, uma 

vez que tem a capacidade de influenciar a cadeia produtiva local, gerar emprego e renda, bem 

como valorizar territórios a partir da territorialidade baseada na lógica do capital. Entretanto 

no município tem ocorrido a expansão imobiliária, principalmente na faixa litorânea, com o 

turismo de segunda residência (Figura 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A expansão do turismo de segunda residência e a instalação de equipamentos 

turísticos promoveu em Tamandaré uma turistificação, onde turistas e visitantes encontram 

lazer (LIMA; SELVA, 2005), enquanto a população local tem perdido a sua identidade 

cultural e se submetido à lógica do capital, isto é, deixado suas atividades tradicionais para 

atender os objetivos dos grandes empreendimentos turísticos que permeia um discurso 

desenvolvimentista (FURTADO, 1983) de geração de emprego e renda.  

O turismo, atividade complexa que pode contribuir com alterações nos indicadores 

sociais, ecológicos e econômicos do território em que está instalado, apenas tem estimulado, 

no município de Tamandaré, o crescimento econômico e dinamizado de forma pontual a 

cadeia produtiva local, isto é, tem contribuído economicamente no período de alta estação. A 

Figura 15 – Turismo de segunda residência– Tamandaré-PE 

Fonte: Celso C. Gomes, 2012. 
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sazonalidade da atividade turística propicia uma retração tanto econômica, quanto social, o 

que leva a necessidade de a gestão pública planejar e gerir os problemas decorrentes dessa 

sazonalidade. 

O surgimento de conflitos entre veranistas e população local no município de 

Tamandaré decorre de: uso indevido dos recursos naturais; expansão imobiliária e turística 

desordenada; desrespeito à legislação vigente; incompatibilidade do uso turístico com o plano 

de manejo da APA de Guadalupe, por exemplo; utilização de embarcações turísticas em 

ecossistemas frágeis; utilização da faixa de praia para o comércio informal e desordenado, 

desarticulação dos órgãos fiscalizadores; entre outros (SILVA, 2011). Estas práticas e 

interesses distintos precisam ser mediados pelo poder público, porém não tem acontecido e os 

conflitos são intensificados, com isso impossibilitando coordenar o turismo e contribuir de 

forma efetiva com o desenvolvimento local. 

Apesar dos conflitos existentes e da pouca eficiência da gestão pública (SELVA; 

COUTINHO, 2010), o município de Tamandaré possui estrutura de gestão ambiental e 

turística, Plano Diretor, parte do seu território é composto pela Reserva Biológica de Saltinho 

e por duas áreas de proteção ambiental, Guadalupe e Costa dos Corais, com características 

ecológicas que também condicionam o turismo, mas a desarticulação do uso destes espaços 

(SANTOS, 1997) tem contribuído para geração de impactos ao ambiente, como por exemplo, 

construções irregulares na faixa de praia e deposição irregular de resíduos sólidos (Figuras 16 

e 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os impactos ao ambiente, como por exemplo, deposição irregular de resíduos 

sólidos, falta de pavimentação e saneamento, no município de Tamandaré, são mais 

Figura 17 – Resíduos lançados em rua do bairro do 

Oitizeiro. 

Fonte: Celso C. Gomes, 2012. 

Figura 16 – Construção irregular na faixa de praia 

de Campas. 

Fonte: Celso C. Gomes, 2012. 
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frequentes na medida em que se distancia da faixa de praia, uma vez que são áreas menos 

valorizadas economicamente no contexto da turistificação; é o caso do bairro do Oitizeiro 

onde fica localizado o lixão. Portanto, a infraestrutura construída com os investimentos 

públicos no território, decorre de um discurso desenvolvimentista do turismo, que visa apenas 

atender as expectativas dos empreendimentos turísticos; desta forma, as políticas públicas 

para o turismo são direcionadas à melhoria de infraestrutura, neste caso, os investimentos do 

PRODETUR/NE, para atender os empreendimentos turísticos e não a população local.  

O município de Tamandaré foi beneficiado por recursos do PRODETUR/NE 

(Figuras 18 e 19), justamente com o objetivo de estruturar a localidade para o turismo, isto é, 

pavimentação, saneamento, obras viárias urbanas e rodovias, gerenciamento de resíduos 

sólidos, proteção e recuperação ambiental, entre outros (BNB, 2005). Contudo ao se 

distanciar da faixa de praia, o que se verifica é a desestruturação do território em relação à 

devida infraestrutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O município de Tamandaré é contemplado pelas políticas públicas do turismo, 

especialmente, pelo PRODETUR/NE, possui estrutura de gestão ambiental e turística, e ainda 

assim apresenta uma elevada incidência de pobreza, muito acima do limite superior do índice 

de Gini (SELVA; COUTINHO, 2010). As desigualdades representam um desafio para o 

desenvolvimento do turismo, assim como da possibilidade de a atividade contribuir com o 

desenvolvimento local. 

O turismo, que pode ser potencializador da economia local, gerador de benefícios 

sociais, assim como contribuir para melhorias no contexto ecológico, contradiz as 

expectativas para apenas ser dinamizador do crescimento econômico, isto é, geração de lucro 

para os empreendimentos turísticos e sua cadeia produtiva local. É um modelo turístico 

Figura 19 – Outdoor infraestrutura local I. 

Fonte: Celso C. Gomes, 2012. 

Figura 18 – Outdoor infraestrutura local II. 

Fonte: Celso C. Gomes, 2012. 
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pautado em um discurso desenvolvimentista que utiliza a atividade para motivar e envolver a 

população local a título de resolver sua problemática social. 

 

5.1 Desenvolvimento local e turismo: desafios para o município de Tamandaré 

 

O turismo no município de Tamandaré exerce influência no cenário econômico, ou 

seja, estimula a cadeia produtiva local, de forma pontual, pela demanda de serviços de 

alimentação, transporte e lazer. A cadeia produtiva local é aqui representada pelos meios de 

hospedagens, comércio, serviços de bares, restaurantes, de lazer, de transportes marítimo e 

terrestre, entre outros. Destarte, a atividade gera efeitos nas variáveis sociais e econômicas do 

turismo (KRIPPENDORF, 2001; BENI, 2001) e, por sua vez, o Produto Interno Bruto (PIB) 

de Tamandaré é impactado positivamente pelo setor de serviços (Gráfico 3), especialmente, 

pela atividade turística que tem contribuído com o aumento de número de pousadas, hotéis, 

bares, restaurantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando comparado o PIB do município de Tamandaré no período de 2002 a 2009 

(Tabela 03) fica perceptível o incremento ocorrido, justamente impulsionado pelo setor de 

serviços. Em 2002 o PIB a preços correntes calculados foi de R$ 46.338.35 e em 2009, o PIB 

a preços correntes foi de R$ 112.841,000, caracterizando a importância que tem adquirido o 

setor de serviços, particularmente, devido ao turismo no município, contribuindo para o 

aumento da arrecadação de imposto (Tabela 03).  

Fonte: IBGE, 2010. 

Gráfico 3 – Produto Interno Bruto (Valor Adicionado) – Tamandaré-PE 
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Tabela 03– Produto Interno Bruto/arrecadação de impostos - Tamandaré- PE 

Situação 2002 2009 Unidade 

Valor adicionado bruto da agropecuária a preços correntes 2.421 8.047 mil reais 

Valor adicionado bruto da indústria a preços correntes 8.770 23.558 mil reais 

Valor adicionado bruto dos serviços a preços correntes 32.784 74.619 mil reais 

Impostos sobre produtos líquidos de subsídios a preços correntes 2.361 6.616 mil reais 

PIB a preços correntes 46.338 112.841 mil reais 

PIB per capita a preços correntes 2.575,50 5.939,31 Reais 

Fonte: IBGE, Cidades, 2009 ADAPTADO. 
 

A evolução da arrecadação de impostos é notória ao longo da década como destacado 

na tabela. De fato, o setor serviços lidera esta arrancada, devido à queda dos setores industrial 

e agropecuário que continuam em recessão. Deste modo a atividade turística desponta como 

principal mecanismo para aumento do PIB, arrecadação de impostos, renda per capita e 

empregabilidade no município. Evidentemente o turismo tem ocasionado emprego e renda, 

como também têm sido propiciadas melhorias de infraestrutura, na perspectiva de atender aos 

grandes empreendimentos turísticos, mas tem refletido em poucas melhorias para população 

local por meio de obras de saneamento e pavimentação. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (Tabela 04) do município de Tamandaré 

apresentou evolução entre 1991 e 2000, particularmente, pelo aumento do IDHM-E, seguido 

do IDHM-R e IDHM-L. O setor de serviços contribuiu com o crescimento e impulsionou o 

PIB e a Renda (IBGE, 2012). 
 

Tabela 04 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – Tamandaré-PE 

Município 

ANO 

1991 2000 

IDHM IDHM-L 

IDHM 0,496 0,596 

IDHM-L 0, 559 0,627 

IDHM-E 0,488 0,649 

IDHM-R 0,442 0,513 

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/Atlas de Desenvolvimento Humano, 2003.  

Nota: Componentes do IDH-M: IDHM-E, para Educação; IDHM-L, para Longevidade (ou Saúde) e IDHM-R, 

para Renda. 
 

Apesar da evolução do IDHM de Tamandaré, o município está enquadrado na 

posição de 4.742 (PNUD, 2000), isto é, apresenta indicadores sociais muito abaixo dos 

municípios da Região de Desenvolvimento (RD) Mata Sul de Pernambuco e capital do Estado 

(FIRMINO, 2006). Por conseguinte, é preciso estimular a economia com vistas ao 

desenvolvimento local, isto é, geração de benefícios sociais e ecológicos que estejam 

atrelados a eficiência econômica. 

Em relação à renda per capita média comparada ao início da década de 1990 houve 

um significativo crescimento no município de Tamandaré, pois passou de R$ 55,08 em 1991 

para R$ 84,15 em 2000. Já a pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda 
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domiciliar per capita inferior a R$ 75,50, equivalente à metade do salário mínimo vigente em 

agosto de 2000) diminuiu 11,31%, passando de 79,7% em 1991 para 70,7% em 2000. A 

desigualdade aumentou: o Índice de Gini passou de 0,53 em 1991 para 0,63 em 2000 (PNUD, 

2000). 

Ao realizar uma breve análise da evolução dos indicadores socioeconômicos, isto é, 

PIB, IDH e Renda per capita média do município de Tamandaré, percebe-se um panorama 

contraditório, uma vez que o PIB a preços correntes de 1999 (37.804) e do ano de 2010 

(138.000) mostra um crescimento, de certa forma, exponencial, têm aumentado as 

desigualdades sociais (PNUD, 2000) devido à distribuição irregular da renda, da exploração 

de mão de obra barata e da expropriação da população local.  

A evolução dos indicadores socioeconômicos de Tamandaré (PNUD, 2000; IBGE, 

2010; CONDEPE/FIDEM, 2013), em meados da década de 1990, foi impulsionado pelo setor 

de serviços, especialmente, no período de expansão da atividade turística no Litoral Sul de 

Pernambuco, favorecida por políticas, programas e projetos lançados pelo poder público em 

parceria com o setor privado, buscando inserir o Brasil no mercado turístico global.  

Ao observar o número de estabelecimentos por setores de atividades econômicas 

(Tabela 05) no município de Tamandaré percebe-se que o setor de serviços e comércio são 

destaques, uma vez que o município tem ao longo das últimas décadas, crescido 

acentuadamente, sendo justificado pela construção dos grandes empreendimentos turísticos, 

bem como da expansão imobiliária, cujo fruto desta são os inúmeros condomínios e privês 

instalados, acarretando a formação de grandes bairros fantasmas, devido à sazonalidade do 

turismo.  

                                                
4 Obs. Na tabela 05, os dados da Construção civil evidenciam o número de estabelecimentos no município, 

contudo a maior parte das empresas do setor de construção civil que estão em Tamandaré possui sede no 

município de Recife, os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED/MTE. 

Tabela 05- Estabelecimentos, por setor de atividades – Tamandaré-PE 

Setor de Atividade Quantidade 

Agropecuária 14 

Extrativa mineral - 

Indústria de transformação 15 

Serviços industriais de utilidade pública - 

Construção civil 10
4
 

Comércio 170 

Serviços 156 

Administração pública 5 

Outros/ignorados - 

Total 370 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, 2010. 
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O município de Tamandaré possui 370 estabelecimentos cadastrados no Ministério 

do Trabalho e Emprego (2010). Destes, a maior parte é do setor de serviços e está direcionada, 

de certa forma, ao turismo, isto é, a atividade tem sido estimuladora do crescimento 

econômico, pois tem dinamizado a cadeia produtiva local, de forma pontual, fato percebido ao 

analisar o número de pessoas que estão empregadas neste setor (Tabela 06). 
 

Os números evidenciam que o setor de serviços e comércio têm empregado 

formalmente aproximadamente 21,98 % da população empregada do município de 

Tamandaré, sendo, depois da indústria de transformação, o principal setor. Contudo, a maior 

parte destes trabalhadores possui renda menor que um salário mínimo e meio (Tabela 07), 

evidenciando que esses trabalhadores exercem funções básicas, isto é, serviços gerais, 

atendentes, recepcionistas, camareiras, garçons, entre outras, na cadeia produtiva local.  

                                                
5 Na tabela 06, o número de empregados na construção civil apresenta-se contraditória quando comparado ao 

número de estabelecimento na construção civil da tabela 05. Esta contradição é fruto da coleta de dados do 

CAGED/MTE, uma vez que as empresas da construção civil que atuam em Tamandaré têm suas sedes no 

município de Recife, consequentemente quando verificados os empregos gerados em Tamandaré se tem um 

número, de certa forma, incompatível com a tabela 05, pois os empregados são cadastrados na sede (matriz) 

dessas empresas, consequentemente gerando um dado inexpressivo. 

Tabela 06- Número de empregados por setor formal – Tamandaré-PE 

Setor Quantidade Porcentagem (%) 

Empregados na atividade da agropecuária 105 2,29 

Empregados na indústria de transformação 2.495 54,52 

Empregados na construção civil 15 0,03 

Empregados no comércio 340 7,43 

Empregados na atividade de serviços 666 14,55 

Empregados na administração pública 969 21,18 

TOTAL 4.576 100 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, 2011. 

Tabela 07 – Empregos no setor formal por classe de renda – Tamandaré-PE 

Classe de Renda Quantidade 

Até 1/2 salário mínimo 87 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 816 

Mais de 1 a 1 1/2 salários mínimos 1.867 

Mais de 1 1/2 a 2 salários mínimos 773 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 504 

Mais de 3 a 4 salários mínimos 75 

Mais de 4 a 5 salários mínimos 48 

Mais de 5 a 7 salários mínimos 92 

Mais de 7 a 10 salários mínimos 6 

Mais de 10 a 15 salários mínimos 5 

Mais de 15 a 20 salários mínimos 1 

Mais de 20 salários mínimos - 

Ignorado 302 

TOTAL 4.576 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, 2011. 
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Segundo o CONDEPE/FIDEM (2006) cerca de 10% dos empregados formais de 

Tamandaré trabalham no setor turístico e cadeia produtiva da atividade e, portanto, o turismo 

contribui com a geração de empregos formais e renda. O turismo e a cadeia produtiva local 

também contribuem com uma parcela significativa de empregos informais e temporários, 

particularmente, no período de alta estação. Esta população enfrenta a sazonalidade do 

turismo, isto é, na maior parte do ano estão desempregados. A alta estação vai de setembro a 

março, sendo dezembro, janeiro e fevereiro os meses de maior fluxo turístico. 

O turismo no município de Tamandaré avançou de forma acelerada e desordenada, 

notadamente, a partir das políticas de megaprojetos e dos investimentos do PRODETUR/NE, 

em meados da década de 1990. No entanto, o planejamento deficiente e a sazonalidade 

maximizaram impactos negativos para a população, isto é, desemprego, diminuição de renda, 

insegurança, deposição de resíduos em local inadequado, entre outros, estes efeitos da 

sazonalidade são reflexos da construção e execução do planejamento e gestão 

(RUSCHMANN, 1997) sem a participação ativa dos atores sociais, desarticulação entre o 

poder público e privado, bem como ficou distanciado da sustentabilidade e da possibilidade 

de contribuir com o desenvolvimento local. 

Os efeitos negativos advindos da desarticulação do planejamento e gestão e a pouca 

infraestrutura local contribuíram para que o município fosse contemplado por programas e 

projetos de desenvolvimento socioambiental e econômico (FIRMINO, 2006), ações que 

podem ter contribuído para ascensão do IDH, mas de forma contraditória, isto é, os 

indicadores sociais (PNUD, 2000), não obtiveram melhorias que contribuíssem 

satisfatoriamente para mitigar as desigualdades sociais. Já os indicadores econômicos 

aumentaram (IBGE, 2010), contribuindo, especialmente, com o crescimento econômico, isto 

é, apenas exploração da população local e geração de lucro para os grandes empreendimentos 

turísticos. Consequentemente, evidenciando que o turismo tem gerado crescimento econômico 

para o município, porém as desigualdades sociais têm aumentado. 

Com o intuito de compreender a dinâmica do turismo em Tamandaré e analisar se o 

turismo tem contribuído com o desenvolvimento local, foram analisados dados do Serviço de 

Apoio a Micro e Pequena Empresa - SEBRAE, pesquisa da Childhood Brasil construída a 

partir do Programa Turismo e Proteção da Infância, cujo objetivo foi implementar um código 

de conduta ética, mapeamento de equipamentos turísticos e capacitação de profissionais para 

adoção de procedimentos e ações de proteção de crianças e adolescentes contra a exploração 

sexual no turismo (CHILDHOOD BRASIL, 2012), bem como foi realizada pesquisa direta e 
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analisada planilha de hotéis, pousadas e chalés (Apêndice A) e planilha de condomínios e 

privês (Apêndice B) encontradas na dissertação de mestrado de Firmino (2006) e atualizada 

pelo autor. Esses documentos que contribuíram para identificar o número de meios de 

acomodação e sua respectiva oferta de leitos, considerando-se duas categorias: meio de 

hospedagem – composto por hotéis, pousadas, chalés e colônia de férias; e 

Condomínios/Privês.  

A inserção do turismo em Tamandaré provocou transformações significativas na 

dinâmica local, uma vez que a base econômica principal do município era as funções 

tradicionais de agricultura e pesca que, de repente, no processo de turistificação, são 

abandonadas em busca de melhor condição de vida. Entretanto a oferta de trabalho é 

temporária e a renda é baixa, cerca de um salário mínimo, em virtude de os cargos ocupados 

serem de funções mais simplórias (Tabela 08). 

 

Tabela 08 – Tipos de funções geradas pelo turismo 

Meios de 

hospedagem 

Panorama 

Quantidade Empregos Gerados: Alta e Baixa 

estação 
Funções 

Chalés, 

Pousadas e 

Hotéis 

39 360 

Serviços Gerais 

Atendente 

Recepcionista 

Camareira 

Garçons 

Vigilante 

Segurança 

Porteiro 

Cozinheiro 

Auxiliar de Cozinha 

Coopeiro 

Outros 

Fonte: Pesquisa Direta, 2012. 

 

A dinâmica do turismo no município de Tamandaré corresponde de forma 

semelhante ao que acontece em praticamente toda faixa litorânea nordestina: surge uma nova 

territorialidade, com vistas ao turismo, objetivando a ascensão socioeconômica da 

comunidade na qual está inserida, no entanto descaracteriza a identidade local (SEABRA, 

2007a), explora e expropria a população local, consequentemente ocasionando a maximização 

de efeitos negativos e o distanciamento da sustentabilidade, deixando de contribuir com o 

desenvolvimento local. 

O município de Tamandaré tem seu grande impulso para função turística a partir da 

construção de acomodações para veranista entre os anos 1950 e 1970. A partir da década de 
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1970 alguns fatores contribuíram para que o município tivesse essa arrancada para a função 

turística, por exemplo, a política de megaprojetos do governo brasileiro, os investimentos do 

PRODETUR/NE que contribuíram para o fortalecimento da atividade, especialmente, com a 

geração de infraestrutura, posteriormente a inserção do turismo de segunda-residência. Na 

década seguinte foram construídos os primeiros equipamentos de hospedagens nas praias de 

Tamandaré e Campas, bem como aumenta a construção de pousadas, condomínios, privês e 

resorts no município. 

Na década de 1990 o turismo desencadeia o surgimento de grandes condomínios e 

privês que são instalados na faixa litorânea, notadamente, praia de Campas; 

consequentemente surgem as primeiras marinas.  

A expansão turística, ou seja, a instalação de meios de hospedagem continua 

ocorrendo nos anos 2000 nas praias de Tamandaré, Campas e Carneiros. Esta última, 

praticamente, obteve os seus equipamentos de hospedagens nesta década, inclusive a Praia 

dos Carneiros consta no Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro da APA de Guadalupe 

(1998) como zona hoteleira e no Plano Diretor do Município (2001), logo sendo interessante 

refletir sobre a localidade devido à fragilidade do ecossistema, uma vez que é formada, 

principalmente, por manguezais e corais. 

A partir dos dados obtidos da Pesquisa Childhood Brasil (2012) e pesquisa direta foi 

possível verificar a evolução do número de leitos nos meios de hospedagens ao longo das 

últimas décadas (Tabela 09). Em relação à tabela se percebe que foram instalados novos 

meios de hospedagens no município, principalmente, a partir da década de 1990 e foi 

intensificado a partir de 2000, fato que tem cooperado com o aumento do número de emprego 

e renda, bem como contribuindo com a cadeia produtiva local, apesar de que a faixa de renda 

é muito baixa e a maior parte é de empregos temporários. 

 

Tabela 09 – Evolução do número de Uhs e leitos – Tamandaré-PE 

Década de Surgimento Estrutura de Acomodações 

(pousadas e hotéis) 

Uhs Leitos 

Entre 1950 e 1970 2 30 99 

1980 2 87 215 

1990 11 161 424 

2000 12 88 666 

2012 12 384 877 

Total 39 750 2.281 

Fonte: Pesquisa Direta, 2012. 
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Durante o trabalho de campo percebeu-se a carência de dados sobre infraestrutura, 

número de pousadas, chalés e hotéis, bem como condomínios e privês, dificultando encontrar 

documentos que pudessem contribuir para esclarecer sobre as questões citadas. A partir da 

pesquisa direta foi possível mensurar a realidade da empregabilidade acarretada pelo turismo, 

de acordo com planilha (Apêndice A). Na pesquisa direta realizada no município de 

Tamandaré, no período de março a dezembro de 2012, foram identificados trinta e nove meios 

de hospedagens (hotéis, pousadas, chalés), dispondo de 2.281 leitos e empregando 

aproximadamente 360 pessoas e apresenta uma diferença de 77 empregos gerados entre a 

baixa e alta estação (Tabela 10), demonstrando a possibilidade que o turismo possui de 

contribuir com o emprego e renda. 

 

Tabela 10 – Número de empregos gerados pelos meios de hospedagem 

Meios de hospedagem 
Número de empregos 

Baixa Estação Alta Estação 

Chalés 

283 360 Pousadas 

Hotéis 

Diferença do número de empregos gerados entre a 

baixa e alta estação 
77 

Total de empregos gerados alta e baixa estação 360 

Fonte: Pesquisa Direta, 2012. 
 

O número total de empregos gerados formalmente (MTE, 2011) no município de 

Tamandaré comparado ao número de empregos gerados pelos hotéis, pousadas e chalés 

(Tabela 11), demonstra que cerca de 8% da população depende basicamente de empregos 

gerados por esta categoria do turismo, independentemente dos empregos surgidos 

indiretamente pela cadeia produtiva local, tais como: em supermercados, bares, restaurantes, 

farmácias, depósitos de bebidas, etc. No contexto de geração de empregos ainda existe a 

informalidade e os autônomos que também contribuem para a empregabilidade e distribuição 

de renda.  

 

Tabela 11 – Comparação total de empregos formais/turismo 

Total de Empregos formais (MTE, 2011) 
Número de empregos 

Turismo % turismo 

4.576 360 7,87 

Fonte: Pesquisa Direta, 2012. 
 

A pesquisa direta identificou trinta e três condomínios/privês de acordo com planilha 

(Apêndice B), todavia o município continua sendo alvo da expansão imobiliária, 

impulsionada, particularmente, pelo turismo, ou seja, novos condomínios e privês estão sendo 
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construídos e aqueles que já existem estão aumentando o número de casas, destarte, 

possibilitando também a geração de emprego e renda.  

A pesquisa direta possibilitou levantar o número de pessoas que trabalham nestes 

condomínios e privês, todavia não foi possível identificar em todos, pois a pesquisa de campo 

ocorreu no período de março a dezembro de 2012, desta forma enquadrada em parte na baixa 

estação do turismo, consequentemente alguns estavam fechados (Tabela 12). Analisando a 

tabela identifica-se que o turismo de segunda residência tem contribuído com o uso e 

ocupação do território do município de Tamandaré, bem como tem gerado emprego e renda, 

assim como um aumento substancial no número total de habitantes do município no período 

de alta estação do turismo. 
 

Tabela 12 – Condomínios e privês 

Meios de hospedagem 
 

Quantidade 
Casas Leitos Empregos 

Condomínios 
33 816 4076 69 

Privês 

Fonte: Pesquisa Direta, 2012. 
 

Os condomínios/privês identificados geram 69 empregos formais, que são ocupados 

nas funções de vigilante, porteiro e serviços gerais, mas sabe-se que, paralelamente, surgem 

empregos informais como, jardineiros, pintores, pedreiros, serralheiros, eletricistas, 

encanadores, etc. Portanto, esta categoria possibilita geração de emprego e renda diretamente 

e indiretamente.  

Os condomínios e privês pesquisados em Tamandaré possuem aproximadamente 

4.076 leitos, somados aos 2.281 leitos existentes nos hotéis e pousadas, perfazendo um total 

de 6.357 leitos (Tabela 13). Quando comparado ao número de habitantes que o município 

possui, se percebe que no período de alta estação a população sofre um acréscimo de 

aproximadamente 30%, portanto é um número bastante elevado que demonstra o incremento 

de pessoas e a necessidade de serviços de alimentação, lazer, transportes, entre outros, 

contribuindo com a dinâmica econômica da cadeia produtiva local. 

 

Tabela 13 – Número de empregos gerados pelos meios de hospedagem 

Meios de hospedagem Quantidade UHs/Casas Leitos Empregos 

Condomínios 
33 816 4.076 69 

Privês 

Hotéis 

39 750 2.281 360 Pousadas 

Chalés 

Total 72 1.576 6.357 429 

Fonte: Pesquisa Direta, 2012. 
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Enfim, levando-se em consideração apenas a categoria de hotéis, pousadas e chalés, 

quando somados ao número de empregos ocasionados pelos privês e condomínios, se tem um 

total de 429 pessoas trabalhando formalmente na atividade turística, representando um 

percentual de cerca de 10% dos empregos formais gerados no município de Tamandaré.  

É importante ressaltar que a atividade turística acarreta empregos informais, como 

por exemplo, eletricista, encanador, pedreiro, jardineiro, segurança, entre outros, para os 

meios de hospedagens, como também estimula a cadeia produtiva local. Assim, o dado obtido 

na pesquisa direta somente apresenta uma parte do percentual de empregos gerados pela 

atividade, já que possivelmente é bem superior quando somados aos empregos informais.  

O turismo no município de Tamandaré tem contribuído com os indicadores sociais e 

econômicos, pois tem havido um aumento do PIB, IDH, renda per capita média, emprego e 

renda, todavia as desigualdades sociais, representadas neste caso pelo subemprego, 

insegurança, entre outros, estão presentes no território. O turismo contribui de forma 

contraditória, pois o crescimento econômico, a geração de lucro e perda da identidade 

cultural, impede de contribuir efetivamente com o desenvolvimento local. 

 

5.2 Análise dos desafios e possibilidades de o turismo contribuir para o 

desenvolvimento local no município de Tamandaré-PE. 

 

Durante a pesquisa de campo foi utilizada a técnica de entrevista semiestruturada 

com vistas a obter informações que subsidiassem a compreensão da estrutura de gestão 

turística; destarte, a visita inicial foi à Secretaria de Turismo, onde foi aplicado o devido 

instrumento e as perguntas foram respondidas pela Diretora de Cultura e pelo Auxiliar 

Administrativo.  

Questionando-se sobre a estrutura política e institucional municipal ligada ao 

turismo, ficou constatado que o município possui a Secretaria de Turismo e Cultura que é 

composta por uma Diretoria de Turismo e uma Diretoria de Cultura, possui um Conselho 

Municipal de Turismo (COMTUR) e Fundo Municipal de Turismo. Em relação ao quadro de 

pessoal, possui oito funcionários, são eles: a secretária, dois diretores e um auxiliar 

administrativo, os demais são serviços gerais e administrativos.  



120 

 

 

 

A Secretaria de Turismo funciona no mesmo prédio da Biblioteca Municipal (Figura 

20). Esta secretaria foi instituída no ano de 1998 juntamente com o Conselho Municipal de 

Turismo e Fundo Municipal de Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Secretaria de Turismo do município de Tamandaré não tem conseguido colocar em 

prática um turismo orientado pelo que sugerem o Plano Diretor, o Plano de Manejo das APAs 

Costa dos Corais e Guadalupe, o Plano de Investimento Municipal (PIM) e o Projeto Orla 

(SELVA; COUTINHO, 2010, p. 13). Em parte isto ocorre devido às deficiências de 

infraestrutura, recursos humanos, formação técnica, entre outros. Estes fatores contribuem 

para uma gestão da atividade pouco satisfatória e com baixo envolvimento dos atores sociais.  

O Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) de Tamandaré é pouco expressivo, 

de certa forma, sem representatividade, visto que os atores sociais, especialmente, 

ambulantes, barraqueiros, hoteleiros, comerciantes, etc., desconhecem a existência do mesmo. 

Segundo informações da Secretaria de Turismo, dois motivos colaboram para o Conselho não 

ser atuante: primeiro, a falta de envolvimento dos atores sociais que são convidados, mas não 

comparecem às reuniões. O segundo motivo, é a falta de organização e gestão do Conselho, 

que contribui para a desarticulação das ideias que poderiam ser materializadas para melhoria 

do turismo na localidade.  

Questionando-se sobre se a Administração Municipal possui corpo técnico 

especializado para atender o setor turístico e como é a estrutura institucional e política, foi 

Figura 20 – Prédio Sede da Secretaria de Turismo – Tamandaré-PE 

Fonte: Celso C. Gomes, 2012. 



121 

 

 

 

informado que a secretária de turismo possui graduação em turismo e direito, o auxiliar possui 

graduação em Ciências Biológicas e os diretores possuem formação básica. A secretaria 

possui oito pessoas trabalhando para articular e realizar a gestão turística, todavia faltam 

recursos humanos, particularmente, especializados na área turística para que se possa prestar 

um serviço de qualidade.  

O município faz parte da área estratégica do turismo pernambucano e abriga um dos 

principais atrativos turísticos do Estado de Pernambuco que é a Praia dos Carneiros, contudo 

o corpo técnico, a pouca infraestrutura e o planejamento desarticulado não cooperam para 

uma gestão eficiente, articulada e que envolva os atores sociais. Desta forma o turismo que 

pode potencializar benefícios sociais e ecológicos, apenas contribui com o crescimento 

econômico, visto que o deficiente planejamento visa atender, especialmente, às necessidades 

dos empreendimentos turísticos, enquanto a população local sofre com as transformações 

socioespaciais provenientes da turistificação.  

Sobre se o planejamento e gestão da atividade turística tem a participação de todos os 

atores sociais, ficou claro o baixo envolvimento da população local no processo decisório, 

porque apenas uma minoria participa das reuniões que acontecem mensalmente, porém tem 

havido um significativo crescimento no contexto de participação. Segundo a Diretoria da 

secretaria há o convite, entretanto comparece uma minoria dos atores sociais.  

A população local desconhece as ações da secretaria e não se empoderam, com isso o 

planejamento e gestão são direcionados para atender a lógica do capital, isto é, aos grandes 

empreendimentos, neste caso, turísticos, enquanto a população local enfrenta dificuldades de 

infraestrutura básica, como mobilidade social, saúde, educação, emprego, renda, trabalho 

infantil e violência, assim sendo, contribui com a baixa qualidade de vida e desenvolvimento 

(SEN, 2000).  

Buscando-se identificar quais são as políticas públicas promovidas pelo município 

para a atividade turística, verificou-se que não há uma política especificamente para o turismo 

e as políticas públicas municipais existentes não são articuladas, de forma que contribua 

efetivamente para diminuir as desigualdades sociais, estimular a participação dos atores 

sociais e articular as esferas públicas e privadas. 

Não há políticas municipais específicas para o turismo e ocorrem ações bem pontuais 

como a realização de oficinas direcionadas ao turismo e meio ambiente, especialmente, para 

jovens/crianças. Existem parcerias com o SEBRAE, SENAI e SENAC que promovem cursos 
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destinados ao turismo e a cadeia produtiva local, como por exemplo, cabeleireiro, 

maquiagem, manicure, garçom, recepcionistas, cursos de línguas, entre ouros.  

A Secretaria de Turismo organizou cadastro dos ambulantes e promoveu estudo de 

Restauração do Forte Santo Inácio de Loyola. No entanto, não possui uma política articulada 

na esfera municipal, estadual e federal para o gerenciamento do turismo e que promova a 

inclusão dos atores sociais nesse processo, sendo assim mais um entrave para a gestão 

turística do município.  

Segundo informações da Secretaria de Turismo existe um inventário turístico do 

município produzido pela Empresa Pernambucana de Turismo (EMPETUR), mas que a 

Secretaria não possui; sequer existe uma listagem de hotéis e pousadas do município. Das 

ações realizadas pelo município, juntamente com o SEBRAE, no contexto do turismo e meio 

ambiente o maior destaque é o I Seminário de Turismo Sustentável que aconteceu em 2011, 

cujo principal objetivo foi contribuir para a elaboração do Guia de Sustentabilidade da Mata 

Sul. 

Indagou-se sobre se a Administração Pública tem investido na infraestrutura social 

(pavimentação, habitação, saneamento, praças, etc.,) com vistas a atender a população local 

ou ao turismo. Foram identificados que têm acontecido investimentos no saneamento, 

pavimentação e acesso à água (Figura 21), bem como em obras viárias (Figura 22), apesar 

disso os verdadeiros interesses estão ocultos no discurso e justificativa, do poder público, de 

desenvolvimento da localidade. Na verdade, os interesses são de repaginada do local para 

atender os empreendimentos turísticos, ficando, inclusive, as localidades distanciadas dos 

atrativos turísticos fora do planejamento e execução dessas melhorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Celso C. Gomes, 2012. 

Fonte: Celso C. Gomes, 2012. 

Figura 21 – Saneamento e Abastecimento de água 

– Tamandaré-PE.  

Fonte: Celso C. Gomes, 2012. 

Figura 22 – Pavimentação de vias – Tamandaré-PE.  

 



123 

 

 

 

Buscou-se analisar se as políticas públicas municipais têm sido estimuladoras da 

valorização local, identidade e participação social e constatou-se que as políticas públicas são 

ínfimas, isto é, não existem programas e projetos específicos para o turismo. As parcerias que 

existem são coligadas ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (PRONATEC) 

através do SEBRAE, SENAI e SENAC, mas que os cursos oferecidos são sempre para 

atender uma demanda dos empreendimentos turísticos, por exemplo, recepcionista, operador 

de marketing, cabeleireiro, costureiro, serviços gerais, entre outras categorias.  

Em relação à valorização do local, não há estímulos com investimentos na cultura, 

isto é, na identidade local que pode proporcionar o empoderamento, o sentimento de 

pertencimento e valorização. Esta característica é comum em toda faixa litorânea nordestina, 

visto que o turismo é posto em substituição das atividades existentes, enquanto deveria ser 

uma atividade para contribuir com a população local, isto é, uma atividade complementar e 

que seu planejamento e gestão fossem realizados pelas pessoas da localidade. 

A participação dos agentes produtivos do espaço turístico é praticamente inexistente, 

já que as decisões sempre são direcionadas ao atendimento das corporações econômicas do 

turismo e as políticas públicas municipais são desarticuladas, apesar do representante da 

Secretaria Municipal de Turismo ter explicitado que o município possui uma estrutura de 

gestão turística interessante.  

É perceptível que a gestão do turismo deve estar atrelada a gestão ambiental, 

estruturada e comandada por equipe técnica preparada que vise uma atuação integrada com a 

administração pública e privada, e, sobretudo, com a participação ativa dos atores sociais na 

construção do planejamento e na gestão do turismo (SELVA; COUTINHO, 2010, p. 15), 

sendo assim será possível o desenvolvimento do turismo de base local, fundamentado na 

sustentabilidade e que contribuirá com benefícios sociais, ecológicos e eficiência econômica, 

ou seja, possibilitando o desenvolvimento local. 

No decorrer do trabalho de campo foi visitada a Secretaria de Meio Ambiente com o 

propósito de esclarecer as dúvidas sobre a gestão ambiental, a estrutura, políticas públicas de 

meio ambiente, programas e projetos existentes no município de Tamandaré. Para isso foi 

utilizada mais uma vez a entrevista semiestruturada que foi aplicada à diretoria da secretaria. 

Na perspectiva de entender qual a estrutura política e institucional da secretaria, foi 

identificado que a Secretaria de Meio Ambiente tem no seu organograma o secretário, um 

analista ambiental e funcionários administrativos. A secretaria não possui veículo próprio, 

faltam recursos humanos e tecnológicos.  
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O município de Tamandaré possui uma estrutura de gestão ambiental privilegiada 

(SELVA; COUTINHO, 2010, p. 13), isto é, composta pela Secretaria de Meio Ambiente, 

Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente (COMDEMA) e Fundo 

Municipal de Meio Ambiente. De forma complementar o município tem a presença do 

Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBIO), Agência Pernambucana de Recursos 

Naturais Renováveis (CPRH), Instituto Recifes Costeiros (IRCOS), Associação de Hotéis, 

Pousadas Restaurantes (AHPREST), Conselho de Turismo (COMTUR).  

Tamandaré também dispõe de instrumentos que colaboram com a gestão ambiental 

municipal e paralelamente do território do turismo, cujo objetivo é direcionar e possibilitar o 

ordenamento e planejamento integrado com bases em documentos construídos por instâncias 

colegiadas como o Plano Diretor e Plano de Investimentos Municipal (QUADRO 04), todavia 

não se tem conseguido aplicar e fiscalizar a execução destes planos, apresentando assim uma 

desarticulação das políticas, programas e projetos que poderiam minimizar problemas sociais, 

ecológicos e econômicos.  

 

Fonte: IBGE, 2004. Adaptado para o Programa de Capacitação de Gestores Ambientais -PE, 2006. 
 

No contexto da gestão ambiental Tamandaré se destaca em relação a outros 

municípios do litoral nordestino, pois possui estrutura de gestão ambiental e turística, por 

exemplo, Fundo Municipal de Meio Ambiente e Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente, mas no âmbito da execução desta gestão é semelhante, uma vez que o 

planejamento é desarticulado e há pouco envolvimento da população local, segundo Selva e 

Coutinho (2010, p. 14) 
 

Apesar da existência de instrumentos de gestão em Tamandaré problemas 

recorrentes, como descarga de efluentes sanitários sem tratamento adequado, 

assoreamento dos cursos d’água e aumento da geração de resíduos sólidos, uso das 

praias de forma intensa, número excessivo de embarcações nos rios Ariquindá e 

Formoso, coleta de corais, entre outros, e que são comuns aos municípios do Pólo 

Costa dos Arrecifes, podem ser solucionados ou minimizados com a aplicação dos 

instrumentos de gestão ambiental e do território, com a composição de corpo técnico 

capacitado, com a participação da população nas tomadas de decisões, com recursos 

advindos do Prodetur e principalmente de outras fontes específicas aos setores de 

atuação.  
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Quadro 04 – Instrumentos para a Gestão Ambiental de Tamandaré-PE. 
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Portanto ter a estrutura de gestão ambiental e turística sem possuir corpo técnico 

especializado pode significar desarticulação e pouca eficiência na execução desse 

planejamento e gestão, fatalmente contribuindo para maximizar os impactos negativos do 

turismo, como exploração da mão de obra barata, subemprego, baixa renda, entre outros, 

consequentemente configurando um grande desafio para o desenvolvimento local. 

No intuito de verificar se na última década tem havido, por parte da prefeitura e 

associações/cooperativas/sindicatos, implementação de projetos ambientais para atender a 

perspectiva do turismo, constatou-se que a secretaria realiza programas pontuais, como a 

Semana do Meio Ambiente, Programa Agente Jovem Ambiental e Projeto Limpeza da Praia. 

O Programa de Coleta Seletiva está em fase de implantação (RECICLA-PE) que é um 

consórcio entre os municípios de Rio Formoso, Tamandaré, Sirinhaém e Gameleira. Também 

está sendo implementada a cobrança de serviço pelo saneamento. 

A Secretaria de Meio Ambiente também contribuiu para fundar a Associação de 

Catadores do Oitizeiro que existe aproximadamente há dois anos, formada por trinta e quatro 

integrantes, catadores de lixo e pertencentes à comunidade do Oitizeiro. Neste bairro de 

Tamandaré fica localizado o lixão (Figura 23), mas contraditoriamente, é um local que abriga 

uma das mais interessantes paisagens do município (Figura 24), por conta da localização, 

altitude e ponto de observação.  

 

 

 

 

 

 

A entrevista semiestruturada direcionada à Secretaria de Meio Ambiente abordou se 

no período denominado alta estação, os serviços básicos de coleta de lixo, saneamento (água e 

esgoto), limpeza urbana, entre outros, ocorrem sem ocasionar problemas à população local. 

Verificou-se que nesse período os serviços públicos de saneamento e limpeza urbana ficam 

Fonte: Celso C. Gomes, 2012. 

Figura 24 – Vista do lixão Oitizeiro Figura 24 – Vista Frontal de Tamandaré-PE 

Fonte: Celso C. Gomes, 2012. 
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sobrecarregados, pois o número de habitantes sofre um acréscimo de aproximadamente 30% 

e, desta forma, a limpeza urbana, distribuição de água, entre outros, ficam comprometidos.  

O município de Tamandaré possui uma interessante estrutura para a gestão 

ambiental, inclusive com um COMDEMA atuante e instrumentos que podem ser utilizados de 

forma efetiva para o planejamento como o Diagnóstico Socioambiental, Zoneamento 

Ecológico-Econômico Costeiro (ZEEC) e Plano de Gestão, a APA Costa dos Corais que 

possui Plano de Gestão e Manejo, tendo sido apoiado pelo PRODETUR/NE nas suas duas 

fases. Todavia a desarticulação, a falta de infraestrutura e corpo técnico despreparado do 

poder público municipal contribui para a ineficiência da gestão, propiciando desafios para que 

o turismo contribua com benefícios sociais e ecológicos. Entretanto, a presença de órgãos 

ambientais e de unidades de conservação no território (SANTOS, 1997) fortalece a 

possibilidade de contribuição para o desenvolvimento local (BUARQUE, 2004; JESUS, 2006; 

ENDLICH, 2007). 

Na perspectiva de esclarecer as questões sobre arrecadação de impostos, importância 

econômica do turismo, empregabilidade e políticas públicas do turismo foi visitada a 

Secretaria de Finanças do município de Tamandaré. As devidas indagações foram realizadas a 

partir de uma entrevista semiestruturada com o secretário de finanças. 

A visita à Secretaria de Finanças teve o objetivo de saber quais dos setores 

econômicos (primário, secundário e terciário) têm contribuído mais para o município. 

Constatou-se a impossibilidade de verificar esta informação na Secretaria de Finanças e que a 

identificação aconteceria a partir do IBGE ou CONDEPE/FIDEM, uma vez que são vários 

fatores que contribuem para a diferenciação e, desta forma, para a secretaria mensurar a 

contribuição de cada setor se torna difícil. Com bases em dados do Perfil Municipal de 

Tamandaré do CONDEPE/FIDEM (2010) é possível verificar que 69,42 % do PIB no valor 

adicionado bruto tem origem dos serviços existentes no município e o turismo faz parte deste 

agregado. De fato, o turismo desponta como atividade que pode melhorar o indicador 

econômico, isto é geração de emprego e renda, do município, bem como contribuir com o 

desenvolvimento local se estiver pautado na sustentabilidade. 

Questionando-se a Secretaria de Finanças se o turismo tem contribuído com a 

economia do município e se o número de imóveis e empresas de serviços cadastrados tem 

aumentado, identificou-se que o turismo tem estimulado a cadeia produtiva local, o que 

verificado por meio do aumento de número de equipamentos turísticos e serviços de bares, 

restaurantes, mercadinhos, farmácias, pousadas, hotéis, marinas, entre outros, tem surgido ao 
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longo desta década (2003-2012), possivelmente estimulados pelas políticas públicas, 

especialmente, pelo PRODETUR I e II que geraram infraestrutura. Consequentemente, 

condicionaram o aumento do fluxo de turista, com isso possibilitou o estímulo à cadeia 

produtiva local.  

Esta dinâmica de investimentos públicos no turismo e, por sua vez, estímulo à cadeia 

produtiva local no município de Tamandaré, tem contribuído com a economia local, sobretudo 

com o crescimento econômico e geração de lucro para os empreendimentos turísticos, por 

conseguinte contribuí efetivamente com melhorias econômicas, enquanto se distancia de 

benefícios sociais e ecológicos que legitimariam o desenvolvimento local (BUARQUE, 2004; 

JESUS, 2006; ENDLICH, 2007). 

De acordo com informações do Secretário de Finanças questionando-se sobre o 

aumento da arrecadação de impostos, especialmente (IPTU e ISS), dos hotéis, pousadas, 

restaurantes, entre outros, o município de Tamandaré obteve um significativo avanço no 

período de 2008 a 2012, devido à realização de um trabalho de recadastramento dos imóveis, 

o que aumentou a arrecadação de impostos e colocou o município de Tamandaré como um 

dos dez municípios de maior receita própria do Estado de Pernambuco (DIÁRIO DE 

PERNAMBUCO, 2012, p. A8).  

Em relação ao Imposto Sobre Serviços (ISS) o Secretário de Finanças informou que 

a arrecadação é muito baixa, pela pouca fiscalização, falta de infraestrutura e quadro técnico 

especializado; com isso o município tem deixado de arrecadar um percentual elevado que 

contribuiria com melhorias no âmbito social. Dentre as categorias de contribuição com ISS 

estão os meios de hospedagens, serviços turísticos, bares, restaurantes e outros que devido a 

pouca fiscalização deixam de contribuir significativamente com a arrecadação municipal. 

As informações obtidas na Secretaria de Finanças contribuíram para elucidar dúvidas 

sobre a contribuição econômica do turismo para o município, ou seja, foi verificado que o 

turismo estimulou a cadeia produtiva local, todavia a arrecadação fiscal, particularmente, ISS, 

é muito baixa. Em relação ao IPTU houve um incremento significativo, mas ocorreu pelo 

recadastramento de imóveis, como pousadas, hotéis, condomínios, chalés e segundas 

residências e não pelo maior número de construções, apesar de haver uma expansão 

imobiliária. A efetiva arrecadação fiscal, do ISS e do IPTU, no município de Tamandaré pode 

contribuir com benefícios sociais e até ecológicos, já que os devidos impostos devem ser 

revertidos em melhorias para a população local, no entanto, a gestão pública ineficiente não 

consegue fiscalizar e arrecadar os impostos, contabiliza prejuízos para o município.  
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Na perspectiva de verificar se o turismo no município tem acarretado problemas de 

violência sexual, exploração de trabalho infantil, prostituição e drogas, foi visitado o 

Conselho Tutelar do município. Este é composto por cinco conselheiros, todos do município, 

cuja sede fixa, alugada, que fica próxima à Câmara de Vereadores de Tamandaré e possui 

parcerias com a Prefeitura de Tamandaré, Ministério Público e com a Organização de Ajuda 

ao Dependente Químico (OADEQ). 

Questionou-se sobre a existência de programas e projetos de combate às drogas, 

prostituição e trabalho infantil, identificou-se que é realizado um trabalho de prevenção com 

entrega de panfletos, palestras nas escolas, fortalecimento das famílias e combate às drogas. 

A entrevista apontou que no período de alta estação do turismo tem aumentado os 

casos de uso de drogas, violência, trabalho infantil e prostituição. Há um aumento do trabalho 

infantil nas praias, casos isolados de uso de drogas influenciado pelos veranistas e, quanto à 

exploração sexual, ocorrem casos, porém não há registros. Em relação à violência acontece 

um aumento dos conflitos entre os veranistas e a população local, devido aos ruídos 

provenientes de caixas de som, uso inadequado do espaço, deposição de resíduos em local 

inadequado, entre outros.  

O presidente do Conselho Tutelar se mostrou preocupado com o aumento de casos de 

uso de drogas, que em sua maioria é pela população jovem, mas que este aumento não se dá 

apenas por causa do turismo, isto é, a atividade não é a desencadeadora do problema, 

entretanto também contribui.  

Durante o trabalho de campo também foram visitados os principais agentes 

produtivos do turismo aqui representados pelas Associações de Barraqueiros, Jangadeiros e de 

Hotéis Pousadas Restaurantes e Similares de Tamandaré – AHPREST na perspectiva de 

esclarecer questões sobre as políticas públicas do turismo, planejamento e gestão, 

empregabilidade, renda e participação ativa dos agentes produtivos do turismo.  

A análise dos desafios e possibilidades relacionados aos agentes produtivos do 

turismo ocorreu a partir da realização de entrevista semiestruturada na qual foi entrevistado 

inicialmente o presidente da Associação de Jangadeiros, pois um dos atrativos turísticos do 

município é a visitação das piscinas naturais, realizada por meio de catamarã ou jangada, 

sendo esta última mais acessível. Trata-se de elemento importante no contexto da atividade 

turística de Tamandaré e de geração de renda para os associados.  

Questionando-se como foi e está estruturada a Associação dos Jangadeiros, foi 

identificado que a entidade surgiu em 2003, por iniciativa dos pescadores que já faziam 
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passeios com o turista pelas piscinas naturais. Contudo, tanto a pesca predatória como o 

turismo desordenado estavam provocando impactos negativos ao ambiente. Como o turismo 

tem um período de sazonalidade e depende de fatores externos, os pescadores procuraram 

incentivar e conciliar as duas atividades, pesca e passeios de jangada com os turistas (PAIVA, 

2007). A Associação dos Jangadeiros possui trinta associados e sua sede fica localizada na rua 

Dr. Leopoldo Lins, n
o
 935, Praia de Tamandaré.  

Buscou-se verificar se a Administração Pública tem contribuído com políticas 

públicas, programas, projetos e cursos para fortalecimento da associação Segundo a resposta 

do presidente a Administração Pública pouco tem realizado ações em favor dos jangadeiros, 

todavia no passado houve Projetos ligados ao Pró-Rural/Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), como também parcerias junto ao SEBRAE, SENAC, SENAI e 

UFPE, que realizaram cursos para guia turístico, legislação, educação ambiental, hotelaria, 

entre outros. Também foi informado pelo presidente que o PRODETUR/NE não contribuiu 

com benefícios para a associação.  

Sobre o perfil dos associados, isto é, grau de escolaridade e renda da associação, foi 

informado que a maioria dos associados possui ensino médio regular e que a renda média no 

período de alta estação é de aproximadamente um a dois salários mínimos. No período de 

baixa estação os jangadeiros precisam conciliar a atividade com a pesca, entre outras 

atividades, bem como são auxiliados pelo Programa Chapéu da Pesca do governo do Estado 

de Pernambuco e Bolsa Família do Governo Federal. 

Buscaram-se informações sobre se a Administração Pública possibilita a participação 

da associação no contexto de discutir o planejamento e gestão do turismo para o município; 

ficou constatado que a abertura para participação dos agentes produtivos do turismo na 

discussão e construção do planejamento e gestão do turismo é insignificante. 

A Administração Pública não abre espaço para a participação ativa da associação, 

apesar da existência do Conselho de Turismo que poderia contribuir para a participação ativa 

dos agentes produtivos de turismo, porém os agentes desconhecem a existência deste 

Conselho, bem como das ações propostas pelo mesmo. 

As indagações realizadas ao presidente da Associação dos Jangadeiros puderam 

elucidar dúvidas a respeito da participação na discussão e construção do planejamento e 

gestão do turismo, bem como sobre a estrutura da associação, importância dos jangadeiros na 

cadeia produtiva do turismo e a geração de renda obtida pela atividade no período de alta e 

baixa estação.  
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O turismo tem propiciado renda para os agentes produtivos do turismo, neste caso, os 

jangadeiros; todavia, um baixo envolvimento no processo de planejamento e gestão do 

turismo, isto é, a Administração Pública não tem possibilitado o empoderamento, bem como a 

valorização da identidade local que poderia estimular a participação desses agentes no 

processo decisório. 

No decorrer trabalho de campo foi realizada também entrevista semiestruturada com 

o vice-presidente da Associação de Barraqueiros da Praia de Tamandaré, na perspectiva de 

entender a contribuição econômica e social do turismo na localidade. 

Questionou-se sobre o número de quiosques presentes na Praia de Tamandaré e qual 

a infraestrutura existente. Foi informado pelo vice-presidente que existem vinte e dois 

quiosques, que há proprietários que possuem mais de um e há quiosques que só funcionam no 

período de alta estação do turismo. Em relação à infraestrutura, a área apresenta deficiências, 

pois não há banheiros públicos, vestiários e outros, não existe fiscalização sanitária; a 

segurança somente atua no período de alta estação; falta padronização do espaço; uso 

inadequado da faixa de praia, que gera conflito com administração da APA Costa dos Corais; 

e a cobrança de taxas para entrada no município de vans e ônibus colabora para a diminuição 

da visitação. Outro entrave é a falta de padronização e sinalização turística no município.  

Em relação à geração de empregos quantos são gerados nos quiosques e qual a renda 

e perfil dos associados, constatou-se que trabalham nos quiosques aproximadamente dois a 

três funcionários, normalmente são funcionários informais e recebem menos que um salário 

mínimo, mas no período de alta estação pode haver um aumento na renda. A maioria trabalha 

como garçons, atendente ou em serviços gerais. Parte dos associados complementa a renda 

com a atividade de pesca, entre outras. 

No município de Tamandaré as organizações não-governamentais, governamentais e 

instituições privadas têm realizado capacitações e cursos com relação à atividade turística no 

município. Segundo informações, a administração pública não tem realizado capacitações, 

cursos e outros para as pessoas que trabalham diretamente nos quiosques, todavia instituições 

como o SEBRAE, SENAC e SENAI tem promovido cursos abertos para toda a população 

local interessada. Os cursos nem sempre estão ligados à atividade realizada pelos 

barraqueiros, consequentemente podem ocasionar um distanciamento, desvalorização ou até a 

perda da identidade local. 

Questionando-se sobre o planejamento e a gestão da atividade turística, se tem a 

participação de todos os agentes produtivos do espaço turístico, foi identificado que o 
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planejamento e gestão do turismo no município pouco tem a influência e participação dos 

agentes produtivos do espaço turístico. As decisões ocorrem de forma hierarquizada, ou seja, 

sem o envolvimento dos barraqueiros, visto que a Administração Pública é desarticulada, 

corpo técnico despreparado, falta infraestrutura e políticas que garantam o envolvimento e 

integração dos agentes produtivos do espaço turístico no processo decisório de construção e 

execução do planejamento e gestão. 

No intuito de esclarecer as dúvidas sobre os impactos positivos e negativos do 

turismo aos indicadores sociais e econômicos, ou seja, aumento da renda, emprego, 

segurança, saúde, infraestrutura, entre outros, como também visando verificar as 

contribuições para o desenvolvimento local, foi realizada visita à AHPREST (Figura 25). 

Entretanto, segundo informações de gerentes e proprietários de hotéis, pousadas, bares e 

restaurantes, a associação está fechada, porque não obteve atuação significativa, isto é, não 

conseguiu estimular o envolvimento dos agentes produtivos do espaço turístico, bem como 

não participou ativamente no processo de planejamento e gestão do turismo no município 

junto à Administração Pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para os agentes produtivos do espaço turístico que foram entrevistados, a AHPREST 

e o Conselho de Turismo estão desacreditados, pois não envolve os participantes, como 

também não consegue diálogo com a administração pública municipal. As ações e 

participações que deveriam ser trabalhadas pelo Conselho de Turismo têm recaído sobre o 

COMDEMA, segundo informado por membro deste conselho, que pertencente ao IRCOS.  

Segundo pesquisa direta nos hotéis, pousadas, chalés, restaurantes e bares do 

município de Tamandaré, constatou-se que os turistas que visitam Tamandaré são na maioria 

advindos de Porto de Galinhas, São José da Coroa Grande e Maragogi/AL. As visitas ocorrem 

durante o dia e no período da tarde o turista retorna para estas localidades. São grupos 

Figura 25 – Sede da AHPREST  

Fonte: Celso C. Gomes, 2012. 
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conduzidos por agências de viagens importantes no cenário econômico do turismo 

pernambucano. Mas a dinâmica do turismo também é intensificada pela presença do 

veranista, isto é, o turismo de segunda residência (CRUZ, 2007) que transforma espaços do 

município em verdadeiros bairros fantasmas no período de baixa estação do turismo (Figura 

26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As visitas de campo também permitiram verificar o perfil dos envolvidos, emprego e 

renda gerados pelo turismo. A maioria dos empregos gerados nos bares, restaurantes, hotéis e 

pousadas são de garçons, serviços gerais, recepcionistas, camareiras, vigilantes, cozinheiros e 

auxiliares de cozinha. Com exceção dos cozinheiros, as demais categorias funcionais possuem 

renda média de um salário mínimo aproximadamente. A maioria dos funcionários dos meios 

de hospedagens, bares e restaurantes possui apenas ensino médio e cursos rápidos na área em 

que exercem a atividade e pertence à comunidade do entorno do empreendimento. 

Durante o trabalho de campo foram realizadas sucessivas visitas a vários 

restaurantes, pousadas e hotéis com intuito de entender a dinâmica do turismo no município, 

como também verificar o perfil dos envolvidos, emprego e renda, os incentivos por parte da 

Administração Pública, as parcerias existentes com instituição não-governamentais, 

governamentais e privadas. 

Figura 26 – Segunda residência em Campas, Tamandaré-PE. 

Fonte: Celso C. Gomes, 2012. 
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O turismo no município de Tamandaré pode dinamizar a cadeia produtiva local, pois 

possui uma estrutura de gestão ambiental e turística, infraestrutura básica, atrativos turísticos 

diversos, como praias, piscinas naturais, parques, unidades de conservação, entre outros. Estas 

características condicionam a possibilidades para o desenvolvimento local, já que seus efeitos 

contribuíram com benefícios sociais, econômicos e ecológicos. Todavia, isto só ocorrerá se o 

planejamento e a gestão forem construídos e executados em parceria entre os agentes 

produtivos do turismo e Administração Pública, de forma a estimular o empoderamento da 

população local e a participação ativa dos agentes.  

As políticas públicas do turismo precisam inicialmente atender as perspectivas da 

população local, isto é, melhoria de infraestrutura, pavimentação, saneamento, iluminação, 

coleta seletiva do lixo, segurança, saúde, educação, entre outras, visando a melhoria da 

qualidade de vida (SEN, 2000) e, consequentemente, os benefícios destas políticas seriam 

usufruídos também pelo trade turístico. 

De fato, o município de Tamandaré apresenta uma estrutura para o turismo; contudo a 

atividade se desenvolve de forma não planejada e sem integração, possibilitando a 

maximização dos efeitos negativos relacionados às dimensões social, ecológica e econômica, 

principalmente pela deficiente participação dos atores sociais, que não têm sido efetiva, 

dinâmica e transparente.  

Neste enfoque, Ruschmann (1997) menciona a necessidade de verificar os riscos da 

atividade turística, pois poderá promover apenas relações econômicas, onde as manifestações 

culturais e ambientais, ou seja, o desenvolvimento humano será, de certa forma, desprezado 

em função do crescimento econômico, com isso propiciando apenas crescimento econômico e 

não o denominado de desenvolvimento local (Buarque 1998, p. 09). 

A análise aponta que o turismo tem contribuído economicamente para o município de 

Tamandaré, particularmente com a geração de emprego e renda, aumento do Produto Interno 

Bruto e arrecadação de impostos. 
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CONCLUSÕES 
 

As conclusões preliminares da pesquisa identificam a necessidade de estudos mais 

detalhados sobre a dinâmica do turismo e sua relação com o desenvolvimento local. Tais 

estudos poderiam esmiuçar os principais entraves existentes nesta relação e ajudaria se 

entender porque a atividade tem contribuído apenas com o crescimento econômico e não com 

o desenvolvimento local. 

É importante ressaltar a dificuldade da coleta de dados do trabalho de campo, pois o 

município de Tamandaré sequer possui uma planilha com o número de hotéis e pousadas, o 

pouco material existente na Secretaria de Turismo foi disponibilizado pela Pós-graduação de 

Desenvolvimento e Meio Ambiente – PRODEMA/UFPE fruto de dissertações de mestrado 

que tiveram seu lócus de pesquisa este município.  

O turismo é uma atividade que tem possibilidades de contribuir com o 

desenvolvimento local, mas no município de Tamandaré tem se caracterizado apenas como 

gerador de renda concentrada. Distancia-se, assim, da possibilidade de gerar benefícios 

sociais e ecológicos. 

O turismo no município de Tamandaré é impulsionado pelos seguintes atrativos 

turísticos: as praias, especialmente a Praia dos Carneiros, Piscinas Naturais, Parque Natural 

Municipal de Santo Inácio de Loyola (PNMFT), Cachoeira da Bulha d`Água, Manguezais, 

entre outros. Esta dinâmica acontece da seguinte forma: a visitação diária, turistas advindos de 

áreas próximas, apenas passa o dia e retorna a noite, caracterizados como excursionistas; o 

veranista, consolidado no município como denota o número de condomínios e privês 

existentes; e o turismo hoteleiro que nesta última década expandiu seu número de meios de 

hospedagem, unidades habitacionais e leitos. 

Os meios de hospedagens possuem interessante infraestrutura, isto é, piscinas, 

chalés, salão de jogos, playground, entre outros. Os bares e restaurantes oferecem também 

uma boa estrutura de recepção e acomodação, assim como uma gastronomia diversificada. No 

entanto, a falta de saneamento, pavimentação, iluminação e sinalização turística 

comprometem a cadeia produtiva do turismo, já que a falta de informação e articulação entre 

os agentes produtivos do espaço turístico e a Administração Pública acarretam a insatisfação 

do turista. Esta infraestrutura deficiente também proporciona uma qualidade de vida baixa 

para população local, pois os serviços básicos de saúde, saneamento e segurança que já são 
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ineficientes, no período de alta estação do turismo ficam ainda piores, em função da grande 

quantidade de visitantes. 

O turismo é uma atividade complexa e, portanto é importante caracterizar seus lados 

econômico, social e ecológico, de maneira que o planejamento envolva os três aspectos para 

que obtenham impactos positivos e desta forma contribuam com o desenvolvimento local. 

Pode-se concluir que o turismo no município tem dinamizado, de forma pontual, a 

cadeia produtiva local, todavia sofre efeitos da desarticulação do planejamento e gestão que 

são realizados sem a devida participação dos agentes produtivos do espaço turístico, 

consequentemente contribuindo com efeitos negativos para a economia e população local. 

O objetivo da pesquisa foi de analisar em que medida o turismo contribui para o 

desenvolvimento local; logo, é preciso compartimentar os indicadores para que haja o devido 

entendimento, isto é, analisar as contribuições para os indicadores econômicos, sociais e 

ecológicos. 

Em relação aos indicadores econômicos, ou seja, emprego e renda, PIB e aumento do 

número de meios de hospedagem, conclui-se que o turismo tem contribuído economicamente 

para o município, pois tem ocorrido um aumento no número de empregos formais e informais 

ligados ao turismo e à cadeia produtiva local e o PIB tem aumentado; no período de 

investimentos do PRODETUR/NE houve expansão da rede hoteleira, construção de novos 

condomínios e privês, aumento do número de leitos. Desse modo, pode-se concluir que o 

turismo tem contribuído economicamente com o município. 

Em se tratando dos indicadores sociais, isto é, segurança, pavimentação, saneamento, 

acesso viário, entre outros, pode-se informar que o município de Tamandaré, principalmente, 

por meio dos recursos do PRODETUR/NE, tem promovido melhoria na infraestrutura local, 

como por exemplo, a construção do novo acesso pela praia dos Carneiros, pavimentação e 

saneamento, todavia estas obras de infraestrutura visam atender os empreendimentos 

turísticos. Enquanto, as áreas mais distantes dos atrativos turísticos e equipamentos urbanos 

necessários para o turismo não são contempladas pelo planejamento e gestão pública, por 

conseguinte a população local não é beneficiada efetivamente pela infraestrutura e 

investimentos públicos. Destarte pode-se concluir que o turismo tem sido estimulador de 

melhorias sociais, mas na perspectiva de atender ao empreendimento turístico, sendo assim a 

contribuição do turismo para o indicador social é mínima, quando se observa os bairros mais 

afastados da orla marítima de Tamandaré fica perceptível os problemas de insegurança, saúde, 

educação e carência de saneamento básico. 
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Quanto ao indicador ecológico, isto é, políticas, programas e projetos ambientais 

presentes no município, pode-se inferir que em Tamandaré estes são pontuais, desarticulados e 

ineficientes. Contudo existe uma estrutura de gestão ambiental, ou seja, Secretaria de Meio 

Ambiente, Fundo Municipal de Meio Ambiente, bem como Conselho Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente. O COMDEMA é atuante, o município possui órgãos ambientais como 

CPRH, IBAMA e ICMBIO, uma Reserva Biológica e duas áreas de proteção ambiental, são 

elas: Guadalupe e Costa dos Corais. Estas características ambientais estimulam o crescimento 

do turismo no município. Apesar da estrutura de gestão ambiental existente, a participação dos 

agentes produtivos do espaço turístico na construção e execução do planejamento é ínfima. 

Portanto o turismo pouco tem contribuído com o indicador ecológico, já que faz uso do 

espaço de forma desorganizada, aumenta a quantidade de resíduos sólidos e efluentes, entre 

outros.  

A participação da população local em todas as etapas do planejamento e gestão do 

turismo é imprescindível, pois assim podem-se diminuir os possíveis impactos negativos do 

turismo, como também poderá contribuir para o empoderamento desta população.  

O turismo é visto pelo poder público como atividade que pode solucionar os 

problemas sociais, econômicos e ecológicos de uma localidade, todavia numa perspectiva 

desenvolvimentista, isto é, buscando atender os interesses dos empreendimentos turísticos, 

enquanto a população pouco desfruta dos investimentos públicos e da pouca infraestrutura 

realizada nas proximidades dos atrativos turísticos. De fato, o turismo tem contribuído com a 

geração de emprego e renda, mas as pessoas empregadas exercem funções com baixo nível de 

escolarização e desta forma a distribuição de renda é desigual. O município de Tamandaré 

possui esta dinâmica que é afetada também pela sazonalidade. 

É importante destacar que o turismo não é uma atividade isolada, pois dinamiza toda 

uma cadeia produtiva local, representadas por meios de hospedagens, restaurantes, bares, 

farmácias, padarias, armazéns de construção, entre outras; destarte, contribui para ascensão 

econômica e social. Porém, se for planejada e gerida na perspectiva de estimular o 

envolvimento e o empoderamento dos agentes produtivos do espaço turísticos. 

Pode-se concluir que o turismo no município de Tamandaré tem contribuído 

economicamente, gerado melhoria de infraestrutura, principalmente, nas proximidades dos 

atrativos turísticos, mas para atender o trade turístico e no contexto ecológico o município é 

privilegiado com uma estrutura de gestão ambiental, entretanto o poder público não consegue 
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articular e integrar os agentes produtivos do espaço turístico, consequentemente ocasionando 

um planejamento deficiente e uma gestão pública ineficiente. 

O grande desafio do turismo no município de Tamandaré é envolver a população 

local na tomada de decisões, na construção e execução do planejamento e gestão, bem como 

contribuir para o empoderamento desta população local. Com isso poderá ter uma gestão 

articulada e um planejamento voltado para o lugar, ou seja, respeitando as especificidades do 

local, inclusive com o respeito à identidade cultural. 

O município de Tamandaré tem como grande possibilidade a existência da estrutura 

de gestão ambiental e turística, as unidades de conservação, os órgãos ambientais e os 

conselhos. Este aparato institucional e legal pode contribuir para que o turismo se materialize 

no lugar de forma planejada e a gestão seja democrática. 
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APÊNDICE A – Planilhas de hotéis, colônia de férias, pousadas e chalés. 

Meios de Hospedagem Endereços 
Fones / Fax / E-

mail / Home Page 

Início 

Atividade 
Uhs Leitos 

Nº 

Empregado 
Latitude Longitude 

Apart Hotel Marinas de 

Tamandaré 

R. José Salgado Pimentel, 

Loteamento Alvorada, Praia dos 

Carneiros 

3676-1902  105 105 12   

Baía Branca Beach Resort 
Loteamento Alvorada, quadra 07, 

lote 10A. Praia das Campas. 

(81) 3767.3800 / 

www.baiabranca.co

m.br 

nov. 2005 30 80 25 08.73661 035.08809 

Bangalô Gameleiro Praia dos 

Carneiros (2005) - Joba 
Praia dos Carneiros. Tamandaré 

(81) 9192.7296 / 

praiadoscarneiros@

hotmail.com / 

http://www.praiados

carneiros.com.br/ 

1998 12 50 

25 

+7 alta 

08.69937 035.08526 
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Meios de Hospedagem Endereços 
Fones / Fax / E-

mail / Home Page 

Início 

Atividade 
Uhs Leitos 

Nº 

Empregado 
Latitude Longitude 

Boa Esperança (Sítio da 

Igrejinha) 
Praia dos Carneiros. Beira Mar. (81) 9962.1391 

Entre 1980 e 

1990 

4 

casas 
20  

início cerca 

azul : 

08.69197/ 

fim cerca 

azul e início 

cerca verde: 

08.69330 / 

fim cerca 

verde: 

08.69544 

início cerca 

azul : 

035.09295/ fim 

cerca azul e 

início cerca 

verde: 

035.09178 / fim 

cerca verde: 

035.08953 

Casa Peixe Verde maison 

(origem do proprietário: 

Português - dupla 

nacionalidade) 

R. João Salgado Pimentel, s/n 
(81) 3676.2710 / 

(81) 8812.8119 
2005 4 8 1 08.75732 035.09438 

Chalé da Praia 

Av. José Bezerra M. Sobrinho, S/N, 

QD 17 - LT 11, Tamandaré. Fica  na 

estrada que vai para o Hotel 

Marinas, uma quadra depois do bar 

Oásis e antes do supermercado 

(81) 9111-6965 / 

3221.0376 

Entre 1990 e 

2000 
7 35    
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Meios de Hospedagem Endereços 
Fones / Fax / E-

mail / Home Page 

Início 

Atividade 
Uhs Leitos 

Nº 

Empregado 
Latitude Longitude 

Chalé das Campas 
R. princesa Isabel, s/n. Loteamento 

das Campas 3, LOTE-A, Campas 

(81) 3271.2206 / 

(81) 9963.4627 
1995 3 18  08.74500 035.08820 

Chalés dos Cajueiros   

(81) 3222.2973 / 

(81) 9976.7996 / 

www.chalescajueiro

s.hpg.vip.ig.com.br 

1992 5 22  08.74538 035.08830 

Chalés Pontal do Sol Praia de Boca da Barra 
9239.7809 / 

9994.3260 

Entre 2000 e 

2005 
8 40    

Chalés Sta. Rita 
Rua da entrada de carro da Pousada 

vila Marinha. 

(81) 8817.5842 / 

(81) 3428.5637 
2005 3 12  08.74671 035.08759 

Chalés/Pousada do Mar Av. José Bezerra Sobrinho, 2483. (81) 3676.1220 
Entre 1990 e 

2000 
10 50  08.72967 035.509082 

Colônia de Férias do SESI 

Av. Rômulo G. Matos, s/n, 

Loteamento Luiziana II, Campas. 

CEP 55578-000 

(81) 3676.1244 / 

3676.1245 / 

www.pe.sesi.org.br /  

1989 53 260 

27 

+ 7 alta 

08.72810 035.09337 
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Meios de Hospedagem Endereços 
Fones / Fax / E-

mail / Home Page 

Início 

Atividade 
Uhs Leitos 

Nº 

Empregado 
Latitude Longitude 

Doce Vida Pousada (origem do 

proprietário: Recife) 

Av. Dr. Leopoldo Lins, 1077 (próx. 

à praia) 

(81) 3676.1697 / 

(81) 9138.5739 
nov / 2005 10 40 

01 

+01 

08.75359 035.09422 

Flat dos Golfinho 
3ª travessa São José, Loteamento 

Mar Azul 
(81) 9182.5747 2004 08 36 

2 

+`1alta 

  

Hotel Água Marinha 
Av. José Bezerra de Albuquerque 

Sobrinho, S/N 
3676-2276  34 160 

11 

+ 04 alta 

03 diaristas 

  

Hotel Caravelas Tamandaré - 

agora é Pousada Baía dos 

Corais  

Rua Miramar, s/n, Centro. CEP 

55578-000. 
  1997 50 200 12 08.75788 035.09434 
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Meios de Hospedagem Endereços 
Fones / Fax / E-

mail / Home Page 

Início 

Atividade 
Uhs Leitos 

Nº 

Empregado 
Latitude Longitude 

Hotel Coral Beach Resort Rua São José, no 450 3676-2274  34 92 

30 

+08 alta 

  

Hotel Marinas de Tamandaré           

fechou em 2002 

R. João Salgado Pimentel, 

Loteamento Ana Izabela, s/n, 

Campas. CEP 55578-000. 

(Endereço na homepage: Praia dos 

Carneiros. Tamandaré) 

(81) 3676.1388 / 

hotelmarinas@bol.c

om.br / 

http://www.marinas

detamandare.com.br 

1984 80 200 35 

início 

08.72407 

fim    

08.72332 

início 

035.08874 

fim 035.08846 

Pontal dos Carneiros Beach 

Bungalows 

Sítio dos Manguinhos, nº 5, Praia 

dos Carneiros. 

(81) 3676.2365 / 

(81) 9657.3351 / 

www.pontaldoscarn

eiros.com.br 

2004 12 36 

14 

+7 alta 

08.70474 035.08021 

Pousada Aquaville   (81) 3676.1517 2005 18 30 

1 

+1alta 

08.74851 035.09637 

Pousada Atlântica 
nº 54. Está sendo ampliando para 27 

UHs. 

(81) 3676.1853 / 

(81) 8732.7710 
jan / 2006 24 61 2 08.75226 035.09361 
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Meios de Hospedagem Endereços 
Fones / Fax / E-

mail / Home Page 

Início 

Atividade 
Uhs Leitos 

Nº 

Empregado 
Latitude Longitude 

Pousada Beira Mar R. João Salgado Pimentel, 140 

(81) 3676.2829 / 

(81) 8854.4143 

 

Deixou de ser 

pousada depois do 

carnaval. Agora é 

residência 

      

Pousada Cantinho do Tangará 

(há 2 anos era casa) 
Rua São José, 192. 

(81) 3676.1577 / 

9948.6908 / 

88883390 

reabriu em 

dez / 2005 
9 40 3 08.75146 035.09125 

Pousada Costa do Sol 
Próximo ao Marinas, na entrada do 

Oásis 

(81) 3459.4073 / 

(81) 3676.1604 
2001 8 16 família 08.73504 035.09030 
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Meios de Hospedagem Endereços 
Fones / Fax / E-

mail / Home Page 

Início 

Atividade 
Uhs Leitos 

Nº 

Empregado 
Latitude Longitude 

Pousada Costa Tropical Rua do Farol, no 33 8799-5544  18 45 

08 Baixa 

+ 03 alta 

  

Pousada do Farol  (origem do 

proprietário: Portugal). 

Cadastrada na EMBRATUR. 

Rua Tancredo Neves, s/n, Lote 04, 

Praia dos Carneiros. (até 04 pessoas 

por Chalé) 

(81) 3676.2054 / 

88130708 / 

contato@pousadofa

rol.com / 

http://www.pousada

dofarol.com/ 

dez/2004 10 40 4 08.71768 035.08785 

Pousada e Bar Cambará 

(origem do proprietário: RS) 

R.Hermes Samico, s/n-Centro, 

Tamandaré - CEP: 55578-000. Após 

o Estádio Municipal 

 (81) 3676.1151 / 

www.pousadacamba

ra.com.br 

1995 9 21 3 0874885 035.09482 
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Meios de Hospedagem Endereços 
Fones / Fax / E-

mail / Home Page 

Início 

Atividade 
Uhs Leitos 

Nº 

Empregado 
Latitude Longitude 

Pousada e Restaurante 

Bangalôs da Prainha - Praia dos 

Carneiros (Sítio da Prainha e 

Bar da Prainha) - O bar possui 

mais de 5 anos e capacidade 

para atender de 180 a 200 

pessoas 

Praia dos Carneiros. Tamandaré 

(81) 34411718 / 

91689518 / 

9952.1604 / 

contato@sitiodaprai

nha.com.br / 

http://www.sitiodapr

ainha.com.br/bangal

os.htm / 

longman@hotmail.c

om 

2003 

(começou 

com 4 

bangalôs) 

18 49 

7 

+1 alta 

08.69029 

(bar) / 

08.68977 

(bangalôs) 

035.09516 (bar) 

/ 035.09622 

(bangalôs) 

Pousada Marazul 
R. Hermes Samico, s/n. 1ª entrada à 

direita após o Estádio Municipal. 

(81) 3676.2344 / 

(81) 9956.8439 / 

www.marazulpousa

da.com.br 

1990 15 90 

3 

+3 alta 

 

08.74868 035.09465 

Pousada Pizzaria e Restaurante 

100 passos 
Av. José Bezerra Sobrinho 3676-1405  04 09 02   
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Meios de Hospedagem Endereços 
Fones / Fax / E-

mail / Home Page 

Início 

Atividade 
Uhs Leitos 

Nº 

Empregado 
Latitude Longitude 

Pousada Porto Bello Marilisa 

(era de um gaúcho, mas agora 

trocou de dono e pertence a um 

italiano) 

Av. José Bezerra Sobrinho, s/n. 

Loteamento Ana Izabela II, QD-A, 

LOTE 01 e 02, Campas. CEP 

55578-000. sem endereço no site. 

(81) 3676.1020 / 

Fax:(81) 3676.1572 

/ 

portobelopousada@

terra.com.br / 

http://www.guiatam

andare.com.br/porto

bello/ 

1996 10 30 02 08.72324 035.09045 

Pousada Praia dos Carneiros 
Sítio Arikindá dos Carneiros, S/N, 

Praia dos Carneiros 
3676-1342  19 40 

23 

+ 17 alta 

03 diaristas 

  

Pousada Recanto dos Corais 

(foi Bandana Azul e depois 

Aquarius; origem do 

proprietário: RS e SC - Themis 

e Donaldo) 

R.Hermes Samico, 317-Centro, 

Tamandaré (situada 200 m após o 

posto BR) 

(81) 3676.1444 / 

3676.2115 

http://www.pousada

recantodoscorais.co

m.br/Rc/Pousada.ht

ml 

out/ 2001 7 14 1 (familiar) 08.74873 035.09484 
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Meios de Hospedagem Endereços 
Fones / Fax / E-

mail / Home Page 

Início 

Atividade 
Uhs Leitos 

Nº 

Empregado 
Latitude Longitude 

Pousada Recanto dos Girassóis Av. Dr. Leopoldo Lins 3676-1545  16 40 

02 

+ 02 

  

Pousada Residencial das 

Acácias  

Loteamento Luiziana II, QD-4, 

LOTE D, Campas, CEP 55578-000. 

(Endereço na Homepage: Av. Castro 

Alves S/N - Tamandaré - Praia de 

Campas) 

(81) 3676.1570 / 

3441.5528 / 

http://www.pousada

cacias.com.br/ 

1996 28 60 10 08.73576 035.09162 

Pousada Solar da Praia 

R. das Papoulas 

CEP 55.578-000 

3676-1917  20 26 

04 

+03 Alta 

02 Diaristas 

  

Pousada Tamandaré 

R. Irene Gomes de matos, 123, 

Carneiros. (Está fechada. Só abrirá 

em setembro de 2006). 

(81) 3676.1945 / 

(81) 9603.2299 

Entre 1980 e 

1990 
7 14  08.72431 035.09188 
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Meios de Hospedagem Endereços 
Fones / Fax / E-

mail / Home Page 

Início 

Atividade 
Uhs Leitos 

Nº 

Empregado 
Latitude Longitude 

Pousada Vila Marinha Praia de Tamandaré 

(81) 3676.2276 / 

Fax (81) 3676.1690 

/ 

contato@vilamarinh

a.com.br / 

http://www.vilamari

nha.com.br/ 

2000 34 180 

11  

+ 4 alta 

  

Sítio Manga Rosa dos 

Carneiros (4 hectares) 

Rodovia R 101 Sul. Via Litorânea. 

Praia dos Carneiros. 

(81) 3304.6985 / 

(81) 9989.4564 / 

www.mangarosados

carneiros.com.br 

2001 

3 

bang

alôs e 

1 

casa 

12 2 08.69842 035.08617 

Total 750 2281 

258 

+74 alta 

  

 

Planilha elaborada por Firmino (2006), atualizada por GOMES e SELVA (2012), com base em pesquisa direta e material do Projeto 

CHILDHOOD BRASIL. 



160 

 

 

 

APÊNDICE B – Planilha de Condomínios e Privês. 

 

Condomínios/Privês 

 

Endereços 

 

Fones / Fax / E-mail / Homepage 

 

Início 

Atividade 

 

casas 

 

Leitos 

 

Nº 

Empregado 

 

Latitude 

 

Longitude 

 

Condomínio da Barra 

 

Av. do Sol, Loteamento 

Marinas. Blocos A, B e C 

 

(81) 3676.1335 / 9105.9008 / 

www.condominiodabarra.com.br 

 

Entre 1990 

e 2000 

 

20 

 

100 

   

R e s i d e n c i a l  S e r r i t a 

Aluga para temporadas e fins 

de semana 

 

Av. José Bezerra Sobrinho. 

Próximo ao Posto BR. 

 

(81) 9956.0340 / 3676.1407 / 

9605.3372 

 

Entre 1980 

e 1990 

 

06 

 

30 

   

 

Chalés Village São José 

(condomínio fechado) 

 

Praia dos Carneiros 

3 6 7 6 . 1 6 9 4  /  3 6 7 6 . 2 0 2 5  / 

9907.3035 

www.casadepraia.imb.br 

 

Entre 1990 

e 2000 

 

20 

 

100 

   

 
Privê Geminy II 

R. Conde C. de Carvalho 
Correia, s/n, Loteamento 

Luiziana. 

 
Zelador - Jorge 

 
1998 

 
47 

 
235 

 
4 

 
08.73255 

 
035.09183 

 

Privê Geminy I 

Loteamento Luiziana II. 

(esse loteamento vai do 

Oasis até o Sesi) 

  

1980 

 

66 

 

330 

 

7 

 

08.73411 

 

035.09183 

P r i v ê  C o s t a  d o  S o l Loteamento Luiziana II  1 9 8 6 5 0 2 5 0 6 0 8 . 7 3 2 1 8 0 3 5 . 0 9 2 0 7 
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Condomínio Escambo 

R u a  J o s é  B e z e r r a 

Sobrinho. Loteamento 
Alvorada, n.01, quadra 14, 

lote 06. Quase em frente ao 

Oásis. 

 

(81) 3361.7049 / 3224.3222 / 
9108.0982 

 

jan. 2006 

 

06 

 

30 

 

1 

 

08.73478 

 

035.08955 

 

Parque das Águas Marinhas 

Inabi .  R.  José Bezerr a 

Sobrinho, s/n 

 Entre 1990 

e 2000 

 

17 

 

85 

 

4 

 

08.73043 

 

035.09062 

 

Condomínio Praia de 

Tamandaré 

 

R. José Bezerra Sobrinho, 

s/n. Em frente ao 

Supermercado Barramares 

  

1972 

 

58 

 

290 

 

7 

 

08.72906 

 

035.09076 

Condomínio Ana Capri (em 

estado de abandono) 

  Entre 1980 

e 1990 

 

6 

 

30 

  

08.72849 

 

035.09124 

 

Condomínio Rafaela Cristina 

 

R. José Bezerra Sobrinho, 

s/n. 

  

Entre 1980 

e 1990 

 

05 

 

25 

  

08.73595 

 

035.08929 

 

Condomínio Alvorada 

R. José Bezerra Sobrinho, 

s/n. 

 

(81) 9975.5841 

Entre 1980 

e 1990 

 

12 

 

60 

  

08.73864 

 

035.08873 

Condomínio Luiziana II Loteamento Luiziana II (81) 3461.1507 / 9617.4497 / 

8704.4143 

2004 50 250 1 08.72664 035.09354 

Condomínio Julioziana (estão 
ampliando 

 
Loteamento Luiziana II. 

  
2003 

 
13 

 
65 

  
08.72633 

 
035.09307 

Condomínio Côte d'Azur Loteamento Luiziana II. Começou com 35 casas, hoje tem 
45 e mais 5 em construção 

1992 45 225 3 08.72580 035.09329 

 

Condomínio Saint Tropez 

R. Antônia Natalina de 

Souza Ferras. Dona 
Toinha. Loteamento 

Luiziana II. 

  

1986 

 

18 

 

90 

  

08.72523 

 

035.09243 
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Condomínio Recanto dos 

Moreiras 

R. Irene Gomes de Mato. 

Inabi, sn. 

 Entre 1970 

e 1980 

04 20 1 08.72442 035.09185 

Condomínio Recanto do 

Totonho 

Inabi. (Esquina com a R. 

Irene... 

 Entre 1970 

e 1980 

08 40  08.72410 035.09258 

 

Condomínio Arcoverde 

Rua Antônia Natalina de 

Souza Ferras. Dona 

Toinha. Loteamento 
Luiziana II. 

  

1996 

 

9 

 

45 

  

0872341 

 

035.09135 

Privê Luiziana Rua Manoel Bandeira.  1985 33  3 08.72270 035.09154 

Cond. Por trás do Privê 

Luiziana 

  Entre 1980 

e 1990 

 

50 

 

250 

  

08.72253 

 

035.09224 

 

Condomínio Tamandamar 

R. José Bezerra Melo 

Sobrinho, 333. Loteamento 

Ana Izabela. 

  

1991 

 

5 

 

25 

 

5 

 

08.72292 

 

035.08895 

Condomínio Privê Praia dos 

Carneiros 

R. José Bezerra Sobrinho, 

s/n, Praia dos Carneiros 

  

1995 

 

130 

 

650 

 

12 

 

08.72210 

 

035.09041 

 

Privê Glaudson Rossini 

R. Glaudson Rossine C. de 

Siqueira. Loteamento Ana 

Izabela. Praia dos 

Carneiros 

  

1998 

 

04 

 

20 

 

1 

 

08.72264 

 

035.09066 

Condomínio Costa Dourada R. José Bezerra Sobrinho. 

s/n 

6 proprietários, sendo 5 de Recife e 

1 de Vitória 

1998 9 45 2 08.72985 035.09078 

 

Condomínio Barramares 

R. José Bezerra Sobrinho, 

s/n. Praia de Carneiros. 

(parte calçada) 

  

Entre 2000 

e 2005 

 

6 

 

30 

  

08.72326 

 

035.08959 

Condomínio Costa D'Ouro   Entre 1990 

e 2000 

33 165  08.73264 035.09156 
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Planilha elaborada por Firmino (2006), atualizada por GOMES e SELVA (2012), com base em pesquisa direta.  

 

 

 

 

Privê de Veraneio Tamandaré 

Av. Dr. Leopoldo Lins, s/n, 

Centro. CEP 55578-000. 

(81) 33252369 / 33251658 / 

99713093 

 

Dez / 1995 

 

6 

 

36 

 

2 

 

08.75531 

 

035.09740 

 

Condomínio Sol Nascente 

Loteamento Sol Nascente, 

s/n, Campas. CEP 55578- 

000. 

 

(81) 33265050 

 

1995 

 

4 

 

20 

 

1 

 

08.73657 

 

035.09005 

 

Privê Costa Dourada 

Loteamento Ponta Verde II 

(atrás da câmara dos 

vereadores) 

 

(81) 8874.6392 / (81) 3676.2900 

 

Entre 1980 

e 1990 

 

10 

 

50 

  

08.75291 

 

035.09513 

 

Privê Santa Bárbara 

  

(81)3676.2746 / 9182.5747 

 

2003 

 

8 

 

40 

 

3 

 

08.74878 

 

035.08931 

Privê Paraíso Praia dos Carneiros (81) 9971.3592 Entre 1980 

e 1990 

50 250    

Privê Tamandaré Rua Nilo Gouveia, 10 (81) 3325.4656 / (81) 9971.4092 1977 6 30  08.75030 035.09206 

TOTAL 816 4.076 69   
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APÊNDICE C – Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

Administração Pública: Secretaria de Turismo 

Indicadores sociais e econômicos  

(Aferir as contribuições econômicas e sociais propiciadas pelo turismo) 

 

01. Qual a estrutura política e institucional municipal ligada ao turismo no município? 

02. A Administração municipal possui corpo técnico especializado para atender o setor 

turístico? Como é esta estrutura institucional e política? 

03. O planejamento e gestão da atividade turística tem a participação de todos os atores 

sociais? 

04. Quais são as políticas públicas promovidas pelo município para a atividade turística? 

05. A Administração Pública tem investido na infraestrutura social (pavimentação, 

habitação, saneamento, praças, etc.,) com vista a atender a comunidade local e/ou ao setor 

turístico? 

06. As políticas públicas municipais têm sido estimuladoras da valorização local, identidade 

e participação social? 
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Administração Pública: Secretaria de Finanças  

Indicadores sociais e econômicos  

(Aferir as contribuições econômicas e sociais propiciadas pelo turismo) 

 

01. Dentre os setores econômicos (primário, secundário e terciário) qual tem contribuído 

mais intensamente com o município? 

02. O turismo tem contribuído com a economia do município? 

03. A atividade turística no município tem gerado emprego e renda? 

 -Número de empregos criados: 

-Número de vagas sazonais:  

-Número de vagas fixas: 

-Número de vagas para mão de obra especializada:  

 

04. O número de imóveis cadastrados/empresas turísticas (hotéis, pousadas, chalés, 

restaurantes, bares, entre outros) tem aumentado? 

05. Qual a renda mensal da população local envolvida com a atividade turística? 

06. A arrecadação de impostos tem aumentado em função do turismo?  
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Administração Pública: Secretaria de Meio Ambiente  

Indicadores ecológicos e sociais 

(Aferir as contribuições ecológicas e sociais propiciadas pelas políticas conectadas ao turismo) 

 

01. Qual a estrutura política e institucional municipal ligada ao turismo no município? 

02. A Administração municipal possui corpo técnico especializado para atender o setor 

turístico? Como é esta estrutura institucional e política? 

03. Na última década tem havido, por parte da prefeitura e 

associações/cooperativas/sindicatos, implementação de projetos ambientais para atender a 

perspectiva do turismo? 

04. A construção de empreendimentos turísticos tem ocasionado impactos ecológicos no 

município? 

05. No período denominado alta estação, os serviços básicos de coleta de lixo, saneamento 

(água e esgoto), limpeza (entre outros) atendem as perspectivas da população local? 
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Agente produtivo do espaço turístico: Conselho de Defesa Municipal do Meio Ambiente 

Indicadores ecológicos e sociais 

(Aferir as contribuições ecológicas e sociais propiciadas pelas políticas conectadas ao turismo) 

 

01. A atividade turística tem acarretado impactos (positivos ou negativos) ao ambiente 

natural (ar, água, solos, vegetação, animais, entre outros).  

02. A comunidade local tem sofrido mudanças culturais 

(hábitos/costumes/musicalidade/vestuário, etc.) proporcionadas pelo turismo? 

03. A administração pública tem possibilitado a proteção/revitalização dos sítios históricos e 

arqueológicos que é palco da atividade turística? 

04. A construção de empreendimentos turísticos tem ocasionado impactos ecológicos no 

município? 

05. No período denominado alta estação, os serviços básicos de coleta de lixo, saneamento 

(água e esgoto), limpeza (entre outros) ocorrem sem ocasionar problemas à comunidade 

local? 

06. Qual a estrutura política e institucional ligada ao turismo no município? 
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Agente produtivo do espaço turístico: Associação de Barraqueiros 

Indicadores econômicos, ecológicos e sociais 

(Aferir as contribuições econômicas, ecológicas e sociais propiciadas pelas políticas conectadas 

ao turismo) 

 

01. Qual o número de quiosques presentes na Praia de Tamandaré e qual a infraestrutura 

existente? 

02. Quantos empregos são gerados nos quiosques? Qual a renda e perfil dos associados? 

03. A administração pública tem proporcionado incentivos econômicos (entre outros) e de 

infraestrutura para as associações/cooperativas/sindicatos que atuam no setor turístico? 

04. O planejamento e gestão da atividade turística têm a participação de todos os agentes 

do espaço turístico? 

05. Organizações não-governamentais, governamentais e instituições privadas têm 

realizado capacitações e cursos com relação a atividade turística no município? 
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Agente produtivo do espaço turístico: Associação dos Jangadeiros 

Indicadores econômicos, ecológicos e sociais 

(Aferir as contribuições econômicas, ecológicas e sociais propiciadas pelas políticas 

conectadas ao turismo) 

 

01. Como está estruturada a Associação de Jangadeiros? 

02. A Administração Pública tem contribuído com políticas públicas, programas, 

projetos e cursos para fortalecimento da associação? 

03. Qual o perfil dos associados, em termos de grau de escolaridade e renda? 

04. A administração pública possibilita a atuação das associações/cooperativa/sindicatos 

no contexto da atividade turística? 

05. A administração pública tem proporcionado incentivos econômicos (entre outros) e 

de infraestrutura para as associações/cooperativas/sindicatos que atuam no setor 

turístico? 

06. A atividade turística tem acarretado impactos (positivos ou negativos) ao ambiente 

natural (ar, água, solos, vegetação, animais, entre outros).  
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Agente produtivo do espaço turístico: Conselho Tutelar 

Indicadores sociais 

(Aferir as contribuições sociais propiciadas pelas políticas conectadas ao turismo) 

 

01. Como está estruturado o Conselho Tutelar do Município? 

02. Existem programas e projetos de combate às drogas, prostituição e trabalho infantil 

no município? 

03. No período da alta estação do turismo têm aumentado os casos de uso de drogas, 

violência, trabalho infantil e prostituição? 

04. Que providências o Conselho Tutelar do município tem adotado para combater as 

drogas e outros problemas sociais? 

 

 


