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RESUMO 

A atividade turística representa um segmento produtivo com privilegiado potencial de geração 
de emprego e renda, em prazos mais curtos, diferenciados de outros segmentos produtivos, 
conforme se constata em estudos da Organização Mundial do Turismo. O fortalecimento e a 
ampliação da atividade turística implicam a melhoria dos níveis de integração, interação, 
parceria e cooperação entre todos os atores envolvidos no seu exercício, incluindo esferas 
públicas, privadas e setores organizados das comunidades que atuam neste universo 
produtivo. Este trabalho analisa o papel que desempenha o segmento hoteleiro na busca do 
desenvolvimento local sustentável de municípios ou regiões com vocação turística, de forma 
que a atividade supere fases de crescimento espontâneo para atingir uma evolução em bases 
planejadas. Em paralelo, busca também analisar como este segmento produtivo se apercebe de 
impactos que podem ser gerados por ações, governamentais ou privadas, na implantação de 
projetos infra-estruturais como rodovias, por exemplo, que afetem, direta ou indiretamente, o 
exercício melhor qualificado da atividade turística em uma determinada localidade. É isto que 
irá caracterizar a constituição paulatina de um aglomerado do tipo Arranjo Produtivo Local 
(APL), que tende a estimular a organização e o planejamento estratégico da atividade turística 
para tornar mais eficiente sua expansão. Em Gravatá, município localizado no km 79 da BR 
232, no Agreste Central do estado de Pernambuco, a expansão do turismo vem ocorrendo de 
forma acelerada após a requalificação desta mesma rodovia, no trecho Recife - São Caetano, 
envolvendo a duplicação de 151 km entre as duas cidades. Esta expansão vem gerando 
conseqüências positivas para o desenvolvimento local de Gravatá, mas exige monitoramento 
constante para evitarem-se impactos e sobrecarga à infra-estrutura do município que tende a 
comprometer sua disponibilidade, seu meio ambiente e a própria expansão do arranjo 
produtivo turístico, em fase de consolidação. Em conformidade com o perfil desta dissertação, 
foi realizada, junto ao segmento hoteleiro local, pesquisa baseada no método exploratório e 
descritivo, com analise qualitativa dos dados para identificar a percepção deste segmento 
empreendedor, dos impactos da expansão acelerada sobre o desenvolvimento da atividade 
turística ali praticada. Buscou-se captar, igualmente, seu posicionamento como agente 
aglutinador dos atores envolvidos no exercício desta mesma atividade. Isto, com vistas a 
ações concretas para mitigação dos efeitos da expansão e para a consolidação do turismo 
como autêntico APL, inserido no ambiente mais amplo do desenvolvimento com esta nuance, 
também local, tendo como embasamento, a perspectiva da sustentabilidade permanente. Desta 
abordagem, conclui-se que a fundamentação teórica deste trabalho, baseada na relação entre 
desenvolvimento local e constituição de arranjos produtivos sustentáveis, como indutores da 
expansão organizada de uma atividade econômica, corrobora-se em Gravatá-PE.  

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento Local; Turismo Sustentável; Arranjos Produtivos 
Locais. 
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ABSTRACT 

The tourist activity represents a productive segment with privileged potential of generation of 
job and income, in shorter stated periods, differentiated of other productive segments, as it is 
evidenced in studies of the World Tourism Organization. The strengthening and the widening 
of the tourist activity involves the improvement of the integration levels, interaction, 
partnership and cooperation among all the involved actors in its exercise, including public, 
private spheres and organized sectors of the communities that act in this productive universe. 
This work analyzes the role that plays the hotel owner segment in the search of the sustainable 
local development of cities or regions with tourist vocation, of form that the activity surpasses 
phases of spontaneous growth to reach an evolution in planned bases. Besides, it also analyzes
how this productive segment could be influenced by impacts that can be generated by 
governmental or private action in the implantation of infrastructures projects as highways, for 
example, that  affect, directly or indirectly, the better qualified exercise of the tourist activity 
in one determined locality. It will characterize a gradual constitution of a business sectoral 
clusters as a Local Productive Arrangement (LPA), stimulating tourism activity to become 
better organized and establishing strategic planning in order to support an efficient expansion. 
In Gravatá, city located in km 79 of BR 232 highway, in the “Agreste Central” of the state of 
Pernambuco, the tourism activity has been under fast expansion growth  after the 
requalification of this same highway, in the route Recife  - São Caetano, involving the 
duplication of 151 km between the two cities. This expansion has been generating positive 
consequences for the local development of Gravatá, but it demands constant control to 
prevent impacts and overload to the infrastructure of the city that tends to compromise its 
availability, its environment and the proper expansion of the tourist productive arrangement, 
in consolidation phase. A research was made based on exploratory and descriptive method, in 
compliance with the profile of this paper,  with local hotel owner segment,  with qualitative 
data analysis  to identify the perception of this enterprising segment,  about impacts of the 
accelerated expansion  over tourist activity development  practiced there. One searched to 
catch, equally, its positioning as agglutinant agent of the involved actors in the exercise of this 
same activity. This,  aligned with concrete action for mitigation of expansion effect   and for 
consolidation of  tourism as authentic LPA inserted in the environment amplest of the 
development with this nuance, also local, having as basement, the perspective of the 
permanent support. After this approach , the conclusion is  that the theoretical recital of this 
paper, based on the relation between local development and constitution of sustainable 
productive arrangement as inductive of the organized expansion of an economic activity, is 
corroborated in Gravatá-PE.

KEYS WORDS: Local Development; Sustainable Tourism; Local Productive Arrangements.  
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1 INTRODUÇÃO 

O turismo, pelo seu caráter multiparticipativo representa uma das atividades que 

mais produz receitas em todo o mundo, em prazos mais reduzidos do que outras atividades 

produtivas.  Seu desenvolvimento implica uma  distribuição mais rápida   de rendimentos 

entre as populações onde a atividade é exercida face a  ser gerada pelo ponto turístico local 

onde se geram emprego, renda e oportunidades de trabalho .Seu universo econômico é 

composto por unidades de negócios com perfil diversificado que vão de padrões simples aos 

mais complexos e  sofisticados, em termos de  funcionalidade . 

Segundo a OMT - Organização Mundial do Turismo e o PNMT- Plano Nacional 

de Municipalização do Turismo,  que adota o mesmo modelo de sustentabilidade da atividade 

desenvolvido por este organismo internacional,  o turismo para  tornar-se um fator de estímulo 

ao desenvolvimento local e para sua  expansão sustentada, exige a participação e a 

convergência de ações de atores múltiplos, tendo nas parcerias público-empresariais, o esteio 

para as necessárias  transformações infraestruturais que devem se verificar,  em um  ambiente 

do planejamento de curto, médio e longo prazos. 

Para SWARBROOKE (2002), a atividade é capaz de provocar efeitos 

dinamizadores no aparelho produtivo de uma localidade ou região quando se verificam a 

convergência e a efetivação  de ações  dos atores envolvidos no seu processo de expansão .Tal 

convergência tende a provocar  efeitos positivos  na  base econômica local,  via investimentos 

de excedentes monetários gerados, e, também, via atração de novos investimentos   para sub-

setores de sua cadeia produtiva. 

Para este autor, visando-se suprir deficiências de gestão  e enfrentar os desafios 

inerentes ao processo de expansão da atividade, torna-se premente a integração entre as 

instâncias públicas, o  empresariado setorial e as organizações envolvidas  com a atividade. 

Visa-se assim, a racionalização de esforços e potencialização de ações promocionais do 

acervo disponível. Tal acervo, se consubstancia na forma  de  atrativos naturais, como sol, 

mar, paisagem, relevo, clima, ou outras expressões de  ordem cultural ou de negócios, no 

plano  comercial ou industrial. 

Em Pernambuco, o exemplo que se ressalta dessa convergência, embora no meio 

da competitividade, é o pólo de confecções localizado no  eixo Caruaru-Santa Cruz do 

Capibaribe-Toritama,  que se transformou em  caso referencial de sucesso e atratividade em se 

tratando da categoria turística de  negócios. 
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A expansão da atividade turística em Gravatá-PE, de 1970 até os dias atuais, 

constatada em dados oficiais adiante analisados, apresenta um histórico que se justifica pela 

evidência de três fatores, dois deles, naturais. O primeiro, seu clima privilegiado pela altitude 

de 447m; o segundo, sua proximidade, 79 km , do Recife. Como terceiro fator, de evidência 

mais recente, tem-se a duplicação da BR 232, no trecho Recife - São Caetano, em 

Pernambuco, com 151 km de extensão, que impulsionou, sobremaneira, o pólo turístico que 

ali vem sendo fortalecido nestas três últimas décadas, o que se constata nos  dados 

apresentados  no curso deste trabalho. 

Essa expansão será aqui analisada procurando-se entendê-la e situá-la como 

desencadeadora da formação de um APL - Arranjo Produtivo Local no contexto mais amplo  

do desenvolvimento com esta nuance, também local, inserindo-se na perspectiva da 

sustentabilidade, que urge tornar-se uma prática mais generalizada no âmbito da gestão 

pública dos municípios brasileiros. 

A duplicação da rodovia BR 232, no trecho Recife - São Caetano, em 

Pernambuco, com 151 km de extensão, representou uma intervenção pública de múltiplos 

impactos em toda sua área de abrangência. Segundo a Resolução CONAMA no.001/86, 

impactos são caracterizados como: 

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas  do meio 

ambiente, causada por qualquer  forma de matéria ou energia  resultante das 

atividades humanas que , direta ou indiretamente  afetem: a) a saúde, a segurança  e 

o bem estar da população; b) as atividades  sociais  e econômicas; c) a biota;  d) as 

condições  estéticas  e sanitárias do meio ambiente e  e) a qualidade dos recursos 

ambientais. 

Com a conclusão das obras de qualificação dessa rodovia até São Caetano-PE, 

constatam-se visíveis alterações de ordem infraestrutural, ambiental, econômica, social, 

cultural e demográfica no seu entorno que demandarão  acompanhamento permanente dos 

gestores públicos para  monitorar  sua amplitude e administrar  seus efeitos. 

Em Gravatá - PE, a aceleração do seu crescimento econômico pode representar 

sobrecarga à sua infraestrutura e risco de desequilíbrio ambiental provocado pelo constante 

expansão do sub-setor construção civil, conforme aqui se analisará através da ótica do 

segmento hoteleiro do Município. Tal segmento,segundo RUSCHMANN (2005) é ,ao mesmo 

tempo, beneficiário deste crescimento e, potencialmente responsável enquanto um dos  
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agentes da sua sustentabilidade em parceria com as instâncias públicas e organizações da 

sociedade civil. 

 1.1. Objetivos

Abordar, a questão da compatibilização entre o crescimento acelerado 

verificado em Gravatá - PE, pós-conclusão da duplicação da rodovia BR 232, e 

a viabilização da sustentabilidade do seu pólo turístico enquanto potencial 

arranjo produtivo  na perspectiva mais ampla do desenvolvimento local. 

Averiguar se o segmento hoteleiro da Cidade poderá estimular uma maior 

integração e cooperação entre atores e as organizações que gravitam em torno 

da atividade turística, de forma a contribuir para a modelagem do APL 

turístico municipal e inseri-lo no espaço mais ampliado do desenvolvimento 

local com sustentabilidade. 

1.2. Justificativa 

A cidade de Gravatá foi selecionada para análise, face à importância 

sócioeconômica que desfruta na região em que se insere – Agreste Meridional -, face ao seu 

potencial de crescimento e, também, pela importância estratégica para o desenvolvimento da 

atividade turística em Pernambuco como um todo. 

Com este foco, foi selecionado um dos atores mais diretamente vinculados à 

atividade turística no município, o universo empresarial-hoteleiro, para a realização de uma 

pesquisa qualitativa com vistas a identificar os elementos que mais influenciam, positiva e 

negativamente, o seu cotidiano empresarial. Visa-se, assim, identificar informações 

estratégicas para a adoção de práticas que possam assegurar o desenvolvimento sustentável da 

atividade turística local, que, segundo a FIEPE - Federação das Indústrias de Pernambuco, em 

seu estudo aqui citado, constitui o pólo mais dinâmico da economia local. 

Gravatá, desde o início da década de 1970, sua vocação como pólo turístico vem 

sendo desenvolvida em torno das características aprazíveis do seu clima. Data desse período, 

a construção dos primeiros condomínios residenciais privados da cidade, direcionados para o 

público visitante do Recife. 
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Em termos demográficos, entre os censos de 1970 e 2000, o município 

experimentou um crescimento demográfico acelerado de sua população urbana que chegou a 

atingir 147,5%, comparados os dois anos-base do censo oficial brasileiro. A população urbana 

passou de 22.448 habitantes, em 1970, para 55.563, no último recenseamento, caracterizando 

um fenômeno de incremento populacional atípico. 

O segmento empresarial-hoteleiro foi selecionado para  estudo, com base na 

justificativa institucional da ABIH-Associação Brasileira da Indústria de Hotéis que, em seu 

sítio na Internet, reporta-se sobre a missão e valores das instituições hoteleiras. Assegura ser 

este segmento um agente econômico dos mais sensíveis para captar mudanças sócio-

econômicas e culturais que se operam em contextos onde se desenvolvem atividades 

empreendedoras turísticas. 

Através da ótica desses empresários, procurou-se captar seu nível de assimilação 

dos benefícios aportados pela obra da duplicação da rodovia BR 232 para sua atividade e para 

o município; seu grau de envolvimento com os destinos da cidade;  sua percepção dos  

entraves,  dificuldades, bem como, dos riscos de agravamento dos desafios socioeconômicos 

ambientais locais existentes. Foi buscado, igualmente, aferir a conscientização deste universo 

empresarial para a necessidade de adoção, no exercício de sua atividade, de práticas 

comprometidas com a sustentabilidade da atividade turística. 

Estas práticas envolvem a educação ambiental para o conjunto de seus 

funcionários; coleta seletiva de lixo; contenção do desperdício; fomento de técnicas para a 

reutilização de águas servidas; redução e reaproveitamento de resíduos da construção; 

controles para poluentes ambientais, dentre outras práticas favorecedoras da sustentabilidade 

sócio-econômica que se refletirão na melhoria da qualidade da atividade turística local. 

1.3. Metodologia 

Na opinião de ALMEIDA (1996, p. 104-105), uma pesquisa científica pode ser 

pura ou teórica quando tem como objetivo o saber, o descobrimento de fatos, leis, teorias e 

modelos. Ela é aplicada quando o pesquisador busca respostas para perguntas concretas, 

através da utilização destas mesmas leis, fatos, teorias e modelos, na solução do problema 

posto.

Em conformidade com o estilo desta dissertação, foi utilizado, por sua 

flexibilidade e adequação, os métodos exploratório e descritivo. Exploratório, nesse caso, pelo 

fato de permitir uma visão geral sobre o fenômeno em estudo aumentando a familiaridade do 
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pesquisador com o objeto de estudo e com os resultados obtidos, para eventuais referências 

em futuros estudos relacionados ao tema (GIL, 1994). 

Entre as pesquisas científicas existentes, segundo GIL (1991, p. 46), a descritiva 

tem como objetivo principal “descrever características de determinada população ou 

fenômeno ou, então estabelecer relação entre as variáveis”. Já RUDIO (1996, p. 56) afirma 

que este tipo de pesquisa tem como objetivo “descobrir e observar fenômenos, de modo a 

descrevê-los classificá-los e interpretá-los”. Ela expõe o fenômeno em estudo e estima a 

proporção de elementos, em uma população específica, que tenha determinadas características 

comportamentais (ALMEIDA, 2000, p. 47-48). 

No que se refere à pesquisa  bibliográfica, aqui realizada, segundo ALMEIDA 

(1996: 107-108), esta, “significa o levantamento, seleção e fichamento de documentos de 

interesse para estudo aprofundado de um tema”. Seu objetivo é conhecer as contribuições 

culturais ou científicas, até então postas, para o estudo de um tema e também  possibilitar a 

obtenção das informações relevantes para sua abordagem. 

Quanto à coleta de dados, na opinião de RUDIO (1996: 89-104), esta é tão 

somente a “arrecadação” ou arrolamento de informações necessárias à montagem de um 

projeto. Para obtenção dessas informações, são utilizados instrumentos de medição, sejam 

nominais, ordinais, de intervalo ou de proporção. 

Foram utilizados, nesta dissertação, tanto os questionários, como também roteiros 

de entrevistas semi-estruturadas. Segundo TRIVIÑOS (1990), a pesquisa qualitativa não 

permite visões isoladas e estanques. Dessa forma, entrevistas foram agregadas às respostas 

dos questionários, de forma a melhor apreender a percepção e o sentimento dos entrevistados. 

Para a consecução dos objetivos propostos, o fato de seu autor ser membro da 

comunidade pesquisada, torna-o um observador participante. Detém uma posição de 

observador local privilegiado, muito consciente da necessidade de isenção do seu papel a fim 

de não influenciar e direcionar a busca de respostas para os questionamentos da pesquisa. 

Na pesquisa em foco, o universo objeto de estudo se apresentou abordável quase 

no limite da sua integridade. Optou-se pelo procedimento censitário para levantamento das 

informações que foram necessárias, nos 19 principais hotéis localizados no perímetro urbano, 

excetuando-se os motéis, o que corresponde a 82,6% dos estabelecimentos dessa natureza em 

Gravatá. 

O questionário aplicado conteve perguntas fechadas (únicas ou dicotômicas e 

múltiplas) e outras abertas, que visaram complementar as informações das perguntas 

fechadas. A entrevista semi-estruturada foi composta de questões abertas. 



22

O campo de pesquisa situou-se em estabelecimentos hoteleiros, levando-se em 

consideração serem seus proprietários observadores-críticos da realidade local e atores 

diretamente envolvidos com as mudanças verificadas no município nos últimos  anos, pós 

duplicação da BR 232. 

A coleta de dados foi realizada pelo próprio pesquisador e dois auxiliares, no ano 

de 2006, utilizando-se do método de entrevista pessoal, por intermédio da aplicação de 

questionários e entrevistas semi-estruturadas nos estabelecimentos que constavam da relação 

oficial da prefeitura local. 

Da análise dos dados pesquisados, veio à tona um conjunto de opiniões, propostas 

e soluções para a melhoria geral das condições infra-estruturais locais e das condições 

específicas que afetam o desenvolvimento do turismo local. Tal conjunto, encontra-se 

sistematizado e apresentado no item “Recomendações” deste trabalho, podendo servir de 

eventual contribuição setorial para subsidiar políticas públicas que poderão ser implementadas  

de forma a beneficiar  o exercício desta  atividade no município. 

O envolvimento do segmento hoteleiro nesta pesquisa poderá representar o passo 

inicial para que outros atores vinculados à atividade, venham a ser ouvidos com vistas a 

futuras ações, conjuntas com o poder público, visando a consecução da sustentabilidade do 

turismo como prática para reforço do desenvolvimento local. Será um caminho para se chegar 

até à oficialização desta atividade como um autêntico APL - Arranjo Produtivo Local, o que 

significará, de certo, um avanço em termos de consolidação de ações para o planejamento de 

curto e médio prazo, e planejamento estratégico da atividade no município. 

1.4. Estrutura da dissertação 

No primeiro momento, apresenta-se o tema-foco da dissertação com a 

caracterização do problema e definição dos objetivos propostos. Em seguida, sua justificativa 

e definição da metodologia utilizada. 

Em seqüência, aborda-se a importância mundial da  atividade turística para 

dinamizar as economias locais e para estimular a geração de emprego e renda onde se exerce 

profissionalmente esta atividade. 

Prosseguindo, trata-se dos conceitos de desenvolvimento local e arranjos

produtivos como formas de estimular a dinamização de um segmento econômico como o 

turístico, preconizando a constituição deste modelo organizacional  no âmbito do município. 
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Enfatiza-se, a seguir, a necessidade de planejamento sustentável para assegurar a 

expansão dos negócios vinculados ao turismo de uma forma mais ampla. Em seguida à 

abordagem conceitual, avança-se na direção da análise dos dados da pesquisa qualitativa 

aplicada junto ao segmento selecionado para estudo. 

Após essa etapa, apresenta-se a cidade de Gravatá-PE com suas características 

socioeconômicos e ambientais e enfoca-se a influência da duplicação da rodovia BR 232  

sobre sua principal atividade econômica : o turismo. Analisa-se então, os resultados da  

pesquisa realizada junto ao segmento hoteleiro ali instalado, a fim de detectar-se seu grau de 

envolvimento e sua percepção da necessidade de ter  a sustentabilidade da atividade turística,  

o elemento estratégico para a consolidação do seu arranjo produtivo local , em constituição. 

São listadas, adiante, as recomendações extraídas da análise da pesquisa e se apresentam as 

conclusões.

Por último, introduzem-se as referências utilizadas para a consecução da 

dissertação e os principais autores que têm contribuído para a abordagem destes temas, sem a 

pretensão de esgotar o farto material de estudos e pesquisas existentes. 



24

2 REFERENCIAL TEÓRICO PARA ABORDAGEM DO DESENVOLVIMENTO E 

DA SUSTENTABILIDADE 

Com o intuito de fornecer subsídios para um melhor entendimento dos elementos 

teóricos que fundamentam este trabalho e a pesquisa que lhe complementa, apresenta-se um 

referencial conceitual sobre “Desenvolvimento Local”, “APL - Arranjo Produtivo Local” e 

“Sustentabilidade”. 

Fez-se necessário estabelecer as conexões existentes entre eles de forma a situar a 

pesquisa realizada, neste contexto, ou seja, no contexto do desenvolvimento  sustentável do 

turismo em Gravatá - PE, com o concurso de todos os atores envolvidos no processo, 

realçando-se, em particular, a participação e o posicionamento do segmento empresarial-

hoteleiro.

2.1. Paradigmas do desenvolvimento local 

A abordagem da gestão local do desenvolvimento tem nos estudos de SACHS 

(1986) marcante contribuição para seu entendimento e implantação, tanto em países europeus 

e norte-americanos, quanto na América Latina. Segundo este autor, a partir da década de 80, 

intensificou-se e se conjugou vários fatores político-econômicos que explicam a emergência 

deste tema. Dentre estes, pode ser destacado a crise fiscal do Estado, associada aos processos 

em curso de descentralização administrativa, se constituiu um elemento desencadeador da 

tendência de valorização dos governos locais como agentes de implementação e de renovação 

de políticas públicas. 

As mudanças geopolíticas verificadas nesse contexto, com a ascensão dos Estados 

Unidos à condição de liderança unipolar, reconfiguraram padrões de produção e modificaram 

a internacionalização dos fluxos de capital. Segundo este autor, o avanço do processo e 

inovação tecnológica, ao mesmo tempo em que expandiria as fronteiras produtivas, 

provocaria incremento do desemprego de caráter estrutural o que pressionaria os governos a 

buscar alternativas inovadoras para enfrentar a constância dos desafios a serem enfrentados. O 

Estado passaria a assumir funções mais institucionais que econômicas, transferindo para as 

instâncias públicas inferiores e para o universo empreendedor a responsabilidade de estimular 

a geração de emprego e renda no plano regional e local. 
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Ainda de acordo com SACHS (1986), nesse contexto abriu-se o caminho para o 

questionamento das abordagens estruturalistas da economia que consideravam o Estado e as 

grandes empresas como agentes únicos do desenvolvimento econômico. Caberia às 

administrações locais unicamente a gestão de equipamentos e serviços públicos e a regulação 

de atividades consideradas de sua esfera de interesse, a exemplo dos transportes. Desse 

cenário de mutações sócio-políticas, emergiu conseqüentemente todo o debate sobre 

desenvolvimento local, na visão deste autor. 

Segundo LOIOLA e MOURA(1995), ao se abordar a questão do desenvolvimento 

local, alude-se a práticas político-administrativas e econômicas que têm como palco a 

localidade - vista enquanto uma região, cidade, ou unidades demográficas ainda menores. 

Como atores/empreendedores deste processo, vêm à tona as organizações e grupos do lugar, 

estejam eles situados nas esferas pública, privada ou na sociedade civil organizada. 

Observa-se que o papel desempenhado por esses atores dizem respeito à gestão ou 

co-gestão de projetos dinamizadores da economia local, visando à geração de emprego e 

renda, além da criação e fortalecimento de micros, pequenas e médias empresas com a 

implementação de estratégias de integração e potencialização de sua competitividade no 

mercado. Incluem-se, também, nesse rol o fortalecimento de atividades econômicas e de 

serviços de caráter informal, assentadas em redes de parentesco, vizinhança e outras redes 

dispersas e submersas nesse universo de flagrante desconexão produtiva. 

Esta diversidade de práticas e as perspectivas adotadas podem ser melhor 

analisadas ao se isolar algumas das abordagens presentes no debate atual sobre este tema. 

Constata-se que nestes últimos 30 anos surgiu um novo paradigma na “ideologia” do 

desenvolvimento local em que idéias da comunidade e a ajuda mútua substituem o foco e a 

importância atribuída anteriormente às estruturas econômicas e políticas do Estado 

burocrático e autoritário e ações descoordenadas das empresas multinacionais e das 

organizações transnacionais. 

Observa-se uma tendência, em fase de consistente consolidação, para a 

incorporação da "sociedade civil" e do "ambiente local" como elemento fundamental para se 

construir o desenvolvimento socioeconômico em bases sustentáveis. Neste quadro, é cada vez 

mais relevante o papel das comunidades, dos movimentos de base, das organizações 

voluntárias, dos sindicatos e corporações que gravitam em torno do ideário deste novo modelo 

de desenvolvimento que parte do local para os planos mais amplos do regional e nacional. Na 

visão de BUARQUE(2002, p.25): 
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Segundo o mesmo autor, estes são os três principais pilares de um processo de 

desenvolvimento local. Constituem uma combinação de fatores que pode promover a 

dinamização da economia e a reorganização da sociedade local.   

Analisando-se o mesmo tema pela ótica de BARQUERO(1993), constata-se que 

este autor corrobora a necessidade de os governos locais tomarem iniciativas para enfrentar o 

problema do desemprego e da reorganização da sociedade discutindo o que seriam as novas 

estratégias de desenvolvimento com vistas à reestruturação do sistema produtivo local com o 

incremento de novos postos de trabalho e melhoria da qualidade de vida geral. Isto, através da 

promoção e expansão da capacidade empresarial e organizativa da economia do lugar, 

aglutinando o esforço de todos os agentes envolvidos na mobilização de recursos financeiros, 

materiais e humanos para atingir os objetivos estabelecidos no seu plano de intervenção. 

Este autor afirma que o alvo prioritário das iniciativas locais deve ser as pequenas 

e médias empresas as quais, em longo prazo, possuem um maior potencial de absorção de 

mão-de-obra. Neste sentido, situam como papel do governo na melhoria da qualidade da 

infra-estrutura, serviços públicos e promoção contínua da imagem do município enquanto 

procura estimular a criação de programas para que as empresas possam investir em 

treinamento e requalificação profissional. 

No Brasil dos anos 70 e 80, existiram experiências incipientes de 

desenvolvimento local embora em concepções distintas das atuais. Programas de implantação 

dos distritos industriais nesses anos constituíram exemplos de rebatimento, no plano local, do 

paradigma do crescimento econômico nacional-desenvolvimentista vigente à época. Isto, em 

contraponto ao paradigma atual que tem com referência básica o fortalecimento de valores da 

democracia e estímulo à cidadania. 

As iniciativas atuais conjugam esforços de governos locais, movimentos sociais e 

entidades da sociedade civil e rompem, tanto com o padrão tradicional, como também com o 

pensamento dominante no universo estrutural-marxista que relevava o papel do governo local 

na área econômica. A práxis limitava o poder local à administração institucional e provisão de 

meios de consumo coletivo. 

Esta nova referência econômico-administrativa de desenvolvimento local exige 

mais do poder municipal: implica pensar o desenvolvimento como absolutamente 

fundamental, mas articulado à cidadania e, portanto, à melhoria da qualidade de vida geral 

além de incorporar a conscientização da necessidade premente de preservação do meio 

ambiente. 
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Quando se analisa o tema em municípios de pequeno e médio porte que já 

constituem referencia para estudo, CACCIA-BAVA (1994) destaca o potencial das iniciativas 

econômicas locais, como a de Janduís (RN), Icapuí (CE), Ronda Alta (RS) e São José do 

Triunfo (PR). A construção de redes alternativas de comercialização de produtos nativos - 

visando romper com redes de intermediários - e o incremento de atividades com potencial de 

dinamização econômica e distribuição de renda são alguns dos exemplos destacados pelo 

autor. Desse modo, são citados como indicativos de estratégia de desenvolvimento local as 

cooperativas de produção e comercialização de bordados, redes ou produtos agrícolas; 

cooperativas de pesca e comercialização da lagosta; consórcio para uso de equipamentos 

agrícolas, assim como projetos de turismo não predatório, dentre outras possibilidades de 

aglutinação de interesses de pessoas envolvidas em atividades produtivas de forma não-

organizada.

Pelo exposto, verifica-se que os estudos realizados constituem um ponto de 

partida para a reflexão, ao indicar possibilidades distintas para a gestão local do 

desenvolvimento. Certamente, há que se considerar que tais possibilidades estão de início, 

limitadas por uma série de fatores de magnitude estrutural, dentre os quais o controle e as 

regras da atividade econômica ditada pelo governo central, por organismos supranacionais e, 

igualmente, por grandes corporações, como assinalam alguns dos autores aqui mencionados 

(KNOOP,1996; BARQUERO,1993). Segundos eles, ainda outros fatores que dizem respeito à 

realidade local podem também potencializar a gestão ou limitá-la, a exemplo da capacidade 

organizacional, técnica e gerencial das administrações locais; a capacidade de articulação e de 

mobilização de recursos dos atores propulsores; o tecido associativo; a base econômica local; 

e a disponibilidade de recursos financeiros. 

2.2. Configuração de um APL – Arranjo Produtivo Local 

Segundo o IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (2007), 

Arranjo Produtivo Local (APL) define-se como uma concentração de empresas de portes 

múltiplos, de determinado setor produtivo, que têm o mesmo perfil, as mesmas características 

e os mesmos objetivos, além da proximidade física e da forte relação com os agentes da 

localidade, têm em comum assemelhada dinâmica econômica. De acordo com este órgão, 

existe uma identificação conceitual entre Arranjos Produtivos Locais (APL’s) e “clusters”, na 

classificação de Porter (1998) podendo ser definidos da mesma forma, já que constituem 

conglomerados empresariais com características idênticas. 
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A dinâmica de um APL pode ser determinada pelo fato das unidades produtivas 

que o compõem realizarem atividades semelhantes, utilizarem mão-de-obra específica, 

matérias-primas comuns, necessitarem das mesmas condições climáticas, ou ainda de solo 

específico para a produção material, ou de serviços quando for o caso. Sua produção final 

tende a ser consumida por uma clientela, localizada nas suas proximidades ou mais 

distanciada, cujo custo de transporte da oferta não inviabiliza sua comercialização.  

Segundo o IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (2007), a 

intensificação dos estudos de APL’s no Brasil se deu a partir da década de 90, tendo os 

economistas Helena M.M. Lastres e José Eduardo Cassiolato, contribuído de forma decisiva 

para a ampliação da discussão sobre o tema.  

Em 1997, função da iniciativa de ambos, foi criada a Rede de Pesquisa em 

Sistemas Produtivos e Inovativos Locais (REDESIST), com sede no Instituto de Economia da 

Universidade do Rio de Janeiro do qual participam diversas outras universidades e órgãos de 

pesquisa nacionais e da América Latina. 

No avanço destes estudos, foi se consolidando a expressão brasileira “Arranjo 

Produtivo Local” utilizada para classificar essas aglomerações de empresas com atividades de 

ramo idêntico ou correlato, em condições de proximidade e sempre na perspectiva de 

superação dos vínculos frágeis e incipientes que caracterizam a produção atomizada 

institucionalmente e dispersa em termos associativos. 

A partir da abordagem sistêmica dos processos de inovação e dos efeitos de 

proximidade o grupo interdisciplinar da REDESIST analisa as aglomerações de empresas de 

atividades comuns, localizadas em diversas regiões do país, com a intenção de identificar 

traços comuns, detectar a dinâmica produtiva e seus padrões de interação, cooperação, 

aprendizagem e governança. 

Quanto ao processo de identificação de estruturas produtivas com características 

potenciais de se tornar um APL, pesquisadores da REDESIST buscam analisar o perfil 

organizacional, institucional, social e tecnológico de cada caso pesquisado. Seus estudos 

contribuíram para constatar que, em grande parte, dos casos analisados no Brasil, as 

concentrações empresariais apresentavam vínculos frágeis que não chegavam a constituir um 

característico arcabouço produtivo para ser desenvolvido de forma organizada e articulada. 

Segundo constata o grupo de pesquisas da REDESIST (2006), em casos com 

perfil já definido, as unidades empresariais cooperam quando há interesses comuns e a 

cooperação mais observada é aquela de caráter vertical, ou seja, entre cliente e fornecedor. A 



30

cooperação técnica ocorre preferencialmente nas fases iniciais dos APL’s, quando o 

conhecimento ainda não está totalmente decodificado e os mercados estão crescendo. 

Quando o APL entra numa fase mais madura, a cooperação passa a ter caráter 

horizontal, ou seja, intra-universo das empresas que o constituem. Como exemplo, pode-se 

citar os consórcios de exportação e as feiras de negócios realizadas em vários estados, mais 

concentradamente na região Sudeste. Constata-se ainda que a competição ocorra em todas as 

fases do APL, desde a sua constituição, pós-identificação, até sua consolidação como 

estrutura organizada. Nas primeiras fases, a competição geralmente se dá por custo, ou seja, 

as empresas procuram produzir cada vez com maiores escalas e menores custos. Nas fases 

mais maduras, a competição se desloca para a qualidade e marca ou design, em face da 

necessidade de competir com produtos de maior valor agregado para alcançar mercados mais 

distantes. 

Os APL’s, na concepção de SACHS(2003), apresentam uma característica 

dialética entre si que envolve cooperação e a competição citada, no mesmo espaço onde 

realizam sua atividade produtiva, seja na geração do produto final, material, ou produto 

intangível, como “serviço”. 

Como fenômeno socioeconômico dialético, as unidades produtivas que o 

compõem, obrigam-se a conviver com esta competitividade entre si e com o estímulo para 

descobrir identidades e constituir cadeias associativas para melhor se posicionarem no 

mercado consumidor. 

O posicionamento de APL’s industriais, de serviços ou agroindustriais no 

mercado consumidor demandará pré-condições para se efetivar, como concentração 

geográfica com localização preferencial em um único município; perfil de empresas com 

constante elevação de seu nível de especialização; participação de várias empresas de cada 

padrão produtivo; busca permanente da utlização de materiais recicláveis. Além destes 

aspectos, a melhoria deste posicionamento ainda é função da continua prospecção de novos 

mercados em paralelo à busca pela uniformização de nível tecnológico geral. 

A principal conseqüência deste conjunto de pré-condições para a atuação de um 

APL passa a ser melhoria constante de suas vantagens competitivas. 

Quanto estágio atual da difusão externa dos APL’s brasileiros, segundo o IPT, 

autores estrangeiros já vieram ao Brasil estudar arranjos típicos, como o do Vale dos Sinos, 

produtor de calçados no Rio Grande do Sul, e Criciúma, produtor de cerâmica em Santa 

Catarina. Os dois APL’s foram objeto de estudos de caso de um grupo de pesquisadores do 
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Institute of Development Studies (IDS), Inglaterra. Outros APL’s nacionais intensivos em 

tecnologia, como o de Campinas-SP, também foram objeto de referência internacional. 

2.3. Turismo e sustentabilidade 

A discussão sobre “sustentabilidade”, como elemento de harmonização entre a 

expansão econômica global, nacional e local e a preservação ambiental, está ainda nos seus 

primórdios. Em termos históricos, desde que se iniciaram as primeiras manifestações 

conseqüentes em favor da causa no início dos anos setenta, três décadas e meia, representam 

um lapso fugaz de tempo. Neste período, o crescimento mundial assumiu níveis inusitados na 

história da humanidade tendo o produto interno bruto global, a preços de 2005, se elevado de 

13,5, em 1970, para 39,6 trilhões de dólares, neste mesmo ano, segundo o Banco Mundial 

(2006).

A matriz energética que sustentou todo esse crescimento permaneceu com o 

mesmo perfil dos trinta anos anteriores, provocando danos ambientais internacionalmente 

conhecidos como “efeito estufa”. Conforme constata o World Watch Institute (2005), o 

agravamento deste quadro propiciou o surgimento de tentativas de contenção de seus efeitos, 

via acordos como o “Protocolo de Kyoto”, que ainda aguarda um aval “real” dos Estados 

Unidos, no Governo Barak Obama, para tornar-se um instrumento eficiente de controle do 

comprometimento atmosférico global. 

O quadro sobre estudos climáticos foi ainda mais agravado, ao longo de 2007, 

com a divulgação dos resultados das pesquisas regulares divulgadas, em Paris, pelo Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês). O órgão, criado 

em 1988, é vinculado à Organização das Nações Unidas (ONU) e compõe-se por delegações 

científicas de 130 países para prover avaliações sistemáticas sobre o clima da Terra. Nesse 

ano, foram divulgados quatro capítulos que, juntos, formam um relatório completo sobre os 

cenários do aquecimento global em andamento e suas perspectivas de expansão até o final do 

século. 

É neste contexto de continuidade da sobrecarga do crescimento mundial sobre o 

meio ambiente, que emerge a discussão sobre a premente necessidade de assegurar-se a 

sustentabilidade como premissa para um novo padrão de crescimento nas três esferas 

socioambientais: local, nacional e global. Neste ambiente de turbulência e de interesses 

antagônicos, situa-se a discussão sobre que novos caminhos poderão conduzir a atividade 

turística para levá-la ao encontro desta “utopia” da sustentabilidade. 
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Adiante, serão situados os elementos centrais que delimitam os caminhos deste 

ideário. 

Como analisa SWARBROOK(2000), o conceito de sustentabilidade é 

marcadamente político. Envolvem esferas do poder consubstanciadas no exercício de 

governo, particularmente local, em consonância com comunidades organizadas, instituições 

civis, representações corporativas, organizações não-governamentais entre outras instâncias 

organizadas da sociedade. Para a formulação de uma práxis direcionada à sustentabilidade 

incorporam-se, além da esfera ambiental, as dimensões econômica, social e cultural, conforme 

se analisa adiante. 

A abordagem do turismo sustentável como objeto de análise, pressupõe uma 

incursão na sua trajetória histórica que, embora recente, é determinante para a definição dos 

paradigmas e pressupostos que servem de base para seu ideário e exercício. Há que se partir 

do entendimento do contexto em que surgiu a “ideologia” do Desenvolvimento Sustentável, no

final da década de sessenta, do século passado, para se chegar à atualidade, onde o Turismo 

Sustentável passa a ser objeto de ações públicas e privadas para a sua efetivação como prática 

política desejável, consensual e conseqüente. 

Observa-se que, cada vez mais, comunidades mundiais inserem no seu cotidiano 

sua conceituação e praxis (BUARQUE,2002, p. 34). 

A conceituação de Desenvolvimento Sustentável, nas últimas quatro décadas, teve 

marcos históricos que contribuíram para delimitar seu foco e definir a consistência de sua 

prática. Destes, são selecionados quatro, considerados os mais relevantes. 

O primeiro deles foi à publicação, no final dos anos sessenta, do “I Relatório do 

Clube de Roma”, liderado por Dennis L. Meadows, que culminou com a publicação, em 

1968, do seu clássico texto “Limites de Crescimento”. 

Para CASCINO(1999, p. 36), esta foi à primeira produção escrita relevante sobre 

um tema não usual para discussão. A obra tratava de questões ambientais e dos limites para o 

desenvolvimento humano, da relação entre consumo e reservas de recursos naturais e minerais 

e, também, da capacidade e limites do planeta para suportar desgastes decorrentes do 

crescimento populacional. O estudo buscava examinar a complexidade de problemas que 

afligiam os povos de todas as nações, como: pobreza em meio à abundância, deterioração do 

meio ambiente, perda da confiança nas instituições, expansão urbana descontrolada, 

insegurança de emprego, alienação da juventude, rejeição de valores tradicionais, inflação e 

outros transtornos econômicos e monetários. 
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Em não se verificando também uma redução no crescimento populacional, a 

degradação econômica e ecológica sobre recursos naturais limitados levaria ao seu 

esgotamento, comprometendo a permanência e reprodução da população no planeta. Estes 

estudos lançaram subsídios para a idéia de se partir definitivamente para definir um novo 

rumo para o desenvolvimento, compatibilizando-o com a preservação ambiental. 

O segundo foi à realização em Estocolmo da “Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente” (1972), que deu início a um amplo debate sobre os rumos das 

sociedades, ainda com bases industriais descomprometidas com a preservação ambiental. 

O terceiro marco ocorreu em 1983, com a criação, pela Organização das Nações 

Unidas - ONU, da “Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento”, presidida 

por Gro Harlem Brundtland, primeira ministra da Noruega (conhecida como “Comissão 

Brundtland”). Desta Comissão emergia, em 1987, o clássico “Relatório Brundtland” e tinha 

como objetivos: 

Reexaminar as questões críticas relativas ao meio ambiente e formular propostas 

realísticas para abordá-las; propor novas formas de cooperação internacional nesse 

campo de modo a orientar políticas e ações no sentido das mudanças e dar aos 

indivíduos, organizações voluntárias, empresas, institutos e governos, uma 

compreensão maior desses problemas, incentivando-os a uma atuação mais firme. 

(RELATÓRIO BRUNDTLAND, 1991, p. 05). 

O quarto marco ocorreu em 1992, quando da realização, no Rio de Janeiro, da 

“Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento”, a Rio-92, onde 

se consolidou uma prática voltada para a defesa de uma nova forma de desenvolvimento, 

consubstanciada na utilização racional dos recursos presentes e sua preservação para as 

gerações futuras. Dessa Conferência, emergiu a “Agenda 21”, editada na oportunidade como 

o novo paradigma de desenvolvimento a ser seguido e difundido pelos países presentes ao 

evento (AGENDA 21-PE,2002). 

A partir destes referenciais, estaria paulatinamente se incorporando às políticas 

públicas internacionais o conceito de sustentabilidade.

Segundo LEFF(1991), a resolução dos problemas ambientais da humanidade teria 

que levar em conta a possibilidade de incorporar bases de sustentabilidade ao processo 

econômico construindo um estilo alternativo de desenvolvimento e uma racionalidade 

ambiental que implicasse a qualificação crescente dos componentes sociais. 



34

Estava posta a questão. Colocava-se de forma questionadora a supremacia do 

econômico em detrimento do componente social e ambiental. Segundo CAVALCANTE 

(1998), o trabalho de Thomas Kuhn - A Estrutura das Revoluções Científicas - nos anos 

1970/80 foi texto referencial para o estudo de paradigmas, aplicados à história do fazer 

científico. Influenciou, a partir de então, toda uma estrutura de tradicionais arquétipos e 

possibilitou a formulação de novas concepções para a abordagem científica de questões 

pertinentes à humanidade. 

A discussão do tema “sustentabilidade” se alimentava de novas interpretações. 

Enriquecia a discussão, trabalhos de pesquisadores internacionais como os de Edgar Morin, 

Eugene Odum, Frijof Capra, Georgescu-Roegen, Ignacy Sachs, Maurice Strong, O. Sunkell e, 

no Brasil, Celso Furtado e Manuel Correia de Andrade. Eles foram responsáveis, em suas 

específicas áreas de conhecimento, pelo lançamento de mudanças referenciais, surgindo daí, 

novas conceituações além da sustentabilidade, tais como, inter/multi/transdisciplinaridade,

complexidade sistêmica, recursividade, inseparatividade, conjunção, contingência, entre 

outros.

Dos novos paradigmas científicos, emergiram conceituações socioeconômicas e 

culturais tendo o desenvolvimento sustentável como esteio para o surgimento de abordagens 

“locais”, “descomplexas”, capazes de aportar respostas mais imediatas para questões 

individuais e coletivas para as carentes comunidades de povos espalhados globalmente 

(CAVALCANTE,1999). Surgem assim, as bases do Desenvolvimento Local Sustentável. Para 

BUARQUE(2002, p.25), este conceito engloba três vertentes distintas, porém inter-

relacionadas: a) a elevação da qualidade e vida e a eqüidade social; b) a eficiência e o 

crescimento econômicos como pré-requisitos fundamentais; e c) a conservação ambiental

como condicionante decisivo da sustentabilidade. Sem o conjunto de tais elementos, adverte 

este autor, não se torna possível assegurar qualidade de vida para as gerações futuras e 

eqüidade social, de forma sustentável e contínua no tempo e no espaço. 

No segmento turístico, toda a influência dos novos paradigmas também modificou 

as práticas e as bases do seu desenvolvimento. O turismo começava a assumir 

internacionalmente concepções de sustentabilidade. 

No Brasil, foi partir da década de setenta que o segmento se tornou atrativo para 

investimentos privados internos e externos. Suas características não incorporavam regras nem 

limites; a atividade tinha práticas predatórias. Só após a realização da “Rio – 92”, foram 

visíveis as mutações no perfil da oferta turística nacional. Partiu-se para segmentar 

profissionalmente a atividade, em consonância com as referências institucionais 
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internacionais. Emergiu daí, uma cadeia produtiva ampliada, montada sobre conceituações 

específicas que extrapolaram a concepção clássica do turismo convencional, onde o meio 

ambiente sempre teve que se adequar ao visitante (VAZ, 1999). 

É desta fase o surgimento do ecoturismo, do turismo de aventuras, do turismo 

rural, do religioso, do cultural, entre outros. Todos tendo a sustentabilidade como elemento 

comum a ser vivenciado como prática em cada segmento, sob pena de comprometimento de 

sua continuidade.

Para a Organização Mundial do Turismo - OMT, o Turismo Sustentável deverá 

conduzir à gestão de todos os recursos disponíveis e em uso, de tal forma, que as necessidades 

econômicas e sociais possam ser satisfeitas mantendo-se, ao mesmo tempo, a integridade 

cultural, processos ecológicos essenciais, diversidade biológica e sistemas de suporte à vida às 

gerações futuras (OMT, 2005). 

Segundo SARTOR(1977), o turismo é considerado um fenômeno ligado à 

civilização moderna. É entendido como uma atividade temporal do homem fora de sua 

residência habitual, exercida voluntariamente por razões lúdicas ou específicas no campo dos 

negócios, da aventura, do espiritualismo, diferentes de outras atividades que se exercem por 

interesse remunerativo. 

Avanços tecnológicos das últimas 5 décadas, proporcionaram uma evolução do 

turismo que passou a dispor de meios de transporte mais rápidos, econômicos e confortáveis. 

Também, as modificações nas relações de capital-trabalho proporcionaram incremento dos 

deslocamentos a negócios, aumento do tempo livre, férias, maior parcela de apropriação de 

renda, entre outras alterações que deram lugar à intensificação dos fluxos turísticos de 

negócios e de lazer. 

Nos anos recentes, a partir da década de 70, a atividade turística foi assumindo 

conotações diferenciadas para situar-se em um contexto mais amplo – contexto da 

sustentabilidade ambiental - preconizado como indissociável da atividade, sob pena da perda 

de sua própria razão de existir. 

Segundo ANSARAH(2001), o estudo do turismo deve ser direcionado para o 

desenvolvimento sustentável, conceito essencial para alcançar metas de desenvolvimento sem 

esgotar os recursos naturais e culturais nem deteriorar o meio ambiente. Entende que a 

proteção do meio ambiente e o êxito do desenvolvimento turístico são inseparáveis. 

Com base nesses referenciais, surge o conceito de turismo sustentável que é 

aquele que ocorre em harmonia com a natureza e que visa a conservação do patrimônio 

natural e cultural para as gerações futuras. Assim, entende SWARBROOK(2000, p.26): 
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“práticas sustentáveis que satisfaçam tanto as necessidades dos turistas e de sua indústria, 

quanto às comunidades locais, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de 

satisfazerem suas próprias necessidades”. 

Para o mesmo autor, a compreensão dos impactos do turismo nos ambientes 

natural, cultural e humano deve incorporar planejamento que assegure um desenvolvimento 

econômico adequado à capacidade de carga do ecossistema. A sustentabilidade além de 

buscar garantir a proteção dos recursos naturais das comunidades onde se exercita, deve 

também gerar renda para as mesmas de forma a fortalecer vínculos socioambientais que 

tornem esta preservação passível de continuidade. Na abordagem deste autor, conforme se 

visualiza no Gráfico 2, é bastante ampliado o universo de pessoas e instituições envolvidas e 

com interesses definidos, nem sempre convergentes, em um projeto de sustentabilidade 

turística. 

Nesta ilustração, observa-se a presença da comunidade local, de setores 

voluntários, de especialistas, da mídia, de grupos de pressão, de órgãos governamentais, 

dentre outros que exercem influencia direta e indireta na consecução de um projeto de 

sustentabilidade turística.  
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3 ÓTICA DO SEGMENTO HOTELEIRO SOBRE O TURISMO SUSTENTÁVEL 

Como constatado, o turismo tem como principal razão no seu exercício cotidiano, 

o interesse e a satisfação de viajantes pela diversidade cultural e, principalmente, natural, que 

os destinos têm a oferecer. O exercício da atividade realizado sem limites e normas de 

preservação tem submetido o meio ambiente onde se encontram tais destinos a severos 

impactos negativos. Veneza, no verão europeu, ou Olinda - PE, no período carnavalesco, dois 

sítios históricos patrimônios culturais da humanidade, destacam-se como exemplo de excesso 

de carga. Em cidades como estas e em outras, com patrimônio cultural e ambiental a ser 

protegido, não pode caber apenas ao setor público direcionar ações voltadas à 

sustentabilidade. 

Passadas três décadas de conscientização e aprendizado ambientalista, neste início 

de século, instituições públicas e privadas da sociedade organizada tendem a cobrar cada vez 

mais de segmentos empreendedores, como o hoteleiro, ações concretas com vistas a não 

degradação ambiental. De acordo com BRITO e FONTES(2005) ao segmento hoteleiro, como 

segmento privilegiado quanto ao acesso à informação, cabe aperceber-se de sua 

responsabilidade ambiental liderando parcerias para a implementação de práticas sustentáveis 

de turismo nas localidades em que atuam. 

Na visão de CASAROLA(2004), notadamente em regiões onde a legislação é 

mais permissiva, projetos de turismo são ainda implementados provocando efeitos negativos 

sobre o ambiente natural e patrimônio cultural local. 

Segundo ele, por meio de um planejamento integrado que valorize não só os 

aspectos financeiros de mercado, mas que enfatize atitude de responsabilidade ambiental, 

valorização do modo de vida local e seu patrimônio histórico-cultural, pode-se reverter 

situações semelhantes e se atingir um equilíbrio entre os interesses de quem empreende e os 

interesses da localidade onde se implementará um projeto. Por conseqüência, a 

conscientização de tal procedimento consubstanciada no conceito e praticada 

responsabilidade ambiental tem passado a constituir palavra de ordem para o exercício da 

atividade empreendedora neste segmento.   

A respeito da atividade empreendedora,  o entorno da atividade turística 

demandará uma oferta de produtos e serviços de micro e pequenos empreendedores que  

poderão se tornar agentes da sustentabilidade, desde que haja decisão política  na 

administração local para fazê-lo. Segundo LEITE(2000), o incentivo ao surgimento destas 
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unidades empreendedoras poderá ser responsável pela geração de postos de trabalho no 

município, levando-se em conta que, segundo relata, que  6 em cada 10 empregos no Brasil 

são oriundos deste universo  de empreendedorismo .. 

Com a intenção de promover a conscientização ecológica e a defesa ambiental de 

quem atua no setor de hoteleiro no Brasil, é que vem se tendo na prática do desenvolvimento 

sustentável não apenas uma opção, mas uma necessidade social e econômica indispensável 

para nortear a expansão dos investimentos setoriais (MAGALHÃES, 2005). 

Neste “ambiente em construção”, segundo a ABIH (2006), a conduta consciente e 

participativa do setor hoteleiro vem sendo reconhecida internacionalmente como elemento 

importante para alcançar o desenvolvimento sustentável do turismo no País. De acordo com a 

mesma Instituição, visando garantir este equilíbrio ecológico-social tem-se discutido 

recentemente em vários fóruns nacionais a certificação do turismo no Brasil. Processos de 

certificação geralmente emitem um selo para empreendimentos e serviços que declaram e 

atestam possuir determinada qualidade. No caso do turismo, trata-se da adoção voluntária de 

normas operacionais que visem aprimorar o desempenho sócio-ambiental do empreendimento 

intramuros e no seu entorno. 

Certificações do tipo ISO 14000 e ISO 9000 vêm ao encontro de uma tendência 

internacional de estabelecer produtos realmente sustentáveis e de qualidade  destinados a um 

mercado consumidor cada vez mais consciente. Isto reflete este “novo ambiente” empresarial, 

em desenvolvimento a partir dos anos 90, onde novas formas e modalidades operacionais, 

compatíveis com princípios de conscientização empresarial, caracterizam o exercício da 

atividade. 

A conservação do meio ambiente passa a não só ter importância ecológica. Vem 

trazendo para a hotelaria benefícios financeiros e sociais concretos, tornando-se ainda mais 

importante sob o ponto de vista empresarial (BRITO E FONTES,2005) 

A localização de hotéis em áreas de conservação e em ecossistemas frágeis, como 

o Cerrado, a Mata Atlântica ou o Pantanal, ou em cidades do Nordeste, como Gravatá, 

Pernambuco, nestes novos tempos, demanda a existência de um contínuo programa ambiental 

voltado à sustentabilidade sem que isto crie obstáculos à desejada rentabilidade do 

empreendimento.  

Uma conduta consciente e participativa deve ter por objetivo conseguir, através de 

sua prática, o levantamento, a análise e a redução dos impactos causados pela atividade 

turístico-hoteleira nos ambientes em que se insere. Suas ações devem observar, em seu 

contexto, a realidade sociocultural local, sua viabilidade operacional, econômica e financeira, 
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e, finalmente, os direitos e as expectativas dos hóspedes, sem os quais a atividade não 

sobrevive. Além disso, procurar um objetivo comum e não o conflito entre preservação do 

meio ambiente e a sobrevivência da unidade empresarial. 

Há de se registrar que têm ocorrido avanços. A contribuição da hotelaria para a 

gestão de destinos turísticos, sobretudo na administração da redução impactos ambientais 

locais, vem sendo um elemento essencial para o desenvolvimento sustentável destas 

localidades no Brasil, notadamente, nos últimos 10 anos, segundo constata DOURADO 

(1999).

Considerando essa realidade, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 

(ABIH), desde 1999, lançou "O Programa de Ações Ambientais", com o objetivo de 

possibilitar a adequação do parque hoteleiro a uma postura de conservação do meio ambiente. 

Essa nova imagem de preocupação ambiental tem sido utilizada como ferramenta de 

marketing por esta instituição para a promoção dos destinos nacionais junto aos maiores 

centros emissores internacionais. Outra meta deste mesmo programa foi reduzir o custo 

operacional da hotelaria, através do conceito de gestão ambiental e desenvolvimento 

sustentável, que leva em conta a utilização racional do patrimônio natural e construído. 

A atitude da ABIH visou antecipar o Brasil a uma tendência mundial irreversível 

que leva ao comprometimento do setor turístico com o meio ambiente e com as expectativas e 

padrões de uma clientela cada vez mais exigente e informada sobre questões sócio-

ambientais. "Na Alemanha existem arquitetos especializados em construir hotéis 

ecologicamente corretos, uma coisa ainda impensável aqui", diz Herculano Iglesias, 

presidente da ABIH (apud DOURADO, 1999). De acordo com ele, a partir de 2007, grandes 

operadoras estrangeiras não vão mais negociar com empresas que não tratem das questões 

ambientais como primordial para seus negócios. Ressalta ainda: "Os consumidores do 

mercado europeu, importante comprador dos destinos tropicais, começam a rejeitar destinos 

turísticos onde a boa prática ambiental não seja aplicada" (Idem, Ibidem, p. 17).

Neste ambiente de “descoberta” da sustentabilidade é que tem se ampliado os 

números da atividade turística no Brasil. Atualmente, o turismo é responsável por 1,63 

milhões de empregos diretos e 750 mil indiretos no País. Em 2005, segundo a EMBRATUR, 

desembarcaram nos aeroportos brasileiros, 6,7 milhões de turistas estrangeiros, aportando 

US$ 5,8 bilhões para a Balança Comercial do País. Transformou-se o setor no sexto maior 

exportador nacional. 

Foi a partir de 1995 que começou a se verificar incrementos constantes no número 

de desembarques nos aeroportos brasileiros. Dobrou este número, comparando-se os dados da 
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mesma EMBRATUR para 2005. Entre 1995 e 2004, os investimentos em hotéis e parques 

somaram US$ 6 bilhões (UNIMAIS, 2005), embora estes números sejam considerados 

modestos em comparação ao desempenho de outros países, face ao diversificado potencial 

brasileiro.

Em 2008, com a desvalorização do real frente ao dólar que favorece a atração do 

turismo externo para o País, há uma tendência de incremento dos números de entradas 

internacionais logo que se dissipem as ameaças de recessão global, sobretudo no contexto dos 

países pós-industrializados da OCDE-Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico. 

Questões como ampliação da divulgação internacional do Brasil, capacitação de 

recursos humanos, articulação entre poder público e iniciativa privada, estímulo a programas 

de dinamização da atividade e linhas de fomento de menor custo são fundamentais para a 

expansão do setor turístico-hoteleiro no País, na visão de MAGALHÃES (2005). 

Com a expansão que se antevê para a atividade no País, é que se torna ainda mais 

prioritária a discussão da sustentabilidade. Segundo WADDINGTON(2004), colocar o 

turismo no caminho sustentável é um desafio de vulto que requer o comprometimento e 

parcerias entre a indústria, governos e a sociedade civil. 

No Brasil, como no mundo, o setor de hospedagem é constituído majoritariamente 

de pequenas e médias empresas, principalmente quando atua em áreas consideradas como 

destinos ecológicos. Por sua rica diversidade de fauna, flora, ecossistemas e variedade 

socioeconômica, o debate sobre o desenvolvimento sustentável do turismo vem buscando 

novos aminhos para maior conscientização e compromisso de parte do setor privado com 

posturas responsáveis, capazes de contribuir à preconizada sustentabilidade ambiental, 

econômica e social do setor. No Ministério do Meio Ambiente existem programas com tais 

objetivos, conforme se relata adiante. 

Ainda segundo WADDINGTON(op.cit.), é possível praticar-se uma hotelaria 

ambientalmente adequada, economicamente viável e socialmente justa. No entanto, o 

processo de desenvolvimento e implantação do turismo sustentável no Brasil precisa lidar 

ainda com realidades e desafios, tais como: alto grau de informalidade da atividade turística; 

falta de conhecimento e difusão de educação ambiental e estabelecimento de normas e 

critérios acordados entre a iniciativa pública e privada. 
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4 POSICIONAMENTO DO SEGMENTO HOTELEIRO LOCAL FACE À SUSTEN-

TABILIDADE  DO TURISMO NO MUNICÍPIO 

Para analisar o papel desempenhado pelo segmento hoteleiro na expansão do 

turismo e preservação da sustentabilidade desta atividade, foi escolhido o município de 

Gravatá - PE face à sua importância estratégica para a interiorização do turismo no Estado de 

Pernambuco e por estar situado num contexto geográfico com a rodovia BR 232 incorporada 

à sua área física, dividindo a cidade em dois aglomerados urbanos. Também pelo fato de esta 

requalificação da rodovia ter gerado um impacto positivo concreto na base econômica, 

centrada na atividade turística, neste município. 

4.1. Aspectos socioeconômicos e ambientais 

Adiante serão analisados aspectos sócioeconômicos e ambientais do município 

nos períodos anterior e posterior à obra de qualificação da rodovia. Com ênfase no impacto 

pontual eu perfil espacial, infra-estrutura pública e impactos pontuais verificados na 

dinamização da atividade de construção civil, voltada para a oferta de residências em 

condomínios privados. Esta dinâmica na construção de novas edificações residenciais 

provocou um crescente incremento da demanda por energia e abastecimento d’água para as 

novas unidades construídas, aqui denominadas, unidades de consumo, quando se tratar das 

ligações destas unidades à rede de energia elétrica e abastecimento d’água. 

4.1.1. Aspectos socioeconômicos 

Gravatá acumula 122 anos de história desde que foi elevado à categoria de 

município. Com base em dados oficiais do Governo de Pernambuco, coletados através da 

Agência CONDEPE/FIDEM, aborda-se a evolução desta trajetória e se delineia a composição 

de sua base socioeconômica contemporânea, bem como, seu status demográfico e 

características do espaço físico local. 

Com base nestes dados, fica definido o perfil do município de forma a possibilitar 

o entendimento do seu papel no atual contexto turístico do Estado de Pernambuco. 

Conforme se visualiza na figura 1, o município de Gravatá está localizado na 

Mesorregião do Agreste Pernambucano, Microrregião do Vale do Ipojuca e na Região de 
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Desenvolvimento (RD) Agreste Central, segundo divisão territorial e administrativa 

oficialmente adotada. Dista 79 km do Recife, com acesso principal pela rodovia BR 232. 

Figura 1: Pernambuco, RD Agreste Central e Gravatá. 
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Fonte: Agência CONDEPE/FIDEM, 2005. 

Administrativamente, o município é composto pelo distrito-sede, Gravatá, e pelos 

povoados de Uruçu-Mirim, Russinhas, São Severino de Gravatá, Avencas e Ilha Energética. 

A Região de Desenvolvimento Agreste Central é caracterizada pela exploração 

agrícola, pela pecuária e pelas atividades de comércio e serviços associados aos centros 

urbanos. Possui uma área de 10.117 km2, correspondendo a 10,22% do território estadual. É 

composta por 26 municípios, como pode ser observado na Figura 2, com uma população de 

935.207 habitantes, ou seja, 11,83% da população do Estado. 

Figura 2: RD Agreste Central e Gravatá-PE. 

                        Fonte: Agência CONDEPE/FIDEM 
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Nesta figura, observa-se a área de abrangência do município - 489,45 km² - o que 

representa 4,83% da área da Região de Desenvolvimento Agreste Central e 0,50% da área 

total do Estado.

Em 1808, a área onde hoje se localiza o município, era uma fazenda de gado 

denominada Caroatá. A propriedade pertencia a José Justino Carreiro de Miranda, que deu 

início à construção de uma capela dedicada a Nossa Senhora de Santana, concluída pelos seus 

herdeiros em 1822. A fundação do povoado data dessa época. Em 25 de maio de 1875, foi 

criada a freguesia, que seria elevada à categoria de vila em 30 de maio de 1881, através da Lei 

provincial nº 1.560. Em 31 de junho de 1884, a sede do Município foi elevada à categoria de 

cidade e foi criada a Comarca de Gravatá. Anualmente, no dia 15 de março, o município 

comemora a sua emancipação política.

Como se observa ainda na Figura 2, em termos de limites geográficos, tem ao 

Norte o município de Passira; ao Sul, Barra de Guabiraba, Cortês e Amaraji; a Leste, Pombos 

e Chã Grande e a Oeste, Bezerros e Sairé. 

Em função de seu clima, a cidade de Gravatá foi se tornando conhecida como 

alternativa de lazer ao município de Garanhuns - PE, este, um tradicional destino turístico de 

Pernambuco, até a década de 60. Segundo relatos da história municipal de Gravatá, antes de 

se tornar um pólo turístico, seu clima representava um atrativo eficaz, para tratamentos de 

doenças pulmonares e, só posteriormente, após a crise do petróleo de 1973, que elevou os 

custos de deslocamentos viários, transformou-se também em cidade-destino para passeios e 

opção para construções de segundas residências. Tal crise tornou Garanhuns, com seu pólo 

turístico interiorano, um destino caro em face da distancia, 220 km, do Recife. Data deste 

período, o início do “boom” turístico-econômico em direção à Gravatá. Foi nesse período, 

segundo entrevista realizada com uma dos principais e pioneiros empreendedores turísticos 

locais, Sr. Antônio Miranda, que foram iniciadas as construções dos primeiros hotéis, 

pousadas, condomínios e restaurantes temáticos voltados para esta a nova demanda 

redirecionada de Garanhuns para o município. 

Segundo o IBGE (2005) a população local, em 2001, atingia 67.273 habitantes. 

Concentrava-se na área urbana 55.563 habitantes, representando 82,6% do total e, na área 

rural, localizavam-se 11.710 moradores. Este contingente populacional correspondia a 7,19% 

da população da RD – Agreste Central, ocupando o 3º lugar da região, logo atrás de Caruaru e 

Belo Jardim. Sua densidade demográfica atingiu, neste recenseamento, 136,8 habitantes/km2.

Em 2004, a população era estimada em 70.243 habitantes. Para 2005, previu o IBGE que 

residissem no Município 71998 habitantes.
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Desse universo de habitantes, a população ocupada formal e informal 

concentrava-se em percentual majoritário, nas atividades ligadas a serviços, construção civil e 

comércio, em particular a unidades de produção que dependem do turismo (hotéis, pousadas, 

bares, restaurantes, lojas de artesanato) conforme se analisará adiante. 

Dados do IBGE, relativos ao ano de 2002, e, outros mais atualizados publicados 

em seu sítio da Internet, referentes a 2005, mostram que as atividades agrícolas concentram-se 

na produção tradicional de lavouras permanentes e temporárias com ênfase nas culturas do 

abacaxi, milho, algodão, batata doce, tomate, tangerina, feijão, banana, alho, mandioca, 

laranja e limão. A este conjunto, agregou-se a produção de flores, pós-década de70, tornando 

o município um dos pólos de floricultura mais importantes do Estado. Mesmo com este 

segmento expressivo em termos de produção, o conjunto total da atividade agropecuária 

apresenta um baixo valor agregado que representa apenas 15% na geração do PIB local 

(Quadro 1). A extração vegetal e a silvicultura têm peso reduzido na geração do produto 

interno local. Este percentual de 15% congrega ainda a geração de emprego e renda oriunda 

da atividade de criação de cavalos de raça em haras profissionais. Segundo atesta a Secretaria 

de Agricultura de Pernambuco, esta atividade, com 25 anos de existência visível, transformou 

o município em referência regional de plantel eqüino com elevado nível de excelência de 

raças. 

Nesse mesmo ano, o setor industrial, com destaque para o sub-setor construção 

civil, e o segmento terciário do comércio, experimentaram sustentada expansão. Com base 

nos dados, adiante analisados, da Prefeitura municipal sobre a concessão de licenças para a 

construção civil, particularmente para unidades residenciais isoladas e condomínios, observa-

se um crescimento real, ano a ano, com reflexos diretos no incremento da demanda por 

atividades comerciais e de serviços ofertados localmente. A Prefeitura do município estima 

um incremento médio anual de 9% no número de licenças concedidas para novos 

estabelecimentos comerciais e de serviços nesse mesmo período. De acordo com dados do 

IBGE (2005), apenas em estabelecimentos comerciais, entre 1996-2005, houve um 

incremento de 315 novas unidades no âmbito do município. Justifica-se seu crescimento 

acelerado, à crise do petróleo do início da década - adiante abordada-, às características do 

clima local e ao fato de distar apenas 79 km da Capital. 

Constata a EMPETUR - Empresa de Turismo de Pernambuco (2005), que, o 

processo de consolidação do município como pólo turístico, pós-década de 70, tem feito com 

que, nos períodos de alta estação, que se estende de março a agosto de cada ano o fluxo 

semanal de turistas assegura e reforce a manutenção do crescimento sustentado que ali vem 
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sendo observado. Segundo a mesma Instituição, existiam em 2005, em Gravatá, 153 

condomínios com 30 casas, em média, perfazendo 4590 unidades residenciais. Afora este 

conjunto, existiam 23 hotéis, sete pousadas, 25 restaurantes e 38 bares de pequeno e médio 

portes, envolvendo um contingente de mão-de-obra estimado em 3250 trabalhadores, direta e 

indiretamente vinculados às unidades residenciais e estabelecimentos comerciais. 

Analisando-se dados do produto interno bruto do município,  constata-se na 

Tabela 1, que ,em 2002, segundo o IBGE, o segmento econômico vinculado à agropecuária 

detinha um valor adicionado de apenas 23,8% do valor referente aos serviços e comércio local 

que se apresentava como já expressivo à época. 
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Tabela 1: Gravatá - PE, Produto Interno Bruto/ 2002 

ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO DO PRODUTO 

INTERNO BRUTO

VALORES

(R$ 1,00)

Valor adicionado da agropecuária R$ 26.141.000,00

Valor adicionado da indústria R$ 40.208.000,00

Valor adicionado do comércio e serviços R$ 109.380.000,00

Valor adicionado total R$ 175.728.000,00

Dummy Financeiro R$ 4.479.000,00

Impostos R$ 4.201.000,00

PIB a preço de mercado corrente R$ 175.450.000,00

PIB per capita R$ 2.545,00

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2002. 

No mesmo ano , Tabela 2, observa-se que, com a evolução econômica nas últimas 

duas décadas, o setor industrial apesar de em expansão, cedeu lugar ao setor terciário como 

pólo dinâmico da economia local. Este setor passou a ter maior peso na geração do produto 

interno bruto local com uma participação de 62% do total do PIB do município. A expansão 

econômica dos últimos anos reforça este dado, segundo a FIEPE(2006). 

Tabela 2: Distribuição Setorial do Produto Interno Bruto/2002 

SETOR ECONÔMICO PARTICIPAÇÃO (%)

PRIMÁRIO 15

SECUNDÁRIO 23

TERCIÁRIO 62

Fonte: IBGE - Censo Demográfico (2002) 

Os dados econômicos do IBGE, relativos ao ano de 2002 demonstram que é no 

setor terciário que se observa o maior impacto da demanda dos contingentes turísticos, 

particularmente nas atividades ligadas ao comércio e serviços. Estas  foram impulsionadas 

para crescer devido à crise do petróleo dos anos 1970 e às novas vias de acesso que 

diminuíram a distância até a capital. 

Observações de campo e entrevistas “in loco” em estabelecimentos comerciais da 

cidade confirmam esta constatação. Com a intensificação do fluxo turístico, a oferta do 

comércio local diversificou-se e direcionou-se para atender às demandas desse contingente. 

Segundo ainda o IBGE, o número de estabelecimentos comerciais se elevou em 76,2% no 
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período de 10 anos, partindo de 413 unidades, em 1996, para 728 estabelecimentos, em 2005. 

Neste mesmo ano, constatava-se um contingente de 2620 pessoas absorvidas pela atividade 

comercial local. 

Com a duplicação da BR 232, que possibilitou a redução de tempos de 

deslocamento inter-cidades e o rápido escoamento da produção local para o Recife, é 

reforçada ali a vocação como pólo de crescimento regional. Ao lado de Caruaru, o município 

tenderá funcionar como “cidade-barreira” a migração populacional para a capital. As cidades-

barreira em Pernambuco, na concepção do economista francês Louis Joseph Lebret 

(LEBRET, 1954)1 teriam que estar inseridas no planejamento do crescimento do Estado de 

forma a ser evitada uma excessiva concentração demográfica na capital. O Estado teria que 

realizar investimentos de infra-estrutura e fomentar a oferta de oportunidades de trabalho para 

a população no entorno de cada uma destas cidades. Este estudo, pioneiro sobre o 

planejamento econômico para Pernambuco e o Nordeste, foi apresentado na década de 

cinqüenta, do século passado, como um trabalho investigativo e analítico, tornando-se uma 

clássica referência para o planejamento econômico do Estado. Esta “nova” realidade para 

Gravatá poderá, no entanto, apresentar efeitos locais negativos se o poder público 

negligenciar no papel de ator determinante no monitoramento do crescimento local e, ao 

mesmo tempo, no papel de indutor de ações voltadas para assegurar a sustentabilidade deste 

processo.

4.1.2. Aspectos ambientais 

As características da localização geográfica do município contribuíram para torná-

lo, primeiramente, um pólo produtor agrícola para, em seguida, pós-década de 70, transformá-

lo em pólo terciário de base turística. 

Em opiniões expressadas nas entrevistas realizadas “in loco”, a proximidade do 

Recife, sua altitude e clima foram os elementos que mais concorreram para que esta 

transformação se tornasse possível. 

O município situa-se numa superfície típica de planalto, com altitude variável no 

intervalo 400-550m. Apresenta topografia ondulada com sua sede situada nas proximidades 

da encosta oriental do Planalto da Borborema - o mais elevado bloco contínuo do Nordeste 

1 Louis Joseph Lebret (LEBRET, 1954), na década de cinqüenta, do século passado, realizou estudo pioneiro 
sobre o planejamento público para Pernambuco e o Nordeste. Apresentado como um trabalho investigativo e 
analítico tornou-se uma clássica referência para experiências posteriores de planejamento no Estado.
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que exerce grande influência na rede de drenagem e distribuição do clima do estado (Lebret, 

1954).

É comum nas superfícies um relevo suave ondulado, com vales abertos, 

declividade entre 3 e 8% e topos aplainados, encontrando-se também trechos planos ou até 

ondulados nas proximidades dos rios. Na região de subida da serra das Russas, o relevo é 

montanhoso, destacando-se também, a serra do Teju ao norte, as serras da Queimada, 

Caraíbas e da Pedra Vermelha a Noroeste e a serra do Caranguejo ao sul. Nesta paisagem, se 

incrustam solos dos tipos: arenoso, argiloso pedregoso e rochoso (Idem, Ibidem).

De acordo com dados analisados na planta diretora do município, a vegetação 

local apresenta duas paisagens fitogeográficas distintas. A primeira delas situa-se na vertente 

a barlavento da serra das Russas, nas proximidades de Amaraji e Chã Grande, quando a maior 

umidade atmosférica e precipitações pluviométricas mais expressivas, condicionam o 

surgimento de uma vegetação com espécies da mata úmida. Essas espécies se apresentam 

subcaducifólias, em bosques pouco densos ou em unidades arbóreas isoladas cercadas por 

gramíneas que durante a estação chuvosa revestem o solo, registrando-se a presença de 

algumas espécies de maçaranduba, jucá, abacate do mato, juquiri, pau santo, visgueiro. A 

segunda paisagem fitogeográfica corresponde à vegetação de caatinga, que caracteriza 

também o sertão do Estado, observando-se, contudo, a presença de gramíneas e algumas 

espécies isoladas de arvores. Entre as espécies da Caatinga, registram-se ainda no município o 

angico, o pereiro, a jurema, a algaroba e a baraúna (Planta Diretora de Gravatá, Instituto 

Condepe/Fidem, 2005). 

O município situa-se no limite natural das bacias hidrográficas dos rios 

Capibaribe, Ipojuca e Serinhaém, sendo cortado pelo rio Ipojuca que drena todo território 

municipal e banha sua sede. São afluentes pela margem direita o riacho do Mel e o riacho 

Vertente Doce; pela margem esquerda, os riachos Várzea do Saco e do Bichinho. É 

importante registrar alguns cursos d’água intermitentes, destacando-se, entre estes, o riacho 

Cotunguba, que drena a porção centro-norte do município (Idem, Ibidem).

4.1.2.1. Abastecimento de água 

Gravatá convive com uma infraestrutura pública insuficiente para atendimento da 

demanda por água da população fixa e população flutuante dos finais de semana. A partir de 

2006, registrou-se melhoria no abastecimento e na rede de saneamento local que poderá 

ampliar o atendimento à população local conforme se detalha adiante. 
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Com base em dados censitários do IBGE (2002) verifica-se que o sistema de 

abastecimento de água de Gravatá é realizado através da rede geral contemplando, em 2000, 

15.476 unidades residenciais, que representavam 91,5% do total. Na área rural, predominava a 

utilização de poços ou outras formas de captação, conforme pode ser observado no Quadro 1: 

Quadro 1: Abastecimento de água em Gravatá - PE 

Abastecimento de água 

(Situação)

Domicílios particulares permanentes 

(Unidade)

Urbana Rural 

Rede Geral 15476 6 

Poço ou nascente (na propriedade) 184 305 

Outra forma 1.046 1.094 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2002.  

Dados da COMPESA (2007) relativos ao abastecimento nos anos subseqüentes, 

serão adiante analisados. 

 Com a perspectiva de melhorar a oferta de água no Município, encontrava-se em 

execução em 2006, o projeto de ampliação do Sistema Amaraji – adutora de transposição do 

rio Amaraji, através do Programa Águas de Pernambuco, que visa a construção das barragens 

de Amaraji e Vertente Doce. Se junta a este, a implantação do sistema de abastecimento de 

Russinhas. Com a conclusão do projeto, Gravatá passará a ter 85% de sua população atendida 

com uma vazão de 230 litros por segundo, segundo entrevista técnica realizada na COMPESA 

- Companhia Pernambucana de Saneamento (2007). 

O abastecimento da cidade foi ampliado com a participação do sistema adutor de 

Jucazinho, localizado em Surubim - PE, que passará a abastecer 13 cidades do Agreste 

pernambucano. A ampliação da Estação de Tratamento de água (ETA) de Bezerros - PE e a 

implantação de uma linha de transmissão de energia, com 27 quilômetros, partindo de 

Cumaru - PE possibilitarão maior oferta de água para as duas cidades. Com a conclusão das 

obras na estação de tratamento de Bezerros - PE, o fornecimento de água pronta para 

consumo passará de 110 para 290 litros por segundo.  

De acordo com a COMPESA, a tubulação, que levará água da barragem de 

Jucazinho até essa estação de tratamento, estava em construção pelo Departamento Nacional 

de Obras Contra as Secas (DNOCS), cobrindo 18 quilômetros, a partir de Ameixas, distrito de 
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Cumaru - PE. A montagem da tubulação direcionada ao abastecimento de Gravatá, também 

está sob a responsabilidade desse mesmo órgão. 

4.1.2.2. Esgotamento sanitário 

Segundo dados do IBGE, em 2000, 64% dos domicílios do município tinham seu 

esgotamento sanitário realizado através da ligação à rede geral de águas pluviais. O restante 

dos domicílios utilizava as vias públicas, a céu aberto, fossas sépticas, negras ou valas, a 

depender do poder aquisitivo da comunidade. Constatou-se que, no centro da cidade, onde a 

topografia é menos acidentada, os esgotos de muitos prédios estavam interligados às galerias 

da drenagem de águas pluviais, que efluem diretamente no rio Ipojuca. 

Por conta do despejo urbano, o rio tem apresentado visível contaminação, 

agravada por efluentes do matadouro, curtume e pocilgas localizadas em suas margens 

comprometendo ainda mais a qualidade de suas águas. 

Nas áreas rurais, conforme demonstra o Quadro 2, dados do IBGE (2000) 

constatava que o esgotamento sanitário realizava-se através de fossas rudimentares. 

Quadro 2: Situação do esgotamento sanitário em Gravatá - PE 

Tipo de esgotamento sanitário 

(Situação)

Domicílios particulares permanentes 

(Unidades Residenciais) 

Urbana Rural 

Rede Geral de esgoto ou pluvial 10.192 2 

Fossa séptica 1.197 39 

Fossa rudimentar 1.401 539 

Vala urbana 233 162 

Rio, lago ou mar 669 14 

Outro escoadouro 58 41 

Não tinham banheiro nem sanitário 706 608 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2000. 

Para mitigar os efeitos desses poluentes, o município vem elaborando um projeto 

básico de engenharia para construção de um sistema público de esgotamento sanitário, como 

decorrência do desdobramento do Programa de Qualidade das Águas – PQA/PE/1997. 
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Em paralelo, o município encontra-se beneficiário do “Projeto Alvorada”, do 

Governo Federal, que prevê, quando da conclusão das obras em andamento, uma cobertura 

sanitária que atingirá 30 % de sua área urbana. 

No que diz respeito a poluentes industriais, o PQA concluiu que, no município, 

“as contribuições dos esgotos de origem industrial são insignificantes quando comparadas 

com as cargas poluidoras dos esgotos domésticos”. Evidencia-se assim a precariedade de sua 

base infra-estrutural para atendimento das necessidades urbanas locais. 

4.1.2.3. Resíduos sólidos 

Distando três quilômetros da cidade, no sentido oeste, foi concluído no final de 

2003, o aterro sanitário local ocupando uma área de 10 hectares, onde antes se localizava o 

lixão municipal. Das precárias condições de funcionamento anterior, para o estado atual, 

houve um salto de qualidade que em muito beneficiou a área urbana local.2

Coleta-se, diariamente, uma média de 70 toneladas de lixo seco, molhado além de 

material de podação e resíduos não-aproveitáveis para aterros. Nos períodos de grandes 

eventos - Semana Santa, São João e Circuito do Frio – o recolhimento eleva-se a 120 

toneladas, em média, por dia. 

Das oito “células” previstas no projeto original, construídas em forma de trapézio 

quadrangular (Figura 3) para compactação dos resíduos, duas já foram utilizadas no limite, 

estando à terceira delas em operação atualmente. Além das “células”, é destinada no local 

uma área de 80m x 80m para a colocação de entulhos, além de outra para retraços de podação, 

ocupando uma área de 50 m x 40 m. 

2 Entrevista realizada em janeiro/2006 com o gerente do aterro, Sr. Almir Gonçalves. 
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Figura 3: Célula do aterro sanitário em Gravatá-PE 

Fonte: Acervo do autor, 2006. 

As células são compactadas com argila retirada de jazida próxima. Das oito 

unidades previstas, já foram utilizadas duas, estando à terceira em uso atualmente. 

Representam juntos, três hectares de área. Prevê-se que as cinco restantes comportarão 

resíduos pelos próximos seis anos.3

Segundo informações oficiais locais, sua implantação custou R$ 500 mil ao poder 

público (2003). Por conta deste projeto, em 2004, a Prefeitura recebeu R$ 2 milhões, 

provenientes da cota de “ICMS Socioambiental” a que tem direito por conta de dispor de 

estrutura para tratamento e destinação adequada de detritos gerados no Município.4

No local não existem catadores como se constata nos “lixões” comuns, até porque 

os resíduos são enterrados assim que são despejados no local, após compactação. Justifica-se 

o fato da inexistência de catadores também pela proibição governamental, oriunda das 

Secretarias de Meio Ambiente e da Fazenda de Pernambuco, que veta aos municípios com 

catadores de lixo, o direito de pleitear a concessão do “ICMS Ecológico”. 

Conforme constatado nas duas visitas realizadas ao local, ao contrário do que 

ocorre nos lixões tradicionais, em Gravatá, não há urubus neste espaço. O mau-cheiro também 

inexiste. A presença do “aterro” não parece representar incômodo à vizinhança mais próxima 

onde três condomínios estão sendo construídos nas cercanias do recém-implantado cinturão 

verde, composto por eucaliptos e árvores nativas.  

Segundo FERNANDES(2005), o “ICMS Socioambiental” possibilitou  ao poder  

público  estadual influir no processo de desenvolvimento  sustentável  dos municípios, por 

meio de incentivo financeiro. Tal incentivo se configura em uma maior  participação na 

3 Entrevista adicional realizada em janeiro/2006 com o gerente do aterro, Sr. Almir Gonçalves. 
4 Idem, Ibidem. 



54

receita do ICMS estadual destinada àqueles municípios que apresentem um melhor 

desempenho nos critérios ambientais e socioeconômicos. 

4.1.2.4. Perfil da obra de qualificação da BR 232

Há 73 anos a BR 232 representa um eixo rodoviário vital para a economia de 

Pernambuco. Segundo a FIEPE - Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (2006), 

a rodovia aproximou sua região semi-árida ao litoral, e transformou-se em corredor prioritário 

de abastecimento e escoamento da produção agro-industrial local para todas as cinco 

mesorregiões geográficas que compõem o estado: a Metropolitana do Recife, a Mata 

Pernambucana, o Agreste, o Sertão e a Mesorregião do São Francisco. 

Essa instituição constata ainda que duplicação terá impacto logístico crescente no 

principal eixo de negócios do Estado, com reflexos não apenas para o melhor escoamento da 

produção, mas, também, para a expansão das atividades de  empresas transportadoras que 

utilizam tanto a BR 232,  quanto a BR 101, que corta o Estado no sentido vertical. 

Juntar-se-á ao complexo viário composto pelas duas rodovias , a 

construção,iniciada em 2006, da ferrovia Transnordestina, que aproximará os Portos de 

Pecém-CE e Suape-PE, constituindo um corredor de escoamento produtivo que irá beneficiar 

toda região oeste do estado de Pernambuco. 

Adiante, serão avaliados  aspectos estratégicos da rodovia BR 232 para a 

economia local em dois momentos. Primeiro, no período anterior à sua duplicação e, em 

seguida, no período posterior a esta intervenção, quando já se observam mudanças explícitas 

no seu entorno, particularmente em Gravatá. 

4.1.2.4.1. Perfil anterior à duplicação 

Iniciada em 1933, a pavimentação estadual da BR 25, atual BR 232, tornou-se 

uma das rodovias de maior fluxo em Pernambuco. A rodovia com 550 km de extensão, que 

atravessa seu território no sentido leste–oeste, corta 24 municípios do Litoral ao Sertão. 

Em 1951, foram retomados os trabalhos de pavimentação, com novo aporte de 

recursos federais e estaduais, quando do início do período conhecido como “Batalha da 

Pavimentação em Pernambuco”, cujo objetivo central era dinamizar sua economia interna na 

direção oeste. 
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A pavimentação do trecho Moreno - Caruaru, com 103 km de extensão, foi 

estabelecida como meta para a obra da rodovia. De agosto de 1952 a janeiro de 1955, as obras 

atingiram o município de Pombos. 

A subida da Serra das Russas, com 17,32 km de extensão, foi pavimentada no 

período de outubro de 1954 e junho de 1958. De 1959 a 1960, foram pavimentados os trechos 

que atingem os municípios de Caruaru e São Caetano. 

No que pese ser uma rodovia federal, Pernambuco investiu, entre os anos de 1952 

a 1963, cerca de 55,6% dos recursos, a preços constantes, exigidos para pavimentar o trecho 

Recife - Caruaru - São Caetano, totalizando 151 km de extensão, segundo dados do DER-

Departamento de Estradas de Rodagem – PE (2003). 

De 1966 a 1969, a pavimentação já se estendia por todo o trecho Recife - 

Arcoverde. Na década de setenta, o trecho Recife – Parnamirim também já se encontrava 

pavimentado. 

Considerada uma das principais vias de desenvolvimento de Pernambuco, a 

duplicação da BR 232 despontou como prioridade para dinamizar a economia do Estado 

através da interiorização do desenvolvimento socioeconômico. 

4.1.2.4.2. A execução da obra de duplicação 

Iniciada em agosto de 2000, o projeto desta obra previa a construção de 120 

quilômetros de estrada entre Recife e Caruaru, com a estimativa de quadruplicar seu potencial 

de tráfego. Dividida em seis lotes, a obra incluía além da duplicação, a restauração do que já 

existia. Foram previstos a construção de mais uma pista de rolamento (paralela a já existente), 

faixas de segurança, acostamentos, 

drenagem, contornos e acessos às 

cidades ao longo da rodovia. Nos 

trechos urbanos, foi incluída a 

construção de duas pistas marginais 

(uma em cada lado), para tráfego local, 

além de galerias, iluminação e passeios 

para pedestres. No trecho que corta a 

Serra das Russas, conforme se 

visualiza na Ilustração 1 , foram Foto 1: Viaduto na Serra das Russas
Fonte: Prefeitura Municipal de Gravatá, 2003
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levantados dois viadutos, totalizando 700 metros de vão com altura de 40 metros, de acordo 

com o projeto da obra (DER – PE, 2003). 

Como obra de grande porte no contexto da duplicação desta  rodovia, foi 

construído o Túnel Cascavel no Km 68, sentido Gravatá , conforme se observa na Foto 2. 

Foto 2-Túnel Cascavel 

Fonte: Prefeitura Municipal de Gravatá,2003 

De acordo com Departamento de Estradas de Rodagem - PE (2003), foram os 

seguintes os trechos integrantes da obra de duplicação : 

1º trecho:   do km 9,7 ao km 11,5  - Recife 

Obra:   15,4 km de extensa 

Tráfego local:  14 mil veículos/dia 

2º trecho:   do km 11,5 ao km 26,9 

Obra:   1,8 km de extensão e viaduto de 260 m sobre a BR 408 

Tráfego local:  14 mil veículos/dia 

3º trecho:   do km 26,9 ao km 58,5 (entrada de Moreno - Pombos) 

Obra:   31,6 km de extensão 

Tráfego local:  12 mil veículos/dia 

4º trecho:   do km 58,5 ao km 71,5 (Pombos - Acesso a Chã Grande) 
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Obra:   13 km de extensão 

Tráfego local:  10,0 mil veículos/dia 

5º trecho:   do km 71,5 ao km 114,9 (Acesso a Chã Grande - Encruzilhada 

de São João) 

Obra:   43,4 km de extensão 

Tráfego local:  8,1 mil veículos/dia 

6º trecho:   do km 114,9 ao km 129,9 (Encruzilhada de S. João - Caruaru) 

Obra:   15 km de extensão 

Tráfego local:  8,0 mil veículos/dia 

Para efeito de licitação, a obra de duplicação agregou os seis trechos em dois 

lotes. No primeiro,  trajeto Recife - Gravatá, foram investidos R$ 148,6 milhões, a preços 

constantes. No segundo, trajeto Gravatá - Caruaru, os gastos alcançaram R$ 128,0  milhões. 

No total, a obra exigiu investimentos de R$ 276,6 milhões, dos quais R$ 165,6 milhões foram 

custeados pelo Estado e, R$ 111,0 milhões, originados do Orçamento Geral da União. 

Segundo dados da Secretaria Infraestrutura - PE (2003), além das obras anteriormente citadas, 

estes recursos cobririam investimentos pistas locais nas áreas urbanas municipais e os acessos 

necessários na forma de  viadutos , pontes , trevos e passarelas. 

Dados posteriores (2005) dessa mesma fonte, estimaram que  durante as obras de  

duplicação,  impactos foram constatados no recolhimento do ICMS e ISS dos municípios 

envolvidos pela construção, conforme se verifica adiante. Igualmente, constatou-se impacto 

no perfil do mercado de trabalho na área das obras. De acordo com o mesmo órgão, durante o 

período de construção da obra até a cidade de Caruaru, foram gerados três mil empregos 

diretos e sete mil indiretos - estimados através de software que quantificou volumes e 

necessidades da matriz de  fornecedores e prestadores de serviço para obra deste porte. 

A questão “preservação do meio-ambiente” teve que ser prioritária no projeto, 

sobretudo para assegurar a preservação da área remanescente de Mata Atlântica, localizada na 

região compreendida entre o Recife e o município de Moreno, conforme recomendações e 

exigências da Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos – CPRH e pelo Instituto 

Brasileiro de Assistência ao Meio Ambiente - IBAMA, respectivamente, conforme 

documentação do DER – PE (2003). 
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Em agosto de 2004, foram iniciadas as obras de duplicação e restauração do 

terceiro lote, trecho Caruaru - São Caetano, cujos investimentos exigidos previram um 

adicional de R$ 82,3 milhões. Foram restaurados 19,3 km e construídos 19,2 km de pistas, 

além de quatro pistas laterais, 12 retornos, duas passarelas para pedestres e um trevo com 

viaduto de 67 metros, na intersecção com a BR 423, que leva a Garanhuns. O tempo previsto 

para a conclusão desta extensão foi junho de 2006, de acordo com o cronograma de execução 

das obras da Secretaria de Infraestrutura-PE (2004). Cumpriu-se o  cronograma e concluiu-se 

a duplicação prevista até São Caetano. 

Segundo a FIEPE, no documento eletrônico “Pernambuco - sua Melhor Escolha” 

(2006), as atividades industriais da Região Metropolitana do Recife, bem como a produção 

agrícola dos municípios da área de abrangência da duplicação da BR 232, tenderão a 

expandir-se face a melhoria das condições de escoamento  com menor custo de transporte e 

maior agilidade de distribuição. Com a realização desta intervenção pública, Pernambuco 

tenderá a obter, condições mais propicias para estimular as  atividades produtivas desses 

municípios e ainda de outros mais distantes também beneficiários da duplicação, como 

Toritama , Santa Cruz do Capibaribe e Brejo da Madre de Deus que, antes, vislumbravam 

limitações de horizontes para  seu desenvolvimento.  

Essa Instituição constata que o investimento realizado pela União e pelo Estado de 

Pernambuco para duplicar o trecho Recife - São Caetano da BR 232 caracterizou-se como 

“estruturador”, ou seja , capaz de gerar efeitos socioeconômicos multilaterais no seu entorno. 

Verifica ainda que, com base na análise dos dados tributários da Secretaria da Fazenda de 

Pernambuco (2005), já a partir deste ano, houve um incremento de receita de ICMS da ordem 

e de R$ 36,0 milhões, com perspectivas calculadas de ampliação em 12% a.a. para o período 

2006-08, o que caracteriza um sustentado retorno financeiro para os investimentos ali 

realizados. 

4.2. Reflexos no consumo de energia e água em Gravatá – PE, pós duplicação da Rodovia 

A duplicação da rodovia provocou mudanças qualitativas e quantitativas no perfil 

do comércio voltadas para atendimento da demanda turística por materiais de construção, 

artesanato, gastronomia e serviços de hotelaria (Secretaria de Turismo de Gravatá, 2006). Para 

efeito deste estudo, serão aqui analisadas duas variáveis que compõem o universo da 

construção civil que foi diretamente afetado  pelos efeitos da duplicação da rodovia. 
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A maior oferta imobiliária que se tem observado no município implicou crescente 

incremento no fornecimento de água e energia conforme se constata nos dados agrupados para 

os segmentos: residencial, comercial e industrial em menor escala, (CELPE, 2007); 

(COMPESA, 2007). 

Na Tabela 3, para as duas empresas fornecedoras de energia e água os dados estão 

agrupados em única categoria: “unidades de consumo” que engloba todo o universo atendido 

pelas duas empresas citadas. Nesta  tabela, apresenta-se o incremento absoluto anual destas 

“unidades de consumo” em dois períodos: 1996-2001, anterior à duplicação, e, 2002-2007, 

intervalo que inclui a conclusão da obra. 

Tabela 3: Unidades de consumo de energia e água entre 1996 e 2007 
Antes da Duplicação Depois da Duplicação 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

CELPE 17.212 17.581 18.414 19.492 20.297 24.893 22.857 24.348 25.229 26.740 28.376 30.978 

COMPESA 13.208 13.952 14.608 15.179 15.476 16.848 17.455 17.862 19.238 20.018 21.098 23.689 

Fonte: CELPE (2007); COMPESA (2007). 

Analisando-se os dois períodos, com relação à energia, é possível ressaltar 

algumas observações tanto nos aspectos dentro de cada período – por fatores alheios à 

duplicação da Rodovia5 - como também entre eles, comparando o incremento de antes e após 

a duplicação, conforme está enfatizado na Tabela 3. 

Dentro do primeiro aspecto, de fatores não diretamente relacionados à duplicação 

estudada, verifica-se, no primeiro período de 1996 a 2001, um substancial incremento 

especialmente entre os anos 2000 e 2001, elevando-se de 20.297 para 24.893 unidades de 

consumo ligadas à rede elétrica, conforme pode ser melhor visualizado no Gráfico 3, a seguir: 

5 Tais fatores estão ligados indiretamente à duplicação da Rodovia BR 232, a exemplo da crise energética, que 
influem no consumo de energia, mas a duplicação da Rodovia foi o marco divisor para se estabelecer o 
incremento no período estudado desse consumo, refletindo o desenvolvimento proporcionado por tal duplicação. 
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A partir da normalização do fornecimento de energia, em 2003, volta-se a 

perceber o incremento de “unidades de consumo” ligadas a ambas as redes de distribuição, 

CELPE e COMPESA. Isso corrobora as hipóteses deste trabalho que sustentam que a 

duplicação da Rodovia tem provocado uma ampliação crescente na oferta de água e energia 

no município. Isso também é constatado na ampliação do ritmo da oferta imobiliária que tem 

gerado impactos em toda a estrutura produtiva local, particularmente na APL turístico. 

Observe-se que a partir do segundo período analisado na Tabela 3, intensifica-se o 

ritmo de ligações de novas “unidades de consumo” às redes de distribuição de energia e água 

no município. 

Na Tabela 4, é apresentado o percentual de variação do incremento destas 

“unidades de consumo” nos períodos anteriores e posterior à duplicação da Rodovia e a média 

desta variação pelo número de anos do período. 

Tabela 4: Variação percentual do aumento de unidades de consumo por período e 

média/ano nos períodos 1996-2001 e 2002-2007. 

PERÍODO
CELPE COMPESA

No período Média Anual No período Média Anual

1996 a 2001 44,6 7,4 27,5 4,6

2002 a 2007 48,6 8,1 35,7 5,9

Fontes: CELPE (2007); COMPESA (2007). 

Desta tabela, é possível verificar que a variação foi positiva e que se verificou 

visível incremento no universo de “unidades de consumo”, sobretudo no segundo período 

analisado, 2002-2007, que encerra o início e o término das obras de duplicação da Rodovia 

nos limites do no Município. Observa-se, na mesma Tabela, que a variação da CELPE no 

período foi mais elevada do que a registrada pela COMPESA face às condições diferenciadas 

para oferta destes serviços em áreas urbanas. Para a COMPESA a ampliação do sistema de 

abastecimento implica obras de infra-estrutura mais complexas do que as exigidas para a 

CELPE. 

Analisando-se esses percentuais infere-se que o incremento de unidades de 

consumo demonstra que tem se verificado maior oferta imobiliária neste período reforçando a 

hipótese que a Cidade está atraindo mais moradores fixos e moradores de segunda residência. 

Esta nova realidade, pós-duplicação da BR 232, segundo a hipótese deste trabalho, tende a 
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O Gráfico 6 é relativo aos dados da COMPESA, demonstra que em todos os anos 

houve crescimento do número de “unidades de consumo” ligadas à sua rede de distribuição7.

Gráfico 6: Número de unidades ligadas à Compesa por ano, período 1996-2007.

 Fonte: COMPESA (2007). 

A análise da relação entre o número de unidades da CELPE e COMPESA, no 

período em foco, foi verificada através do coeficiente de variação de Pearson8. Esta medida 

foi positiva e bastante elevada com valor de r = 0,984. Abordando-se por período, esta medida 

seria 0,948 no primeiro período e 0,987, no segundo.  

Adiante, gráfico de dispersão do número de unidades ligadas à CELPE e à 

COMPESA e linha de tendência. O Gráfico 7 demonstra que, baseado no que vem ocorrendo 

no período pesquisado, os efeitos da duplicação da rodovia tendem a permanecer crescendo 

ceteris paribus.9

7 O gráfico de dispersão é um gráfico no eixo cartesiano onde cada ponto tem duas medidas: a do eixo horizontal 
= Unidades CELPE e eixo vertical = Número de unidades da COMPESA. 
8 O significado de “r” representa o grau da relação entre duas variáveis numéricas. Quanto mais próximo de 1,00 
mais relacionados está os dados. Se “r” é positivo indica que as duas variáveis estão em relação direta,quando 
uma aumenta, a outra tende a aumentar e vice-versa. 
9 Expressão latina utilizada correntemente no campo da Economia significando que, neste caso, mantendo-se 
constantes todos os outros fatores alheios à análise dos dados, a duplicação da rodovia tende a ter conseqüências 
positivas no crescimento das unidades de consumo, tanto da CELPE, quanto da COMPESA. 

13208
13952

14608
15179

15476
16848

17455

17862

19238
20018

21098

23689

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

A1996 A1997 A1998 A1999 A2000 A2001 A2002 A2003 A2004 A2005 A2006 A2007

N
úm

er
o 

de
 u

ni
da

de
s 

lig
ad

as
 

à 
C

O
M

PE
SA



64

Gráfico 7: Dispersão de unidades de consumo ligadas à CELPE e COMPESA por ano 

no período 1996-2007. 

Fontes: CELPE (2007) e COMPESA (2007). 

Pelo desempenho do incremento da demanda por energia e por serviço de 

abastecimento d’água na cidade de Gravatá, constata-se visível coerência desses números com 

o crescimento da atividade turística, sobretudo concentrado na oferta imobiliária de unidades 

residenciais localizadas nos condomínios privados. 

Através destes dados, confirma-se que o turismo centrado na oferta de segundas 

residências, teve uma concreta expansão no município, pós-duplicação da rodovia BR 232. 

4.3. O segmento hoteleiro local face ao desenvolvimento e sustentabilidade do turismo no 

município

Conforme explicitado no item “Metodologia”, para análise do posicionamento do 

segmento hoteleiro face ao desenvolvimento local e a sustentabilidade da atividade turística 

no município, optou-se pelo procedimento censitário para levantamento das informações junto 

a 19 estabelecimentos hoteleiros localizados no perímetro urbano, excetuando-se os motéis. 

Tal montante representou 82,6% dos estabelecimentos desta atividade, ali em funcionamento. 

Foram utilizados questionários com questões fechadas (únicas ou dicotômicas e múltiplas) e 

outras abertas para a complementação das primeiras. A entrevista semi-estruturada compôs-se 

de questões abertas.
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Na Tabela 5, apresenta-se o ano do início das atividades dos hotéis pesquisados. 

Observa-se que a maioria dos pequenos estabelecimentos iniciou suas atividades após o ano 

de 1995, sendo seis entre 1996 e 2000 e cinco entre 2001 a 2005. Entre os médios/ grandes, 

quatro, entre seis, iniciaram as atividades até o ano de 1995, e, um, em cada uma das outras 

duas faixas de tempo consideradas. 

Tabela 5: Início de atividade dos estabelecimentos do segmento hoteleiro de Gravatá - 

PE, segundo o porte. 

Ano de início de

Atividade do estabelecimento

Porte do estabelecimento

Pequeno Médio /grande

n % n %

Até 1995 2 15,4 4 66,7

1996 a 2000 6 46,2 1 16,7

2001 a 2005 5 38,5 1 16,7

TOTAL 13 100,0 6 100,0

Fonte: Dados da pesquisa do autor, 2006. 

O número de funcionários nos pequenos estabelecimentos variou de um a 16, teve 

média de 6,15 funcionários e desvio padrão de 5,00 funcionários. Entre os estabelecimentos 

de porte médio, o número de funcionários variou de três a 12, teve média de 8,25 funcionários 

e desvio padrão de 3,86 funcionários. Entre os dois estabelecimentos grandes, os números de 

funcionários foram 64 e 120, com média de 92,00 e desvio padrão de 39,60 funcionários. 

Na tabela 6, consta-se, em faixas, o número de funcionários por porte, onde é 

possível verificar que: o referido número foi de um a cinco para a maioria dos 

estabelecimentos de pequeno porte e ocorreu em apenas um dos estabelecimentos de porte 

médio/ grande. Três estabelecimentos em cada tipo de porte, pequeno e médio/ grande, 

tinham 11 ou mais funcionários. 
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Tabela 6: Número de funcionários no estabelecimento do setor hoteleiro de Gravatá – 

PE, segundo o porte. 

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

Porte do estabelecimento

Pequeno Médio /grande

N % n %

1 a 5 9 69,2 1 16,7

6 a 10 1 7,7 2 33,3

11 ou mais 3 23,1 3 50,0

TOTAL 13 100,0 6 100,0

Fonte: Dados da pesquisa do autor, 2006. 

Observa-se que 69,2% dos estabelecimentos de pequeno porte concentrava até 5 e 

funcionários por unidade; número coerente com o perfil de uma microempresa, segundo 

referencial do SEBRAE. 

Questionados sobre o impacto que consideravam mais positivo como resultante da 

duplicação da BR 232, no estabelecimento do setor hoteleiro da cidade de Gravatá, os mais 

citados foram: aumento do turismo, referido por oito entrevistados, seguido da facilidade de 

acesso para as outras cidades (quatro pesquisados). Os demais itens tiveram freqüências que 

variaram de um a dois casos, cada (Tabela 7). 

Tabela 7: Opinião do segmento hoteleiro de Gravatá - PE sobre impactos positivos que 

considera mais relevantes, pós-duplicação da BR 232, segundo o porte do 

estabelecimento

IMPACTOS POSITIVOS 
Porte do estabelecimento 
Pequeno Médio /grande 
n % n % 

 Valorização da cidade - - 1 16,7 

 Turismo aumentou 6 46,2 2 33,3 

 Mais acessível para outras cidades 4 30,8 1 16,7 

 Nenhum impacto positivo 1 7,7 -  

 Seguranças de trafego nas estradas/ diminuição do número de acidentes 2 15,4 1 16,7 

 Maior número de hospedes 1 7,7 1 16,7 

 Não respondeu 1 7,7 - - 

BASE (1) 13 6
(1) – Considerando que um mesmo pesquisado poderia citar mais de um item registra-se apenas a base para o 

cálculo dos percentuais e não o total. 

Fonte: Dados da pesquisa do autor, 2006. 
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Nesta tabela, observa-se que o elemento considerado mais positivo para a cidade 

de Gravatá foi o incremento do turismo, relevante para 46,2% dos estabelecimentos de 

pesquisados de pequeno porte. Em seguida, veio a melhoria para acesso à Gravatá vindo-se de 

outras cidades; verificaram-se 30,8% de respostas positivas  para os mesmos 

estabelecimentos.

Na Tabela 8, 36,8% dos entrevistados não responderam qual era o impacto mais 

negativo da duplicação da BR-232, bem como, 31,6%, consideraram que não houve nenhum 

impacto negativo. Ao mesmo tempo, destacaram como item mais freqüentemente citado, com 

63,15% de respostas, a crítica ao único acesso à cidade, construído na forma de viaduto, sob a 

própria rodovia, no km 82, altura da Rua Duarte Coelho, onde se situa um pólo de móveis e 

artesanato, conforme se vislumbra na área destacada em círculo, no Mapa 1, que apresenta 

pontos turísticos de Gravatá. 

Tabela 8: Avaliação do impacto que considera mais negativo da duplicação da BR 232 no estabelecimento 

do setor hoteleiro da cidade de Gravatá – PE, segundo o porte do estabelecimento

IMPACTOS NEGATIVOS

Porte do estabelecimento

Pequeno Médio /grande Grupo total

N % n % n %

 Única entrada de acesso à Cidade 5 23,1 7 - 3 63,15

 Aumentou a concorrência 1 7,7 - - 1 5,3

 Demora em concluir a obra na cidade com 

prejuízo para os comerciantes

- - 1 16,7 1 5,3

 Degradação do meio ambiente 1 7,7 - - 1 5,3

 Nenhum impacto negativo 3 23,1 3 50,0 6 31,6

 Não respondeu 5 38,5 2 33,3 7 36,8

BASE (1) 13 6 19

(1) Considerando que um mesmo pesquisado poderia citar mais de um item registra-se apenas a base para o 

cálculo dos percentuais e não o  total. 

Fonte: Dados da pesquisa do autor, 2006. 

Para quem vem no sentido Recife – Gravatá e pretende ter acesso à cidade, há que 

desviar-se para a via local direita, paralela à rodovia, para chegar a esta única via de entrada, 

sob a BR 232. 

Da mesma forma, vindo-se no sentido contrário - oeste-leste – , ou Caruaru - 

Recife, e pretendendo-se acessar a cidade, há que sair da BR 232, 2 km antes da cidade, seguir 
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pela via local direita e daí, acessar as ruas que dão acesso ao centro de Gravatá. Pretendendo-

se retornar, no sentido Caruaru, o mesmo se dá: retoma-se a via local, sentido Recife, dobra-se 

à esquerda passando pela mesma única via de acesso sob a rodovia, para atingir a via local 

direita que possibilitará a retomada da BR 232, 2 km adiante. 

Esta questão, espontaneamente, trouxe à tona sugestões e comentários adicionais 

ao questionário, feitos pela maioria dos entrevistados, no caso, os 63,15 % citados 

anteriormente. 

A seguir destacam-se duas sugestões reiteradamente apresentadas. Sugere esses 

entrevistados a construção de mais dois acessos à cidade: o primeiro deles, no km 80, sentido 

Recife - Gravatá, conforme se observa na área escura em elipse, na figura 4 que permitiria 

acessar-se a uma área da cidade repleta de condomínios. Aí, também se localiza o início da 

recém inaugurada via perimetral de Gravatá (2008). Adicionalmente, a construção deste novo 

acesso evitaria os gigantescos congestionamentos observados nos eventos turísticos mais 

importantes do município nos períodos da Semana Santa, São João e Festa da Estação, ex-

Circuito do Frio – este, um evento anualmente realizado pelo Governo do Estado. 
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Figura 4: 1º acesso sugerido pelos entrevistados 

    Fonte: Acervo do autor, 2006

O segundo acesso sugerido por este conjunto de entrevistados se situaria na altura 

da Rua do Norte, conforme se observa na figura 5. Argumentaram que esta rua estava em 

franco progresso comercial com tendência a tornar-se um importante pólo de negócios na 

cidade. Com a construção da rodovia, seu acesso tornou-se dificultado o que provocou um 

arrefecimento geral na dinâmica comercial desta via urbana. 

Atualmente, observa-se que nada irá mudar ali se tal acesso não for viabilizado 

pelo governo do Estado. Esta rua tem a extensão de um km e dá acesso ao comércio local e ao 

pátio de eventos da cidade, este, situado nas proximidades da antiga estação ferroviária, 

atualmente um núcleo de exposição de artesanato. 
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Figura 5: 2º acesso sugerido pelos entrevistados 

Fonte: Acervo do autor, 2006.  

Na Tabela 9, onde se visualiza a percepção do fluxo de veículos na cidade, com 

exceção de apenas um pesquisado, os demais afirmaram perceber aumento neste fluxo pós- 

duplicação da BR-232. 

Tabela 9: Percepção do aumento do fluxo de veículos na cidade.

Resposta

Porte do estabelecimento

Pequeno Médio /grande Grupo total

n % n % n %

Sim 12 92,3 6 100,0 18 94,7

Não sabe/ não respondeu 1 7,7 - - 1 5,3

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0

Fonte: Dados da pesquisa do autor, 2006. 

Naturalmente constata-se que a duplicação da rodovia provocou uma melhor 

acessibilidade ao município, reduziu tempo de deslocamento e possibilitou que para aí fosse 
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Tabela 10: Percentual do aumento de ocupação segundo o porte dos estabelecimentos. 

Estatísticas

Número de estabelecimentos (1)

Porte do estabelecimento

Pequeno Médio/grande Grupo total

3 4 7

Média 46,7 30,25 37,29

Mediana 60,0 22,50 25,00

Desvio padrão 23,09 20,17 21,41

Mínimo 20,00 16,00 16,00

Máximo 60,00 60,00 60,00

Fonte: Dados da pesquisa do autor, 2006.  

Para os pesquisados dos dois estabelecimentos de grande porte, foi questionado se 

houve aumento na realização de eventos (congressos, reuniões, encontros) e os dois 

responderam afirmativamente à questão. 

O fato de ter sido tão elevado o número dos estabelecimentos que não souberam 

informar o incremento percentual nas suas taxas de ocupação, pode ser atribuído ao 

desconhecimento “real” deste numero por parte dos menores estabelecimentos. Isto reforça a 

imagem de uma administração com característica de excessivo amadorismo e despreparo 

administrativo. No caso dos estabelecimentos de médio e grande porte, concluiu-se que estas 

informações estratégicas que deveriam estar à mão dos eventuais gerentes-funcionários destes 

estabelecimentos, na realidade não estavam. Pode-se admitir que tais informações seriam do 

conhecimento dos proprietários dos estabelecimentos, mas também, sem um grau de 

segurança confiável. Esta constatação corrobora o fato de o segmento hoteleiro apresentou 

uma exposta fragilidade quanto ao seu perfil administrativo. 

A Tabela 11 mostra que a maioria dos participantes da pesquisa, representada por 

17 entrevistados, afirmou ter havido melhoria no desempenho comercial do estabelecimento, 

pós-duplicação da rodovia BR-232. Um pesquisado considerou que o desempenho ficou igual 

e outro que houve piora. 
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duplicação constitui-se na construção de uma estrada contígua à antiga que não provocou 

danos ambientais. Na Serra das Russas o fato de ter sido construído um túnel, um viaduto e 

ter se verificado aplainamento de rochas laterais em trechos diversos da nova via, tampouco 

representou agressão ao meio ambiente local. 

Sobre o grau de responsabilidade institucional para o desenvolvimento do turismo 

sustentável, constata-se, na Tabela 12, que a maioria avaliou com muita responsabilidade: o 

governo estadual (84,2%), governo municipal (84,2%), empresariado privado em geral 

(84,2%), ONGS (78,9%) e setor hoteleiro (94,7%). Em relação ao governo federal mais de 

metade avaliou que deveria ser pouca responsabilidade (52,6%) ou muita responsabilidade 

(42,1%), ou seja, a responsabilidade para o desenvolvimento do turismo sustentável na 

opinião dos entrevistados deve ser dos governos, das ONGS e dos empresários. 

Tabela 12: Percepção da responsabilidade institucional para o desenvolvimento do 

turismo sustentável na cidade de Gravatá – PE, segundo o porte do estabelecimento. 

ITENS 

 Porte do estabelecimento  

Avaliação Pequeno Médio /grande Grupo total 

 n % n % n % 

 Governo federal Muito 5 38,5 3 50,0 8 42,1 

 Pouco 7 53,8 3 50,0 10 52,6 

 Nenhuma 1 7,7 - - 1 5,3 

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

 Governo estadual Muito 10 76,9 6 100,0 16 84,2 

 Pouco 3 23,1 - - 3 15,8 

 Nenhuma - - - - - - 

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

 Governo municipal Muito 10 76,9 6 100,0 16 84,2 

 Pouco 2 15,4 - - 2 10,5 

 Nenhuma 1 7,7 - - 1 5,3 

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

 Empresariado privado em geral Muito 11 84,6 5 83,3 16 84,2 

 Pouco 2 15,4 1 16,7 3 15,8 

 Nenhuma - - - - - - 

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

 Organizações não governamentais 

(ONG’S)

Muito 10 76,9 5 83,3 15 78,9 

 Pouco 3 23,1 1 16,7 4 21,1 

 Nenhuma - - - - - - 

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

Continua...
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 Setor hoteleiro Muito 12 92,3 6 100,0 18 94,7 

 Pouco 1 7,7 - - 1 5,3 

 Nenhuma - - - - - - 

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa do autor, 2005. 

Não surpreende nesta questão o fato de o setor se atribuir um nível de 

responsabilidade tão elevado (94,7%), apesar de, quando confrontado tal percentual de 

respostas com o contexto das outras questões desta pesquisa, não ficar assegurada a 

consistência desta convicção de responsabilidade para todo o conjunto pesquisado. Na 

verdade, constatou-se que os estabelecimentos de menor porte, pelo fato de terem menos 

acesso à informação, responderam à questão de forma veemente porque o tema é “moderno” e 

cativante, mas lhes falta consistência nos argumentos, nas sugestões, nos comentários. 

Entende-se que contribuições desta ordem, propositivas ou críticas, se circunscreveram bem 

mais ao universo das unidades de médio e grande porte. 

Da Tabela 13, destaca-se que a maioria dos entrevistados considerou muito 

importante os itens ali relacionados: a preservação e ampliação da cobertura verde urbana, o 

saneamento, a educação ambiental, coleta e tratamento do lixo, maior oferta de empregos, 

abastecimento de água, preservação da bacia do Rio Ipojuca, limpeza e conservação urbana e 

criação de “unidades de conservação” (proteção ambiental permanente) nas áreas das 

cachoeiras locais. 

Tabela 13: Opinião sobre medidas incentivadoras do turismo sustentável segundo o 

porte do estabelecimento. 

Itens
Porte do estabelecimento

Avaliação Pequeno Médio /grande Grupo total 

 n % N % N % 

 Preservação e ampliação da 

cobertura verde urbana

Muito importante 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

Pouco

importante

- - - - - - 

Indiferente - - - - - - 

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

Continua...
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 Saneamento Muito importante 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

Pouco

importante

- - - - - - 

Indiferente - - - - - - 

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

 Educação ambiental Muito importante 13 100,0 5 83,3 18 94,7 

Pouco

importante

- - 1 16,7 1 5,3 

Indiferente - - - - - - 

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

 Coleta e tratamento do lixo Muito importante 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

Pouco

importante

- - - - - - 

Indiferente - - - - - - 

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

 Maior oferta de empregos Muito importante 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

Pouco

importante

- - - - - - 

Indiferente - - - - - - 

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

 Abastecimento de água Muito importante 12 92,3 6 100,0 18 94,7 

Pouco

importante

1 7,7 - - 1 5,3 

Indiferente - - - - - - 

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

 Preservação da bacia do rio 

Ipojuca

Muito importante 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

Pouco

importante

- - - - - - 

Indiferente - - - - - - 

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

 Limpeza e conservação urbana Muito importante 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

Pouco

importante

- - - - - - 

Indiferente - - - - - - 

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

Continua...
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 Criação de “Unidade de 

conservação” (proteção ambiental 

permanente) nas áreas das 

cachoeiras locais.

Muito importante 9 69,2 6 100,0 15 78,9 

Pouco

importante

4 30,8 - - 4 21,1 

Indiferente - - - - - - 

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa do autor, 2006.

Ficou latente nesta pesquisa a preocupação com a poluição da bacia do Rio 

Ipojuca, manifestada com veemência “extra-questionário” como opinião adicional a ser 

levada em conta pela pesquisa. Percebeu-se que era um recado direto para a administração 

pública, em todas as suas esferas, para encontrar uma solução para a poluição deste rio. 

Na Tabela 14, apresentam-se os resultados da opinião sobre aspectos estratégicos 

socioeconômicos, culturais e ambientais, por porte do estabelecimento. Desta tabela, destaca-

se que mais da metade, ou a maior freqüência, considerou que melhorou muito: o acesso pela 

BR-232 (63,2%), o turismo (63,2%), empregabilidade (47,4%) e nível populacional (36,8%); 

o maior percentual correspondeu aos que responderam que nem melhorou e nem piorou: 

atividades sociais (47,4%), a poluição (42,1%), a economia (42,1%) e a administração pública 

(42,1%); o maior percentual correspondeu aos que avaliaram que melhorou pouco o item 

segurança (31,6%).

Tabela 14: Opinião sobre aspectos estratégicos socioeconômicos, culturais e ambientais, 

pós-duplicação, por porte do estabelecimento. 

Itens 
 Porte do estabelecimento  

Avaliação Pequeno Médio /grande Grupo total 
 N % N % n % 

 Acesso pela BR-232 Melhorou muito 7 53,8 5 83,3 12 63,2 
Melhorou pouco 1 7,7 - - 1 5,3 
Melhorou 1 7,7 - - 1 5,3 
Não melhorou nem piorou - - - - - - 
Piorou 2 15,4 - - 2 10,5 
Piorou muito 1 7,7 - - 1 5,3 
Piorou pouco 1 7,7 1 16,7 2 10,5 

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0 
Continua...
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 Segurança Melhorou muito 1 7,7 - - 1 5,3 
Melhorou pouco 3 23,1 3 50,0 6 31,6 
Melhorou 2 15,4 - - 2 10,5 
Não melhorou nem piorou 2 15,4 1 16,7 3 15,8 
Piorou 1 7,7 1 16,7 2 10,5 
Piorou muito 3 23,1 - - 3 15,8 
Piorou pouco 1 7,7 1 16,7 2 10,5 

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

 Poluição Melhorou muito - - - - - - 
Melhorou pouco - - 1 16,7 1 5,3 
Melhorou 1 7,7 - - 1 5,3 
Não melhorou nem piorou 4 30,8 4 66,7 8 42,1 
Piorou 5 38,5 - - 5 26,3 
Piorou muito 2 15,4 1 16,7 3 15,8 
Piorou pouco 1 7,7 - - 1 5,3 

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

 Nível populacional Melhorou muito 7 53,9 - - 7 36,8 
Melhorou pouco 1 7,7 2 33,3 3 15,8 
Melhorou 2 15,4 3 50,0 5 26,3 
Não melhorou nem piorou 3 23,1 1 16,7 4 21,1 
Piorou - - - - - - 
Piorou muito - - - - - - 
Piorou pouco - - - - - - 

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

 Empregabilidade Melhorou muito 7 53,8 2 33,3 9 47,4 
Melhorou pouco 2 15,4 1 16,7 3 15,8 
Melhorou 3 23,1 3 50,0 6 31,6 
Não melhorou nem piorou 1 7,7 - - 1 5,3 
Piorou - - - - - - 
Piorou muito - - - - - - 
Piorou pouco - - - - - - 

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

 Turismo Melhorou muito 9 69,2 3 50,0 12 63,2 
Melhorou pouco - - 1 16,7 1 5,3 
Melhorou 3 23,1 2 33,3 5 26,3 
Não melhorou nem piorou 1 7,7 - - 1 5,3 
Piorou - - - - - - 
Piorou muito - - - - - - 
Piorou pouco - - - - - - 

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0 
Continua...
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 Economia Melhorou muito 3 23,1 2 33,3 5 26,3 
Melhorou pouco 4 30,8 - - 4 21,1 
Melhorou 4 30,8 4 66,7 8 42,1 
Não melhorou nem piorou 2 15,4 - - 2 10,5 
Piorou - - - - - -
Piorou muito - - - - - -
Piorou pouco - - - - - -

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0 
 Administração Pública Melhorou muito 3 23,1 1 16,7 4 21,1 

Melhorou pouco 1 7,7 - - 1 5,3 
Melhorou 1 7,7 2 33,3 3 15,8 
Não melhorou nem piorou 5 38,5 3 50,0 8 42,1 
Piorou - - - - - -
Piorou muito - - - - - -
Piorou pouco 3 23,1 - - 3 15,8 

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

 Atividades culturais Melhorou muito 3 23,1 1 16,7 4 21,1 
Melhorou pouco 3 23,1 2 33,3 5 26,3 
Melhorou 2 15,4 2 33,3 4 21,1 
Não melhorou nem piorou 4 30,8 1 16,7 5 26,3 
Piorou - - - - - -
Piorou muito 1 7,7 - - 1 5,3 
Piorou pouco - - - - - -

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

 Atividades sociais Melhorou muito 1 7,7 - - 1 5,3 
Melhorou pouco 2 15,4 1 16,7 3 15,9 
Melhorou 1 7,7 4 66,7 5 26,3 
Não melhorou nem piorou 8 61,5 1 16,7 9 47,4 
Piorou - - - - - -
Piorou muito - - - - - -
Piorou pouco 1 7,7 - - 1 5,3 

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0 

 Lazer Melhorou muito 1 7,7 - - 1 5,3 
Melhorou pouco 3 23,1 2 33,3 5 26,3 
Melhorou 4 30,8 3 50,0 7 36,8 
Não melhorou nem piorou 4 30,8 1 16,7 5 26,3 
Piorou - - - - - -
Piorou muito - - - - - -
Piorou pouco 1 7,7 - - 1 5,3 

TOTAL 13 100,0 6 100,0 19 100,0 
.Fonte: Dados da pesquisa do autor, 2006. 
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Observou-se uma preocupação constante dos pesquisado com a questão da 

segurança, também manifestada extra-respostas ao questionário. Ficou latente o receio de que 

a duplicação da rodovia, provocando maior visibilidade e crescimento da base econômica 

local, estimulasse a importação da violência que já se observa em um município de maior 

porte como Caruaru. A referência desta cidade como uma localidade que vem experimentando 

crescentes índices de violência, parece representar para os entrevistados um motivo concreto 

para justificar tal receio. 

Quanto à empregabilidade, afirmaram, em comentários extra-questionários, que o 

incremento da atividade construção civil teve uma repercussão em várias cadeias produtivas 

do município gerando esta maior oferta de postos de emprego formal e ao mesmo tempo de 

oportunidades de trabalho o que contribuiu para assegurar melhor qualificação aos 

pretendentes a um emprego local. 

O item turismo foi citado como um dos que mais experimentou reflexos positivos. 

É este setor produtivo da economia local, que tende a ser organizado como um APL - Arranjo 

Produtivo Local. Perguntados, extra-questionário, sobre seu posicionamento com relação a 

este conceito econômico, só os dois maiores estabelecimentos e dois de porte médio tiveram 

condições de discorrer sobre o tema com segurança. Os outros não conseguiram expressar 

uma opinião consistente.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

5.1. Conclusões 

Quando a capacidade criativa do homem se volta para a descoberta de suas 

potencialidades e ele se empenha em enriquecer o universo que o gerou, produz o 

que se chama de desenvolvimento (FURTADO, 2000). 

Os dados aqui analisados apontam que o turismo se afigura como uma das 

atividades com maior potencial de crescimento no Brasil do presente e dos próximos anos. 

Pela revisão e prospecção bibliográfica aqui realizada, constata-se que o País será o destino 

turístico do século 21. Já começa a sê-lo, dado ao ritmo diferenciado de crescimento 

econômico, atestado por estatísticas oficiais da EMBRATUR, ABIH e Organização Mundial 

do Turismo. O incremento nacional de desembarques estrangeiros a partir de1995, comprova 

tal fato. 

O estoque brasileiro de “produtos” turísticos afigura-se como singular. A marca 

da diversidade que lhe caracteriza constitui um atrativo global que ainda não foi devidamente 

trabalhado, internamente, com vistas à sua comercialização no exterior. Isto concretizado 

contribuirá para ampliar continuamente a oferta de emprego e renda dentro das fronteiras 

nacionais.

Desde o atentado de 2001 nos Estados Unidos e o desastre ecológico de 2004 na 

Indonésia, o mundo passou a redefinir roteiros e destinos turísticos, tornando o Brasil um foco 

de inusitada visibilidade internacional. Eventos como as exposições culturais nacionais de 

grande peso realizadas nos Estados Unidos, 2002/03, sobre o barroco brasileiro, aliados ao 

“Ano do Brasil” na França, em 2005, à exposição, em Londres, 2006, sobre o movimento 

“Tropicália”, dos anos 60 e à realização da Copa do Mundo, na Alemanha, também em 2006, 

representam eventos que impulsionam as estatísticas locais na direção de uma consistente 

entrada de turistas internacionais no País, logo que sejam superados os efeitos da crise 

financeira internacional, que estava submersa e que veio à tona em setembro de 2008. 

O mundo está descobrindo um país que não se resume apenas a um único esporte 

ou a uma única manifestação cultural carnavalesca. Desvenda atualmente um país plural que 

reúne uma diversidade natural que começa a atrair legiões de “descobridores”. Aí reside o 
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perigo. Há que antecipar-se à invasão para que ela se torne administrável e se reverta seu 

potencial ameaçador, como contingente predador, para tornar-se fonte salutar de receitas. 

Mas a questão também merece ser analisada por outra ótica.Antes de verificar-se 

esta “ descoberta” do Brasil, a ser monitorada pelos poderes públicos, há que atentar para 

outras variáveis que influirão no aporte de receitas que este segmento econômico poderá 

proporcionar ao país. Uma destas variáveis, é a insegurança urbana. Esta, é preocupante e 

desafiadora. Se o país não equacionar este drama, nesta próxima década,  com investimentos 

em massivos educação e estímulo à manutenção de um crescimento econômico capaz de gerar 

emprego e renda, será muito difícil o Brasil tornar-se um destino  internacional  atrativo.Se o 

problema se agrava , deixará o país de desfrutar de um aporte potencialmente expressivo de 

receitas, quando a economia global superar os efeitos da crise financeira iniciada em 2008 , 

voltando à normalidade de crescimento, embora em bases distintas do período anterior à   

crise citada.Para o turismo interno, exercitado pelos que aqui residem, esta insegurança 

urbana também interfere no seu desenvolvimento e representa um  freio à sua expansão 

Superando-se problemas como o da insegurança urbana, o caminho mais racional, 

tanto nacional quanto regional e localmente, é assegurar-se a sustentabilidade da atividade 

turística, por mais que este conceito ainda esteja com um perfil prático ainda disperso e 

impreciso no Brasil. Tal caminho só poderá ser alcançado com a integração mais concreta de 

esforços entre as diversas esferas do setor público, privado e organizações conseqüentes da 

sociedade civil para, conjuntamente, na visão de RUSCHMANN(1994) definirem uma práxis 

referencial para tais ações. Isto, na forma espontânea, mas, organizada de educação ambiental 

ou na forma de imposições de posturas seja de zoneamento, de cobranças monetárias para 

acessos limitados a áreas de preservação, de fiscalização e atribuição de penalidades e até 

mesmo de cerceamento de circulação em locais e áreas naturais e culturais passiveis de 

comprometimento por excessos de visitantes. 

Toda esta mutação na ampliação do conhecimento do país no exterior traz consigo 

um particular recado para a região Nordeste. Segundo a EMBRATUR, grande parte deste 

fluxo internacional que se direcionará para o País nos próximos anos, será orientado para esta 

região. As estatísticas da INFRAERO comprovam que, dos cinco aeroportos nacionais com 

maior movimentação turística externa, três estão no Nordeste, nas capitais da Bahia, Ceará e 

Pernambuco. O Recife ocupa a quinta posição nacional, embora registre número recorde de 

3,7 milhões de embarques e desembarques em 2005, aí incluídos, residentes nacionais e 

turistas internacionais. Tal fato, não previsto em termos de incrementos projetados, fez com 

que a INFRAERO revisse suas estatísticas quanto a acréscimos anuais de passageiros e 
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partisse para iniciar as obras de ampliação do recém inaugurado aeroporto Gilberto Freyre no 

Recife, aumentando sua capacidade atual de 5 milhões de passageiros, para 7,5 milhões. O 

que, se espera que atenda a demanda por mais 5 anos, a partir de 2010. 

As perspectivas para a ascensão do Recife nesse “ranking” de capitais, já estão 

sendo vislumbradas. Os novos investimentos que começam a ser aportados para Pernambuco, 

tendem a reforçar sua condição de estado detentor da segunda economia do Nordeste, com um 

de PIB de US$ 19,2 bilhões em 2005 (IBGE), representando 2,3% do PIB nacional, 

avançando, nos próximos 10 anos, para equiparar-se à Bahia (4,91%), face ao volume de 

investimentos previstos de US$10 bilhões nos próximos 7 anos, a partir de 2008, a serem 

investidos em projetos estruturadores da economia local, segundo estimativas da FIEPE - 

Federação das Indústrias de Pernambuco. 

Os projetos que estão sendo atraídos para a área industrial do Porto de SUAPE - 

PE, incluindo uma refinaria de petróleo, um estaleiro, o Pólo de Poliéster, e o Pólo Têxtil, 

deverão aportar, em 6 anos, um investimento global de US$ 10,0 bilhões para o Estado, 

segundo dados da Secretaria de Indústria e Comércio de Pernambuco. Incluem-se também ai, 

os montantes referentes à transposição do Rio S. Francisco e a implantação da ferrovia 

TRANSNORDESTINA, no que couber a Pernambuco em termos de investimentos 

proporcionais do que for investido nos estados beneficiados, em ambos projetos.  

Nesse contexto de crescimento contínuo e sustentado, previsto oficialmente para o 

Estado, naturalmente, Gravatá estará inserido. A duplicação da rodovia 232 antecipou-lhe o 

crescimento que se antevê para Pernambuco. A “nova onda” de crescimento estadual 

implicará reforço a uma expansão concreta da economia deste município. Aí é que residirá o 

desafio. Desafio para todos que, em maior ou menor grau, estão envolvidos com o 

desenvolvimento local da economia de Gravatá.  

Após a duplicação da BR 232, esta cidade está sendo alvo de impactos positivos e 

negativos, e estes poderão ser evitados se, desde já, o poder público, a iniciativa privada - aqui 

representada pelo segmento hoteleiro - e a sociedade civil organizada, se mobilizarem com 

vistas a monitorarem o crescimento acelerado que se observa no município. Um exemplo que 

salta aos olhos é a possibilidade de implantação na cidade do denominado “Complexo 

Turístico de Gravatá”. Um mega empreendimento, liderado por uma aliança público-privada. 

O projeto é de autoria do arquiteto Oscar Niemayer. Poderá ser implantado em uma área de 

121 hectares, com vistas a direcionar para o município adicionais fluxos turísticos de negócios 

e de lazer que se dirigem a Pernambuco, já que em seu projeto original, prevê a instalação de 

um dos maiores complexos de convenções da região nordestina. 
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Diante de fatos como este, a capacidade de carga da cidade deverá ser ampliada 

para evitarem-se pressões sobre sua infra-estrutura e condições ambientais que poderão 

resultar em problemas que demandarão esforços e recursos certamente indisponíveis, de 

pronto, para sua reversão. Para projetos como este, é condição sine qua non assegurar-se o 

foco da sustentabilidade. 

Lembrando SWARBROOK(2000), referindo-se a características predatórias do 

turismo pergunta-se: será que o “turismo sustentável” representa uma “utopia impossível”? 

Segundo este autor, a sustentabilidade é um assunto cuja discussão e prática são ainda 

incipientes e que é um tema eminentemente político. Está vinculado a uma correlação de 

forças que, em última instância diz respeito ao “poder”. É este “poder’ que determina e faz 

acontecer. É identificado nas instâncias de governo, nos segmentos da indústria turística - 

destaque para hotelaria - nas organizações da sociedade civil e, até mesmo nos próprios 

turistas, quando agem de forma racional e organizada. Do inter-relacionamento destas 

instâncias de poder, poderá ser gerado um conjunto articulado de ações preventivas e 

estruturadoras do crescimento organizado da atividade turística”. 

Para analisar o papel desempenhado pelo segmento hoteleiro na expansão do 

turismo e preservação da sustentabilidade desta atividade, foi escolhido o município de 

Gravatá - PE face à sua importância estratégica para a interiorização do turismo no Estado de 

Pernambuco e por estar situado num contexto geográfico com a rodovia BR 232 incorporada 

à sua área física, dividindo a cidade em dois aglomerados urbanos. Também pelo fato de esta 

requalificação da rodovia ter gerado um impacto positivo concreto na base econômica, 

centrada na atividade turística, neste município. 

O exercício do turismo sustentável deve começar em casa, na visão do mesmo 

SWARBROOK(2000) Assim, entendeu o Hotel Portal de Gravatá, um dos dois 

estabelecimentos de grande porte pesquisados pelo autor desta dissertação, que instituiu um 

programa de convivência ambiental executado em suas dependências. Um exemplo a ser 

difundido, partilhado e tornado referencial para outros estabelecimentos do segmento setor 

hoteleiro do País inteiro. Tanto foi assim, que o Ministério do Meio Ambiente, colocou-o 

como líder nacional em termos de referência ambiental. 

Este hotel viu suas instalações físicas se multiplicarem por 10, desde que iniciou 

suas atividades no município, em 1985. Este estabelecimento turístico é líder na implantação 

de programas que privilegiam o meio ambiente. Por conta disso, o Portal de Gravatá foi 

escolhido como empresa piloto do “Programa Nacional de Produção Mais Limpa” do 

Ministério do Meio Ambiente, que visa estimular a promoção de parcerias, em nível nacional 
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e regional, entre os setores públicos e privados, envolvendo segmento produtivo e financeiro, 

e, também, fortalecer a inserção da produção mais limpa na política ambiental nacional.  

Nesse hotel são executados programas ambientais pontuais como os adiante 

relacionados:

Sistema de Reciclagem da Água da Lavanderia - este projeto prevê a 

reutilização de 70% da água consumida na lavanderia através da filtragem e tratamento 

químico da água consumida pela própria lavanderia. 

Sistema de Reciclagem da Água de Banho e Lavatório - este sistema promove 

o tratamento/filtragem de toda água originada dos chuveiros e lavatórios dos apartamentos e 

posterior retorno às descargas sanitárias dos apartamentos. Este sistema além de permitir 

substancial economia de água, reduz o volume de resíduos lançados nos mananciais locais. O 

hotel foi preparado para esta função, através da instalação de redes separadas de esgoto dos 

chuveiros e lavatórios.

Sistema de Biodigestor Anaérobico - toda a água originada nas bacias sanitárias 

é direcionada ao sistema de biodigestor, o qual gerará gás a ser utilizado na cozinha e 

lavanderia do Hotel.

Criação de Porcos - os porcos criados no Hotel são alimentados com cascas de 

frutas, verduras e legumes que sobram da cozinha, bem como de toda sobra de alimentos que 

retorna do restaurante. Os excrementos dos porcos são misturados a serragens de madeira e 

folhas secas e se transformam em adubo a ser utilizado no capim que alimenta o gado. 

Irrigação - o resíduo originado do biodigestor passa por filtros e em seguida é 

lançado no capim para irrigá-lo. 

Adubo Orgânico - as folhas originadas da varrição do campo são armazenadas 

em valas e se transformam em adubo orgânico, que é utilizado no jardim do Hotel. 

Energia Solar - 50% dos apartamentos do Hotel já são dotados de energia solar 

para aquecimento da água de banho, promovendo substancial economia de energia elétrica. 

Futuramente o sistema será ampliado para os demais apartamentos. 

Coleta Seletiva de Lixo - depósitos especiais nas cores padrão são distribuídos 

nas áreas do Hotel e Apart-Hotéis para coleta seletiva de vidro, plástico, metais e papel. 

Com a abordagem de um “caso” como este, fica claro que um empreendimento 

para atuar de forma responsável necessita estar engajado em minimizar os impactos 

ambientais de sua operação e estar compromissado não só com os aspectos econômicos de seu 

empreendimento, mas também com a geração de tecnologias inovadoras para utilização 

interna, vinculando tudo isto ao seu entorno, ou seja, ao destino turístico onde opera. E mais: 
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deve-se promover o desenvolvimento social de seus funcionários, suas famílias e das 

comunidades locais. Procurar fornecer treinamento adequado a suas equipes e conscientização 

ambiental às comunidades anfitriãs, de acordo com suas realidades. Não há verdadeira 

sustentabilidade em hotel que funcione como perfeito paraíso enquanto fora de suas paredes 

reine o caos. Perde o hotel, a comunidade, o destino como um todo e o País (MAGALHÃES, 

2005).

Com esta perspectiva, um papel de relevância especial para a aglutinação deste 

segmento produtivo em Gravatá, cabe a instituições como a ABIH e SEBRAE. Devem partir 

daí iniciativas de fomento à aglutinação. O setor público tem seu papel igualmente como 

estimulador da atividade – conforme constatado junto aos estabelecimentos pesquisados, mas 

não pode ter continuidade a reprodução do modelo tradicional de gestão do turismo, em que 

só a este setor se atribui a responsabilidade de tomar iniciativas dinamizadoras da atividade. 

Uma região como o Nordeste, ou uma localidade como Gravatá, tem pela frente uma notável 

perspectiva de crescimento, haja vista o que se preconiza para a expansão turística no Brasil 

dos próximos anos. É preciso ocupar espaços e fazer acontecer. 

Se a institucionalização do turismo sustentável diz respeito ao “poder”, no caso 

em estudo, os hoteleiros locais poderão ter poder, desde que sejam estimulados a se 

organizarem em termos de idéias e práticas a serem difundidas no seu meio. Assim, poderão 

estabelecer parcerias e alianças, poderão constituir-se em referência para toda a região 

Nordeste, funcionando como autênticos agentes transformadores e indutores do 

desenvolvimento local.

Em Gravatá-PE, este desenvolvimento local embasado na constituição do APL - 

Arranjo Produtivo Local turístico têm chances concretas de consolidar-se desde que seja 

ampliada sua discussão e se conscientizem os atores que gravitam no seu entorno, da 

importância de seu entendimento da questão e de sua participação na condução do processo 

de consolidação deste APL em um ambiente de sustentabilidade permanente.    

Com base nas constatações identificadas neste estudo, os caminhos para o turismo 

sustentável são tortuosos, mas, isto não deve implicar obstáculos intransponíveis para se agir. 

Pode-se lançar aqui a pedra fundamental da construção do castelo de sonhos da 

sustentabilidade, ou plantar uma semente. O autor deste trabalho optou pela segunda 

alternativa. 
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5.2. Recomendações 

Adiante, apresenta-se um conjunto de sugestões originadas deste segmento 

empresarial de Gravatá, extraído principalmente das sugestões dos estabelecimentos de 

“vanguarda” pesquisados, ou seja, daqueles estabelecimentos que têm plena consciência do 

seu papel no exercício da sustentabilidade; extraído também de entrevistas realizadas com 

empreendedores locais e, bem como, das observações de campo efetuadas pelo autor desta 

dissertação. 

5.2.1. Entorno físico-urbano da BR 232 no município 

Destacam-se neste conjunto de recomendações, as observações críticas do setor 

pesquisado com relação ao traçado da rodovia no Município. Conforme visto, constatam que 

Gravatá foi penalizado em excesso pelo extenso período de realização das obras na lateral-

norte da cidade. Além disto, consideram um erro do projeto ter possibilitado apenas um 

acesso à cidade, o que tem provocado congestionamentos volumosos e permanentes nos 

períodos dos grandes eventos. Na tentativa de encontrar uma solução paliativa, o Governo do 

Estado tem deslocado para o município uma legião de funcionários e técnicos para 

redirecionar o tráfego e a circulação nestes períodos críticos, o que representa um custo 

elevado e repetitivo ano a ano para cada um dos grandes eventos que ali se realizam. 

RECOMENDAÇÃO JUSTIFICATIVA COMPETÊNCIA 

Melhorar a circulação local no 

Círculo 1 do Mapa 1 da cidade 

Neste local, estender por 440m a pista 

local direita, sentido Bezerros, 

permitindo que veículos vindos pela BR, 

sentido Caruaru – Gravatá, possam ter 

acesso a esta via, sem a necessidade de 

se deslocarem até ao único acesso 

existente na BR, a 4,5 km adiante. 

Vantagem: reduziriam os 

congestionamentos nos períodos de 

grandes eventos.  

Governo do Estado/DER 

Melhorar a circulação local no 

Círculo 2 do Mapa 1 da Cidade 

Estender por 530m a via local da 

margem direita, sentido Recife, de forma 

a permitir que veículos vindos do 

Recife, possam acessar a cidade, sem a 

obrigatoriedade de seguir pelo único 

Governo do Estado/DER/DNIT 
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acesso possível atualmente existente. 

Vantagem: Seria reforçado o acesso 

para os condomínios localizados na 

lateral sul da Cidade; seria reforçado o 

movimento comercial da Avenida XV 

de Novembro, prejudicado pelo traçado 

original de único acesso à Cidade; 

seriam reduzidos os mesmos 

engarrafamentos em períodos de grandes 

eventos. 

Estudar um novo e exclusivo acesso 

à Cidade, através da Rua do Norte 

(Circulo 3) 

Esta rua estava se tornando um pólo 

comercial. Com o traçado da BR 232, 

foi impedido o acesso direto para 

veículos que venham do Recife. Estes 

para acessar tal artéria, têm que seguir 

pelo único acesso existente para a 

Cidade.

Vantagem: Reduziriam os 

congestionamentos no único aceso. 

Governo do Estado/DER 

Ampliar o entendimento do APL - 

Turístico local 

Entender como está inter-relacionado o 

Arranjo Produtivo Local do Turismo 

para poder orientar ações de 

sustentabilidade 

Governo do Estado/SEBRAE/Prefeitura 

Municipal de Gravatá 

5.2.2. Contexto socioambiental e cultural 

RECOMENDAÇÃO JUSTIFICATIVA COMPETÊNCIA

Monitoramento e preservação da 

bacia do Rio Ipojuca. 

Desenvolver ações para evitar-

se poluição domestica no Rio. 

Governo do Estado / CPRH / 

Prefeitura Municipal de Gravatá 

Incluir as localidades mais 

carentes da cidade nas ações de 

limpeza e conservação urbana 

Valorização da auto-estima 

das comunidades/cidadania 

PMG - Prefeitura Municipal de 

Gravatá 

Transformar a Cidade em Pólo de 

Ecoturismo e Turismo de 

Aventuras 

Difundir através de campanha 

permanente e institucional que 

a cidade é caracterizada por 

estas duas modalidades 

turísticas. 

Governo do Estado / EMPETUR / 

PMG - Prefeitura Municipal de 

Gravatá 

Estabelecer parcerias com as 

cidades de Bezerros e Caruaru 

com o objetivo de ampliar seu 

APL turístico local, em 

consolidação, para envolver 

As três cidades têm 

características próprias e 

outras comuns que podem ser 

trabalhadas conjuntamente 

Governo do Estado/EMPETUR / 

SEBRAE / PMG - Prefeitura 

Municipal de Gravatá 
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também o Turismo Ecológico, de 

Aventuras e Comercial 

juntamente com as duas cidades 

vizinhas 

Difundir a Educação Ambiental 

no ensino fundamental 

Preparar as novas gerações 

para a “nova” realidade 

municipal 

PMG - Prefeitura Municipal de 

Gravatá 

Estabelecer e ampliar convênios 

para treinamento e formação de 

mão-de-obra especializada 

Acompanhamento constante com 

vistas a evitar-se sobrecarga local 

Atrair para Gravatá um centro 

regional de formação e 

qualificação do trabalhador  

Governo Federal/ FAT/ Governo 

do Estado / Secretaria do Trabalho 

/ SENAC / SEBRAE 

Monitorar as condições 

ambientais da atmosfera, 

saneamento, lixo e atentar para o 

adequado manejo da drenagem do 

solo e aproveitamento de águas 

pluviais. 

Condição primordial para 

acompanhamento com vistas à 

sustentabilidade 

Governo do Estado / CPRH / PMG 

- Prefeitura Municipal de Gravatá 
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5.2.3. Corpo funcional e técnico da prefeitura da cidade 

Espera o segmento hoteleiro local que a PMG – Prefeitura Municipal de Gravatá 

passe a dispor de um corpo de funcionários consciente de sua missão e que seja 

permanentemente informado sobre a questão ambiental e seus vínculos com aspectos 

econômicos, sociais e culturais do município. Deverá estar em condições de avaliar eventuais 

impactos negativos que venham a acontecer tendo desenvolvido, através de treinamento, 

habilidades para estabelecer estratégias de manejo e mitigação. 
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