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Resumo 
 
 
Este trabalho tem como principal característica o incremento da

atividade turística no Parque Metropolitano Armando de Holanda

Cavalcanti situado no município do Cabo de Santo Agostinho. Com

potencial natural, histórico e cultural a área possui características 

singulares para que as ações executadas visem um maior fluxo

turístico, com a valorização da comunidade residente. Para que haja

uma maior compreensão a cerca das estratégias propostas para a

atividade turística, o estudo está baseado nos três principais eixos de 

pesquisa que são: o turismo, o desenvolvimento local e a gestão

ambiental.  A conceituação do termo turismo destaca a importância da

atividade como fator de desenvolvimento e geração de emprego e

renda. Como processo permanente de planejamento, foram criadas 

estratégias baseadas nos desejos da população local, tendo entre

suas atribuições a preocupação com o meio ambiente. As estratégias 

propostas são: o aproveitamento das potencialidades naturais da área,

através da exploração racional das belezas ambientais, culturais e dos

monumentos históricos existentes. A identificação de trilhas e

exploração racional das mesmas; geração de renda e utilização de

todas as suas oportunidades culturais e recreativas; estabelecimento

de programação e gerenciamento de todas as atividades do Parque,

visando à qualidade dos serviços oferecidos. 

Palavras Chave: Turismo, Desenvolvimento Local e Gestão

Ambiental. 
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Abstract 
 

This work aims to propose strategies for the development of touristic

activity of the Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti Park,

which is situated in Cabo de Santo Agostinho district. Along its natural,

historical and cultural potential, the area has got also peculiar 

characteristics which may help the execution of the actions that intend

to allow a higher touristic flow, with befefits for the local community. For

a better understanding of the public politics that aims tourism, the study

is based on mainly focus, which are: touristic activities, local

development and environmental management. The conceptualization

of the touristic term detaches the importance of the activity as a means

of development and increasing the employment rate as well as income. 

As a permanent process of of planning, strategies based on social

necessities were developped; among them, the environment concern.

The propositions developed according to the research were:

capitalization of natural potential of the area through racional 

exploitation of environmental and cultural attractions. Rational

exploitation of trails; increasing local income and usage of all its

cultural potentials plus leisure; establishment of programmes of all the

activities related to the Park, aiming the qualities and offerec services.

 

Keywords: tourism, local development and environmental management
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INTRODUÇÃO 
 
 

A elaboração de estratégias para o desenvolvimento do turismo no município 

do Cabo de Santo Agostinho, especificamente no Parque Metropolitano Armando de 

Holanda Cavalcanti, constitui o eixo central deste estudo. Para tanto foi fundamental 

a compreensão do turismo como política de gestão pública, gestão ambiental e 

desenvolvimento local.  

Ao longo dos anos, a atividade turística vem ganhando forças culturais e 

históricas configurando-se como uma importante atividade econômica em todo o 

mundo. No entanto, não se pode resumir o turismo como fator puramente 

econômico, mas também como um resgate histórico em defesa da valorização dos 

elementos da cultura local como atrativo turístico, contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento da comunidade.  

Com o turismo se atribui uma certa significância social ao patrimônio cultural e 

histórico, o qual se promove um sentimento de posse e de continuidade histórica, 

assumindo a função de atrativo turístico, ou seja, o patrimônio arquitetônico é 

inserido na dinâmica de uma atividade, que implica diretamente na vida social e 

cultural de uma região. 

 A utilização do patrimônio histórico, cultural e ecológico, pela atividade 

turística no Parque, possibilita aos visitantes e comunidade uma maior interação com 

os bens culturais, históricos e arquitetônicos presentes como, por exemplo: Igreja de 

Nossa Senhora de Nazaré, O museu do Pescador, Ruínas do Forte do Castelo do 

Mar entre outros. A principal motivação deste estudo é detectar as potencialidades 

turísticas na localidade, bem como desenvolver uma gestão capaz de fomentar a 

atividade no parque. Dentre várias questões pertinentes ao turismo no PMAHC, a 

que mais aguçou curiosidade foi saber um pouco mais sobre os impactos ambientais 

existentes, como acontecem na prática e os principais anseios da comunidade que 

procura oportunidade de emprego e melhoria da qualidade de vida. 

A atividade turística é importante para qualquer economia, seja ela nacional, 

regional ou local, pois o deslocamento constante de pessoas aumenta o consumo, 
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motiva a diversidade de produção de bens e serviços, possibilita o lucro e a geração 

de emprego e renda. Destaca-se neste estudo a relevância de estudar não só 

sugestões de infra-estrutura turística para o Parque, mas propor estratégias para 

uma administração com resultado, ou melhor, indicar procedimentos e 

responsabilidades para cada órgão público que possui obrigações com o Parque. 

Nas argumentações teóricas e metodológicas, foi fundamental a reflexão de 

autores como: Mário Carlos Beni, Mario Petrocchi, Maragarida Barreto, Luiz 

Gonzaga Trigo, José Vicente de Andrade,Geraldo Castelli, Doris Ruschmann, 

Wolfangang Sachs, Jhon Swarbrooke, Elizabeth Boo ente outros. 

Pesquisas de campo com entrevistas abertas foram realizadas com a 

comunidade local e visitantes do Parque. Através delas foi possível observar os 

anseios da comunidade local e elaborar estratégias de gestão do turismo que 

envolva a população, visando a sua sustentabilidade. Nas pesquisas realizadas com 

os visitantes, foi possível incluir estratégias de infra-estrutura voltadas para o bem 

estar do turista, sem esquecer a segurança e o cuidado ao Patrimônio natural, 

histórico e cultural existente. 

As principais fontes primárias estudadas foram relatórios, projetos e trabalhos 

elaborados pelos órgãos que possuem obrigações com o Parque, tais como: Suape, 

Funcef, CPRH, Fundarpe, Iphan e Prefeitura do Cabo, bem como entrevista com 

representante de cada órgão envolvido. 

As argumentações teóricas deste estudo são voltadas ao conhecimento da 

atividade turística como um todo. O primeiro capítulo destaca a evolução histórica da 

atividade turística e sua importância para o desenvolvimento de localidades com 

potencial turístico natural. Também estão destacadas a importância do turismo 

histórico e cultural, bem como uma análise sobre o SISTUR – Sistema de Turismo 

que envolve diversos setores que precisam estar em harmonia constante. 

 O desenvolvimento local, tema de grande relevância nos dias atuais, está 

abordado com ênfase para o papel dos órgãos públicos e suas obrigações. Para 

consolidar a importância da atividade turística, discute-se, em seguida, a 

preocupação com o meio ambiente, tendo como principal objetivo consolidar a 

atividade para gerações futuras. 
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O segundo capítulo destaca o município do Cabo de Santo Agostinho e seu 

potencial turístico, bem como, principais atrativos turísticos. Em seguida, demonstra-

se a área pertencente ao Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti, 

suas potencialidades e principais dificuldades na consolidação da atividade turística. 

A seguinte abordagem relata a falta de articulação dos órgãos envolvidos com a 

gestão do Parque e os danos causados ao meio ambiente desde sua criação até os 

dias atuais. 

Diante da tamanha importância cultural e histórica do Parque Metropolitano 

Armando de Holanda Cavalcanti, o último capítulo propõe estratégias que valorizam 

o patrimônio histórico, cultural e ambiental existente na localidade. Estão 

demonstradas nesta abordagem propostas de gestão para a administração do 

parque, bem como, sugestões importantes para a execução de ações efetivas para 

o Turismo, respeitando o meio ambiente e valorizando a comunidade local. 
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1. TURISMO E SEUS CONCEITOS 
 
 

1.1 Turismo e os Aspectos Históricos 

 

 Este estudo tem como foco uma análise à cerca dos temas: turismo, 

desenvolvimento local e gestão ambiental, a fim de que possa consubstanciar as 

estratégias voltadas para a atividade turística no Parque Metropolitano Amando de 

Holanda Cavalcanti. Serão analisados o conceito de turismo e sua evolução, bem 

como a base histórica do turismo desde a Antigüidade até os dias atuais.  

Desde a Antigüidade, muito antes da consolidação do termo turismo, a 

realização das viagens já fazia parte da vida dos cidadãos. As principais motivações, 

que propiciaram o deslocamento neste momento, foram o comércio as expedições 

militares, as peregrinações religiosas e as buscas para conquistas de novos 

territórios1. 

 Cabe destacar que tais viagens eram feitas espontaneamente, já que, é 

inerente do ser humano a curiosidade e a aventura; aventura no sentido de buscar 

inovações e horizontes. 

Entre os séculos I e III, houve intensa peregrinação a Jerusalém, à Igreja de 

Santo Sepulcro, que fora construído em 326 pelo Imperador Constantino, o Grande. 

A partir do século VI, registravam-se peregrinações de cristãos, os chamados 

romeiros, para Roma. Também no século IX, após a descoberta da tumba de 

Santiago de Compostela, tiveram início as peregrinações, ora eram feitas por mar, 

ora eram feitas por terra.2 

As cruzadas colocaram nos caminhos da Europa muitos viajantes - entre 

peregrinos, soldados e mercadores -, o que propiciou a transformação das pousadas 

em atividades lucrativas com a criação, em 1282, do primeiro grêmio dos 

proprietários de pousadas, em Florença, que influenciou rapidamente todo sistema 
                                                 
1 ANDRADE, José Vicente. Turismo Fundamentos e Dimensões. São Paulo: Ática, 2001. 
2 BARRETO, Margarida. Manual de Iniciação ao estudo do turismo, 2ª ed, Campinas- São 
Paulo:Papirus, 1997. 
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de hospedagem da Itália. Também nessa época começou o intercâmbio de 

professores e alunos entre as universidades européias3. 

 É importante observar que para a burguesia européia, apenas os jovens que 

estudavam em outras localidades eram os que se destacavam. Quanto mais viagens 

o estudante fazia, mais culto e sábio se tornava. Isto para aqueles que tinham poder 

aquisitivo para realizar tais viagens. 

Em meados do século XIX, as movimentações turísticas tomaram novas 

dimensões com o desenvolvimento do trem e das ferrovias, proporcionando viagens 

mais rápidas, maior capacidade de transporte e baixos custos4.A partir deste 

momento houve um incremento importante no volume das viagens realizadas. O 

desenvolvimento começa a ser um fator primordial para que mais pessoas possam 

viajar, conhecer lugares, culturas e povos por um custo acessível. 

Segundo Margarida Barreto, e a grande maioria dos livros que tratam da 

atividade turística, não devemos deixar de citar um nome importante na 

consolidação do inicio de organização e planejamento das viagens: Thomas Cook. 

Thomas Cook é conhecido no meio acadêmico do turismo como Pai das 

Agências de Viagens, por sua importância na modernidade e pelos desafios 

vencidos. 

Ainda segundo Margarida Barreto, o turismo moderno tem a sua origem com 

Thomas Cook, na Inglaterra.  Cook andara 15 milhas para um encontro com uma 

liga contra o alcoolismo em Leicester. Para um outro encontro, dessa vez em 

Loughborough, ocorreu-lhe a idéia de alugar um trem para levar todos os colegas. 

Juntou 570 pessoas, comprou e revendeu bilhetes, configurando a primeira viagem 

agenciada. Mas tarde, em 1846, realizou viagem similar de Londres a Glasgow na 

Escócia com 800 pessoas, utilizando desta feita, guias turísticos. Era o início do 

Turismo coletivo. Em 1865, Cook também fazia reservas de hotéis e editava um guia 

denominado de “conselhos do Cook para excursionistas e turista”. As inovações de 

                                                 
3 BARRETO, Margarida. Manual de Iniciação ao estudo do turismo, 2ª ed, Campinas- São 
Paulo:Papirus, 1997. 
4 Ibidem. 
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Thomas Cook com certeza marcaram o turismo na era industrial, no aspecto 

comercial5. 

Ainda segundo a autora, as grandes modificações econômicas e sociais do 

século XX, advindas da Revolução Industrial e dos meios de comunicação, 

alavancaram o desenvolvimento, fortalecendo sobremaneira o setor turístico em 

diversos aspectos. 

A atividade turística é considerada moderna e a sua evolução se deu através 

do desenvolvimento e da facilidade de locomoção. Não se pode pensar em viagens 

sem que haja meios facilitadores para o deslocamento de pessoas. Já que, o 

movimento de pessoas é o que faz do turismo um setor extremamente dinâmico e 

criativo. 

Nas últimas décadas, em especial, após a 2º guerra mundial, concentraram-

se os maiores fluxos e estruturação da oferta turística da história do setor em todo o 

mundo. Atribui-se a esse crescimento numerosas causas, dentre as quais se 

destacam: a legislação social que determina o tempo de trabalho, o repouso 

semanal e férias anuais remuneradas; o crescimento demográfico, provocando 

maiores concentrações urbanas e a busca do repouso e recuperação física e mental, 

levando o homem ao campo; o progresso nos transportes em geral; o incentivo 

criado por alguns governos, objetivando a geração de maiores fluxos turísticos; o 

desenvolvimento de equipamentos e a criação de novos serviços na oferta turística6. 

Alexandre Tutatti destaca inúmeras causas para o incremento das viagens. É 

oportuno observar por mais que a modernização nos traga vários danos como 

estresse, poluição, aglomerados urbanos e ritmos frenéticos de trabalho, 

paralelamente nos mostrou que é preciso aproveitar ao máximo do tempo livre que 

nos resta. Daí, o descanso semanal e as férias remuneradas podem e devem ser 

prazerosas. O Turismo faz parte desta nova era, sendo importante também para a 

localidade receptora como fator de desenvolvimento.7 

                                                 
5 BARRETO, Margarida. Manual de Iniciação ao estudo do turismo, 2ª ed, Campinas- São 
Paulo:Papirus, 1997. 
6  ROSE, Turatti, Alexandre – Turismo Planejamento e Marketing.  São Paulo: Manole,  2002. 
7 Ibidem. 
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A virada do século está sendo marcada por grandes transformações em todos 

os aspectos da vida dos homens, repercutindo na definição de novos valores, no 

aparecimento de novas necessidades e na alteração dos hábitos de consumo. 

Surgem novos paradigmas e novos valores são incorporados à sociedade pós-

moderna. São transformações como estas que ressaltam a importância do turismo 

na sociedade pós-moderna. Criam-se necessidades de fuga ao cotidiano, a procura 

de lugares mais saudáveis e de um contato mais estreito com a natureza.  

O lazer e as viagens, em especial, são incorporados à vida dos homens como 

necessidades fisiológicas para a produção de energia física e mental. 

         As viagens vêm ocupando cada vez mais um importante lugar de destaque 

nas relações econômicas, sociais e políticas das sociedades. E o turismo conhecido 

atualmente se caracteriza como um fenômeno de massa, desenvolvido por meio de 

uma produção e de um consumo massificado, onde a elaboração e a 

comercialização dos produtos turísticos se dão a partir da produção quantitativa, 

reforçando os padrões vigentes do crescimento econômico. As viagens passam a 

ser realizadas não só pelo lazer, e novas motivações passam a incentivar esses 

deslocamentos, entre essas, a realização de negócios e a busca de novos 

conhecimentos científicos e tecnológicos. Este movimento foi fortemente auxiliado 

pelas capacidades recém descobertas de reunir, avaliar e distribuir informações8. 

  A atividade turística hoje pode representar para muitos uma fuga do 

cotidiano estressante e a busca por novos cenários. Quase sempre o ato de se 

deslocar pode unir motivações de aventura, sonhos, descobrimento de lugares 

exóticos, a fim de que a realização do ser humano seja baseada nas novas 

descobertas. 

 
 

1.2 Turismo e seus conceitos 

 

Depois de destacada a importância histórica das viagens, trataremos agora 

da conceituação do Turismo de forma acadêmica.  Serão abordados a importância 

                                                 
8  ANDRADE, José Vicente. Turismo Fundamentos e Dimensões. São Paulo: Ática, 2001. 
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do turismo histórico e cultural, o desenvolvimento local e a gestão ambiental. As 

abordagens serão de suma importância para o Parque Armando de Holanda 

Cavalcanti, a fim de que haja fundamentação para elaboração das estratégias para o 

turismo. 

     São muitas as Literaturas que tratam do tema Turismo na atualidade. O 

interesse crescente dos estudiosos por essa temática revela sua importância como 

fenômeno social, principalmente no momento atual, caracterizado por mudanças 

paradigmáticas nos contextos das relações humanas9. 

     Em primeiro lugar, é importante destacar o conceito segundo a OMT – 

Organização Mundial de Turismo: "Movimento de pessoas a lugar diverso do qual 

habite por tempo inferior a 360 dias, desde que esta não realize atividades 

econômicas”10. 

      Portanto, compreende-se que o Turismo é feito através da realização de 

viagens para locais diversos, seja a lazer, passeio, negócio, religião ou outra 

atividade diversa da econômica. Para que se compreenda melhor, não é 

considerado turista, segundo OMT, aquele que viaja para determinados locais onde 

exerça atividades que o remunere. No parágrafo seguinte, um conceito destaca esta 

informação de forma objetiva e concisa. 

        Os professores suíços Hunziker e Krapf 11 formularam a seguinte definição 

para o turismo: “É a soma dos fenômenos das relações resultantes da viagem e da 

permanência de não residentes, na medida em que não leva à residência 

permanente e  não  está  relacionada  a  nenhuma  atividade  remuneratória”.  

  Ainda citando a  OMT12, que considera o aspecto formal da atividade turística, 

define o turismo assim: 

Turismo é o fenômeno que ocorre quando um ou mais indivíduos se trasladam a 
um ou mais locais diferentes de sua residência habitual por um período maior que 
24 horas e menor que 180 dias, sem participar dos  mercados  de  trabalho e 
capital dos  locais visitados.  

                                                 
9 N R  A este respeito ver ANDRADE, José Vicente. Turismo Fundamentos e Dimensões. São Paulo: 
Ática, 2001. 
10 OMT – Organização Mundial de Turismo. El Turismo hasta el año 2000. Madrid, 1990. 
11 Oliveira, 1998, p.33  apud. 
12 OMT – Organização Mundial do Turismo, Publicação m 1998 p.33. 
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       Tomada essa definição básica do turismo como exemplo, observa-se que a 

maioria dos autores leva em conta principalmente o seu aspecto formal, 

considerando, por exemplo, a quantidade de dias que um turista permanece num 

determinado lugar, ao passo que outros procuram analisar as motivações, os fatores 

determinante da escolha do local a ser visitado, a infra-estrutura de apoio ao turista, 

o atendimento a ele dispensado, a preparação e o planejamento destinado a esse 

setor. 

O autor José Vicente de Andrade destaca o turismo com ênfase ao 

planejamento e organização: 

É o conjunto de serviços que tem por objetivo o planejamento, a promoção e a 
execução de viagens, os serviços de recepção, hospedagem e atendimento aos 
indivíduos e aos grupos, fora de suas residências habituais13. 

 
É importante destacar que para se obter um resultado positivo à cerca do 

desenvolvimento da atividade turística, o planejamento torna-se fundamental. 

O autor Robert Mcintosh compreende o Tursmo como ciência14: 

Turismo pode ser definido como ciência. A arte e a atividade   de atrair e 
transportar visitantes, aloja-los e cortesmente satisfazer suas necessidades e 
desejos.    

      
Uma definição um pouco mais recente destaca o turismo como15: 

 
Movimento temporário de pessoas para locais de destinos externos a seus lugares 
de trabalho e moradia, as atividades exercidas durante a permanência desses 
viajantes nos locais de destino, incluindo os negócios realizados e as facilidades, 
os equipamentos e os serviços criados, decorrentes das necessidades dos 
viajantes.   

 
O autor Mário Beni16 destaca uma contribuição importante para o avanço 

desta investigação sobre a complexidade do planejamento turístico e da importância 

de satisfazer os visitantes. Segundo ele, o homem se situa no centro de todos os 

                                                 
13 ANDRADE, José Vicente. Turismo;fundamentos e dimensões. São Paulo: Ática,1998. 
14 MCINTOSH, Robert; Turismo – Planeación admnistración e perspectivas. Cidade do México, 1993. 
15 MATHIENSON, A Wall, G. Tourism;economic, physical and social impacts. New York: Jhon Wiley & 
Sons, 1990. 
16 BENI, Mário C. Análise Estrutural do Turismo. São Paulo. Ed Rocca: 2000. (Apud, op cit p 39) 
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processos que nascem do Turismo, e, para sustentar sua afirmação, apóia-se no 

Prof. Hunzilker que diz ser o homem o verdadeiro centro do turismo. 

O elemento concreto do fenômeno se traduz no equipamento receptivo dos 
serviços para a satisfação das necessidades do turista, que se denomina Empresa 
de Turismo. Ela é complexa e, em grande parte, responsável pela produção, 
preparação e distribuição dos bens e serviços turísticos. Pode-se conceituar 'bem 
turístico' como todos os elementos subjetivos e objetivos ao nosso dispor, dotados 
de apropriabilidade, passíveis de receber um valor econômico, ou seja, um 
preço.17 

 

De acordo com Beni18, podemos identificar um aprimoramento do conceito 

sobre Turismo. Acima, a atividade é vista como uma empresa complexa que requer 

conhecimento, pesquisa, profissionalização e, acima de tudo, a importância de 

repassar ao consumidor um produto de qualidade. 

O futuro da atividade turística tem que levar em consideração as 

transformações da sociedade nos aspectos econômicos, políticos e sociológicos que 

dão, cada vez mais, maior ênfase ao papel do homem na sociedade e ao 

enriquecimento do indivíduo que, por sua vez, determinam novas atitudes do homem 

em relação ao turismo.  As perspectivas do setor serão determinadas pelas 

alterações, quer na sua estrutura, quer no sentido do desenvolvimento econômico, 

bem como pela evolução das principais forças de mudança que se manifestam em 

todo o mundo. 

Num tempo de mudanças contínuas e de grandes incertezas com relação às 

soluções futuras para os graves problemas decorrentes da globalização, o que se 

põe como permanente desafio para a sociedade civil é a capacidade de superar 

seus próprios limites e resgatar suas potencialidades, integrando-as e recriando uma 

nova forma de participar e interferir num contexto tão adverso e excludente.  

Resgatar potencialidades e superar limites estão presentes no trabalho do 

Parque Armando de Holanda Cavalcanti, onde a importância de resgatar o turismo 

cultural e patrimonial é um grande desafio.  

 
 
 
                                                 
17 BENI, Mário C. Análise Estrutural do Turismo. São Paulo. Ed Rocca: 2000. (Apud, op cit p 39) 
18 Ibidem. 
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1.3 Turismo histórico, cultural e Patrimonial 
 

Sabendo da importância histórica e cultural existente no Parque Armando de 

Holanda Cavalcanti, é imprescindível fundamentar o reconhecimento da comunidade 

local como produtora e transformadora da história do município. Sendo fundamental 

para que haja a sua inserção na promoção do turismo, a atividade irá influenciar 

direta e indiretamente no meio ambiente natural, no patrimônio histórico-cultural, a 

na economia e qualidade de vida da localidade.  

 As conseqüências positivas ou negativas da atividade turística estão 

intrinsecamente ligadas à forma como ela é planejada e desenvolvida nas 

localidades receptoras. Na maioria dos empreendimentos turísticos, percebe-se a 

atenção voltada apenas para a viabilidade econômica, deixando a comunidade local 

isolada da participação desse desenvolvimento. Essa prática tem-se desenvolvido 

desde o próprio surgimento do turismo como atividade de lazer, durante as primeiras 

viagens de trem promovidas pelo inglês Thomas Cook19·. 

A grande maioria das pessoas desconhece a importância do patrimônio que 

possuem em seus municípios; em parte, devido à falta de meios que possibilitem o 

acesso a essas informações. 

O turismo oferece uma oportunidade para a comunidade permanecer intacta e 

diminuir o desvio de mão-de-obra para os ambientes urbanos. A manutenção e a 

permanência das comunidades no local são sempre a melhor forma de conservar a 

tradição e o estilo de vida. As oportunidades de renda e emprego que surgem do 

turismo oferecem uma estabilidade para a vida da comunidade. O turismo acentua 

os valores de uma sociedade, dando maior importância ao lazer e ao relaxamento, 

atividades que exigem um ambiente de alta qualidade, como em outros países 

desenvolvidos20. 

Um fator fascinante na atividade turística é o de detectar as inúmeras 

potencialidades existentes no núcleo receptor; sejam potencialidades culturais, 

históricas, humanas, arquitetônicas e, a partir de um estudo detalhado, poder 

                                                 
19 IGNARA, Luís Renato. Fundamentos do Turismo. São Paulo: Pioneira, 1999. 
20 BAHL, Miguel. Turismo Enfoques Teóricos e Práticos. São Paulo: Roca,  
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contribuir com ações que fortaleçam o desenvolvimento das comunidades 

receptoras.  

O conceito de Carlos Jará abaixo destaca tal análise: 

 A cidade possui componentes que a torna um ícone, ou uma unidade 
compreensível para cada morador, responsável pela manutenção da identidade e 
singularidade do local.21 

 

O patrimônio histórico-cultural é o conjunto de bens culturais materiais e 

imateriais de um povo, e seu conhecimento, sua conservação e revitalização 

dependem da conscientização da comunidade local e também de seus visitantes. A 

atividade turística pode e deve ser utilizada como forma de aprendizagem pela 

comunidade local22.  

A comunidade receptora geralmente busca por melhores condições de vida. 

Partindo do princípio em que haverá um incremento no turismo da região, a inserção 

da comunidade nas atividades desenvolvidas será de fácil aceitação. Nestas 

atividades serão aproveitados os bens culturais materiais e imateriais existentes na 

região do Parque Armando de Holanda Cavalcanti. A autora Margarida Barreto 

define tal importância na citação abaixo: 

O Turismo pode criar condições para o bem estar da comunidade local, para 

que também seja despertado em seus moradores o sentimento de valorização da 

sua história e preservação do patrimônio que poderá ser tanto causa como 

conseqüência do turismo23 . 

O turismo eficaz em uma localidade pode renovar as tradições de arquitetura 

locais, na condição de que as peculiaridades regionais, a herança ancestral e o 

ambiente cultural são respeitados.  

Pode também servir como um trampolim para a renovação de áreas urbanas. 

A atividade contribui para o renascimento das artes locais e das atividades culturais 

tradicionais em um ambiente natural protegido. No mais favorável dos casos, o 

                                                 
21 JARA, Carlos Julio. A sustentabilidadede Desenvolvimento Local. Brasília: IICA, 1998. 
22 PATRIMONIO IMATERIAL. Dossiê final das atividades da comissão e do grupo de trabalho 
patrimônio imaterial. Brasília: Ministério da Cultura, 2000. 
23 BARRETO, Margarida. Manual de iniciação ao estudo do turismo. 2ª ed. Campinas – São Paulo: 
Papirus, 1997. 
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turismo pode até mesmo oferecer uma forma de reativar a vida social e cultural da 

população residente, revitalizando assim a comunidade local, estimulando contatos, 

atraindo jovens e favorecendo as atividades da região.24 

A preocupação com o bem estar do cidadão através da sustentabilidade do 

turismo está presente na Política Nacional de Turismo, sob forma de Lei Federal nº 

8.181, de 28 de março de 1991, no Decreto Nº 448, de 14 de fevereiro de 1992, em 

seu artigo 2º: 

I - a prática do Turismo como forma de promover a valorização e preservação do 
patrimônio natural e cultural do País; 

II - a valorização do homem como o destinatário final do desenvolvimento turístico. 
 

E, também no art. 3º, como um dos objetivos da Política Nacional de Turismo: 
 
VI - estimular o aproveitamento turístico dos recursos naturais e culturais que 
integram o patrimônio turístico, com vistas à sua valorização e conservação', 
Percebe-se que nos empreendimentos turísticos, e até mesmo nos trabalhos de 
conclusão de curso apresentados por graduandos em Turismo, existe uma rara 
preocupação em realizar estudos focando a situação da comunidade anfitriã 
dentro do processo de desenvolvimento local.  
 

Para que o turismo possa realmente ser desenvolvido sustentavelmente, há 

que se repensar a forma com que a atividade turística é implantada nas localidades 

receptoras. O patrimônio histórico-cultural deve ser visto, inicialmente, como uma 

ferramenta para o bem estar da população residente. Como bem cita a autora 

Mariângela Camargo no conceito abaixo: 

São as comunidades e grupos locais que irão garantir sua preservação, 
formalmente por intermédio das escolas ou informalmente por intermédio do 
lazer.25 

 
A valorização do lugar e seus atrativos naturais e culturais fazem do projeto 

um desafio a ser vencido. Cabe destacar que a comunidade receptora terá um papel 

fundamental na execução das ações para o PMAHC. Assim, a citação de Ana Fani 

Carlos demonstra que tal importância é de fato fundamental para o sucesso e 

sustentabilidade do mesmo. 
O lugar é, em sua essência, produção humana, visto que se produz na relação 
entre espaço e sociedade, o que significa criação, estabelecimento de uma 

                                                 
24 CASTELLI, Geraldo. Turismo, atividade marcante do séc. XX. Caxias do Sul: Universidade, 1992. 
25 CAMARGO, Mariângela Franco. Gestão do Terceiro Setor no Brasil: estratégias de captação de 
recursos para organizações sem fins lucrativos. São Paulo: Futura, 2001. 
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identidade entre comunidade e lugar, identidade essa que se dá por meio de 
formas e apropriação para vida.26  
 

A qualidade dos impactos da atividade turística sobre a população das 

regiões turísticas depende muito mais da sociedade que o implanta, ou o recebe, 

que do próprio Turismo, na sua condição de oferecer aos núcleos receptores 

prejuízos ou contribuições para o seu processo de consolidação e afirmação da 

identidade local. Recai sobre a comunidade receptora, a responsabilidade de 

estabelecer democrática e coletivamente as bases nas quais a atividade turística em 

seu território deve se assentar. 

Uma vez que pode se constituir um atrativo turístico por excelência em uma 

localidade, então, o primeiro passo é entender se a população residente27 deseja 

contribuir para o turismo e, mais ainda, preparar tal comunidade e muni-la de 

condições para que ela defina, direcione e operacionalize todo o processo, 

determinando as bases nas quais se devem assentar o desenvolvimento do turismo.  

Isso se justifica, pois, só com uma participação local ativa no processo 

turístico, e, na organização desse, é que se pode garantir que os custos sociais da 

atividade turística nas comunidades locais sejam minimizados. E, que a 

manifestação cultural das populações das áreas receptoras, seus hábitos, crenças, 

rituais, valores e visão de mundo não sejam manipulados, usurpados e alienados 

pelo e para o turismo. 

 
 
1.4 A Importância do Desenvolvimento Local Sustentável 
 

A conjuntura atual, caracterizada pelos processos de globalização e 

descentralização, aponta para uma redefinição do papel do poder público e da 

iniciativa privada em todos os níveis e para a necessidade de articulação com os 

demais setores da sociedade. Neste contexto, cabe cada vez mais aos projetos 

                                                 
26 CARLOS, Ana Fani A. O Turismo e a produção do não-lugar. In: YÁZIGI, Eduardo; CARLOS, Ana 
Fani A.; CRUZ, Rita de Cássia A. da (orgs). Turismo: Espaço, paisagem e cultura. São Paulo: 
Hucitec, 1996, p. 25-37. 
27 A comunidade residente, portanto, pode ser definida como aquele coletivo humano que recebe uma 
dupla corrente migratória: a turística e laboral influi sobre ambas e se afetando por elas. BENI, Mário 
Carlos. Analise Estrutural do Turismo.6ª ed. São Paulo: Editora SENAC 2001. 
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inovadores a tarefa de assumir a função articuladora do desenvolvimento local 

sustentável. O turismo surge nos tempos atuais como uma alternativa para o 

desenvolvimento local, onde o cidadão participa ativamente do novo contexto, bem 

como, aprende a lidar de forma responsável com o meio ambiente em que vive. 

Como o desenvolvimento local sustentável é de grande relevância na 

elaboração das estratégias para o turismo e faz parte de todo processo de 

desenvolvimento, cabe uma analise detalhada sobre o tema. 

A OMT define o turismo sustentável como: “Gestão de todos os recursos de 
tal forma que as necessidades econômicas, sociais e estéticas possam ser 
satisfeitas, mantendo-se, ao mesmo tempo, a integridade cultural, 
processos ecológicos essenciais, diversidade biológica e sistemas de 
suporte à vida“28.  

Originalmente relacionado a recursos naturais, o conceito de sustentabilidade 

se amplia, agregando à preocupação com o meio ambiente, aspectos de ordem 

política, social e cultural que devem ser tratados de forma integrada aos aspectos 

econômicos onde a atividade turística está inserida. 

Segundo os autores Barth e Brose,  

em meados dos anos 80, porém, além do aumento do desemprego e do 
crescimento do setor informal, o processo inflacionário exerceu uma forte 
pressão de baixa sobre os rendimentos familiares e o mercado de trabalho 
acabou se transformando em um tema central do debate público no país. É 
neste contexto que a concepção de programas de desenvolvimento local se 
torna um fator importante para uma nova estruturação econômica e social 
do país29.  

Segundo Llorens, desenvolvimento local está associado, normalmente, a 

iniciativas inovadoras e mobilizadoras da coletividade, articulando as potencialidades 

locais nas condições dadas pelo contexto30.  

A afirmação de Sachs também destaca a importância de ações inovadoras. O 

poder local tem se apresentado como um espaço privilegiado para iniciativas 

inovadoras. A criação de diferentes formas de participação é indício de uma 

sociedade civil relativamente ativa em alguns espaços públicos, com destaque para 

                                                 
28 OMT – Organização Mundial de Turismo. Agenda 21 for the travel and tourism industry: towards 
environmentaly sustainable development. Madri 1994 
29 BARTH, Jutta e Brose, Markus. Participação e Desenvolvimento Local. Porto Alegre: Meridional 
2002. 
30 LLORENS, Francisco. Desenvolvimento Econômico Local. BNDES, 2001, p. 15. 
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o município. Assim, proliferam as associações, que passam a ser alvo das 

reivindicações dos movimentos sociais, como forma de interlocução permanente 

com o poder público31.  

De acordo com o DIE - Deutsches Institut fur Entwicklunspolitik, Instituto 

Alemão para Política de Desenvolvimento-, para os programas de Desenvolvimento 

Local, tais inovações são necessárias para estimular um novo ambiente de 

“competitividade sistêmica“32, onde o local (município) deve desenvolver e 

potencializar suas vantagens competitivas respondendo aos desafios de equilíbrio 

ambiental e de inclusão social e econômica da grande parcela da população. 

O tema de geração de trabalho e renda constitui uma questão vital para 

qualquer trabalho participativo que envolva organizações comunitárias. Desenvolver 

uma localidade significa, em primeiro lugar, possibilitar que a população local, cuja 

mão-de-obra não está sendo integrada no circuito econômico, ou apenas de forma 

marginal, possa dispor de novas oportunidades e desenvolver o seu potencial. A 

atividade turística, sendo planejada, insere-se de forma harmoniosa para que tais 

oportunidades possam ser executadas espontaneamente na comunidade receptora. 

Segundo Mário Petrocchi33,  

o planejamento estratégico34 tem um papel significativo para uma maior 
organização no processo de desenvolvimento local. Ele possibilita a 
identificação dos principais gargalos e dos potenciais existentes na 
comunidade, bem como auxilia na identificação de linhas de atuação que 
tenham potencial de crescimento.  

 

 

                                                 
31 SACHS, Wolfangang. Dicionário do Desenvolvimento: guia para o conhecimento como poder (2000 
p 87). 
32 O principal aspecto do conceito de Competitividade Sistêmica consiste na compreensão de que, 
além de fatores tradicionalmente sempre considerados (a nível micro - local, territorial e macro - 
conjuntura global), o desenvolvimento econômico depende de outros fatores: do nível meso, onde se 
expressa a capacidade de articulação política e estratégica de setores públicos e privados de 
promoção e fomento dos setores econômicos locais e regionais, orientados em  valores e princípios 
compartilhados (nível meta). - Conceito elaborado pelo DIE – Deutsches Institut fur Entwicklunspolitik, 
Instituto Alemão para Política de Desenvolvimento. 
33 PETROCCHI, Mário. Gestão de Pólos Turísticos. 2ª ed. São Paulo: futura, 2000. 
34 Planejamento Estratégico segundo Mário Petrochi, Definição de um futuro desejado e de todas as 
providências necessárias à sua materialização. Turismo, Planejamento e Gestão. 1999 p.69. 
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Ainda segundo Petrocchi, é importante que sejam identificadas possíveis 

alianças que ultrapassem a divisão entre os setores econômicos, formando uma 

visão e interesses em comum. As políticas públicas devem basear-se nas 

necessidades locais identificadas em conjunto com a população, e desenvolver 

ações que fortaleçam e complementem as atividades da sociedade organizada. A 

geração de trabalho e renda constitui o eixo principal para a inclusão social dos 

grupos mais pobres da sociedade. Ela precisa ser complementada por ações 

específicas que ampliem o acesso ao mercado e as condições da população para 

exercer uma atividade econômica que possibilite a sua sobrevivência. 

O equilíbrio pretendido entre a atividade humana e o desenvolvimento local 

exige uma repartição de responsabilidades eqüitativas e claramente definidas com 

relação ao consumo e ao comportamento face aos recursos naturais. Isto implica 

uma interação das atividades turísticas planejadas, como mencionado acima, 

incluindo a harmonia dos visitantes com o meio natural. 

Assim, segundo Sachs, a palavra sustentabilidade35 pretende refletir uma 

política e estratégia de desenvolvimento econômico e social contínuo, sem prejuízo 

do ambiente e dos recursos naturais, de cuja qualidade depende da continuidade da 

atividade humana e do desenvolvimento. 

Vivemos em uma sociedade de avanços tecnológicos, de facilidades de 

comunicação e de deslocamento de pessoas, de integração econômica, política e 

cultural, em que a globalização se tornou algo comum em nossas vidas. Nosso 

ambiente do dia a dia está cada vez mais padronizado. E esse é um dos motivos 

pelos quais as diversidades culturais encontram lugar na sociedade em que 

vivemos. Analisar a sustentabilidade requer priorizar também a forte relação 

existente entre cultura e patrimônio. 

Segundo José Vicente de Andrade, na delimitação conceitual de turismo 

cultural e patrimonial 36, o termo cultura é natural, puro e amplo, pois abrange tanto a 

                                                 
35 Sustentabilidade é a criação de um processo de desenvolvimento civilizatório baseado no ser e que 
seja sustentado por uma maior equidade na distribuição do ter, nos direitos e nas condições das 
amplas massas da população, e achatar a distancia entre os padrões de vida dos mais ricos e mais 
pobres.  
SACHS, Wolfangang, op.cit, p.27 
36 ANDRADE, José Vicente. op.cit,71 
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cultura própria do turista como o conjunto de hábitos, idéias e criações que ele pode 

assimilar ou não, em seu contato com novas realidades e convivências diferentes. 

Hoje em dia está havendo um redescobrimento do local em contraposição do global; 

estamos aprendendo a olhar para o patrimônio como um bem que representa 

identidade e que exalta o valor de uma cultura, de algo que é o retrato de um tempo 

histórico e de manifestações culturais. 

O turismo no nordeste brasileiro implica a produção de uma cultura 

específica, que solidifica a articulação de laços e componentes da vida local com 

elementos constitutivos da globalização da cultura e patrimônio histórico. 

Especificamente no município do Cabo de Santo Agostinho, há um grande potencial 

a ser explorado, solidificando a cultura local e valorizando o patrimônio histórico 

existente. 

É importante que a preservação do patrimônio ande junto com o planejamento 

urbano, e que principalmente, a população local seja incluída nesse processo, 

visando à melhoria da qualidade de vida urbana. 

Segundo Azevedo, a atividade turística passa a ser um elemento capaz de 

alavancar a economia local, ao mesmo tempo em que os bens patrimoniais 

constituem fator de orgulho e inclusão social, na medida em que se apresentam 

como símbolos identitários, nos quais a história local se torna um instrumento do 

saber e de sua prática turística37.  

É importante que haja uma preservação ativa em relação ao patrimônio que 

evidencie tanto as edificações históricas quanto os objetos que representam as 

características de um povo. O bem patrimonial, assim, pode revitalizar, integrando 

espaços e necessidades da comunidade, através de centros culturais e locais para 

eventos, cursos, exposições artísticas, museus, apresentações teatrais, feiras, 

exposições gastronômicas, festivais, festas, saraus, enfim, tornando-o útil à 

população e, ao mesmo tempo, financeiramente rentável, conseqüentemente 

atendendo às atividades do turismo. 

                                                 
37 AZEVEDO, J.; IRVING, M. A. Turismo: o desafio da sustentabilidade. São Paulo, 2002 p 219.  
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É claro que, da mesma forma que a cultura usada como estratégia de 

mercado, priorizando questões econômicas à cerca da preservação do patrimônio 

histórico cultural, pode ser também uma grande aliada na conservação de prédios e 

monumentos históricos. Entretanto, a preservação deve ter, além do caráter 

estilístico e embelezador, uma preocupação social com a população tradicional do 

lugar, que na maioria das vezes é retirada do local para que o lugar se transforme 

em um lugar de lazer para o incremento do turismo e acaba sendo expulsa sem o 

menor apoio do Estado. Essa preocupação social seja através de políticas públicas 

que visem o compromisso social dos tombamentos ou por um planejamento urbano 

que não leve essa população a uma pobreza maior.  

Os autores Diegues e Cunha afirmam que para um desenvolvimento 

sustentável da região (econômica, social, ecológica e culturalmente sustentável), 

deve-se levar em consideração todas as variáveis que se relacionam: às populações 

locais, aos recursos disponíveis, às técnicas e aos modos de produção, às 

características do produto, às modalidades de sua apropriação, às condições 

ambientais, aos estilos de vida. Todas essas dimensões se apresentam estritamente 

ligadas entre si por um conjunto de interações, e negar uma delas significa colocar 

em risco o sucesso do desenvolvimento harmonioso e duradouro38. 

Cabe relacionar a afirmação dos autores acima com a importância de 

destacar a atividade turística como um setor que requer interações e ações 

contínuas relacionadas com diversos setores da sociedade. O resultado de tais 

ações, muitas vezes, aparece a longo prazo. Porém, se elas (ações) forem 

executadas de forma harmoniosa e contínua, a resposta para as mesmas será 

positiva. 

O turismo só funciona, eficientemente, quando a comunidade é beneficiada 

com a atividade. Porque, quando a comunidade conhece sua cultura e sua história, 

sabe imortalizar suas tradições, suas expressões, seus costumes, e assim cabe 

incluir a população em suas ações, levando em consideração o valor atribuído pela 

mesma ao patrimônio local. Fazer com que a comunidade saiba da importância 

histórica do PMAHC será um desafio a ser alcançado com o término do projeto 

                                                 
38 DIEGUES, ACS e CUNHA L.H. Comunidades litorâneas e unidades de proteção ambiental.  
Paraná, 1989. 
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gestor, porém, em comunidades carentes e ávidas por novas perspectivas, 

acreditamos ser vitoriosos e contribuir com o desenvolvimento local. 

 
1.5 Gestão Ambiental: consolidando o Turismo sustentável 
 

 O futuro da atividade turística depende da forma como ela é utilizada nos dias 

atuais. Sendo assim, é importante destacar neste trabalho o cuidado da gestão 

ambiental para as ações que serão desenvolvidas no Parque Armando de Holanda 

Cavalcanti. 

Swarbrooke aborta o tema da seguinte forma: o estabelecimento de padrões 

sustentáveis de desenvolvimento vem merecendo, nos últimos anos, a atenção de 

todos os setores da sociedade. A contribuição que o setor de turismo pode aportar a 

este esforço é de grande relevância, em vista do volume de pessoas que mobiliza, 

dos contatos que promove entre a realidade e costumes, que podem gerar contribuir 

para uma “cultura de Paz”, dos empregos que pode gerar e, ainda, porque sua 

“matéria prima” é constituída dos recursos ambientais e culturais das comunidades 

onde se estabelece39. 

O Turismo Sustentável foi definido pela OMT – Organização Mundial de 

Turismo em 1995, como: 

aquele ecologicamente suportável em longo prazo, economicamente viável, assim 
como ética e socialmente eqüitativo para as comunidades locais. Exige integração 
ao meio ambiente natural, cultural e humano, respeitando a frágil balança, que 
caracteriza muitas destinações turísticas, em particular pequenas ilhas e áreas 
ambientalmente sensíveis40.   

 

Por ser o turismo fortemente dependente da preservação do ambiente físico e 

patrimônio cultural, deve tratar estes recursos não apenas como sua própria matéria 

prima, mas encará-los sob a ótica de que constituem patrimônio comum da 

humanidade. O envolvimento do turismo na a questão da sustentabilidade vem se 

ampliando. Este fato fica evidente com o crescente número de publicações 

dedicadas ao tema, assim como pelas declarações  endossadas nos últimos anos.  
                                                 
39 SWARBROOKE, Jhon. Turismo Sustentável: conceitos e impacto ambiental: São Paulo, 1997. 
40 Relatório de contribuição  da OMT para o Encontro Mundial para o Desenvolvimento sustentável. 
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Na construção de uma nova ética para o turismo, apoiada na 

sustentabilidade, duas questões surgem como de especial relevância no momento 

atual. A primeira refere-se ao crescente interesse pelo turismo em regiões 

privilegiadas do ponto de vista do seu patrimônio natural e cultural, mas pobres 

economicamente, o que requer cuidado especial no desenvolvimento da atividade 

turística de modo que ela não contribua para a exclusão social, degradação 

ambiental e descaracterização da cultura local.  

Outra questão é a urgência de reflexão sobre novos padrões de consumo e 

desenvolvimento do setor, que tem a expectativa de ver seu volume de viagens  

internacionais triplicando no período 2002 – 202041, o que deixa espaço para ações 

e projetos planejados fora de uma estratégia sustentável 

Podemos afirmar que a ética constitui o núcleo da preocupação com a 

sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável e o próprio bem estar da 

humanidade dependem da possibilidade de alcançar uma ética global.  

Neste cenário, permeado por controvérsias e resultados paradoxais, a 

reflexão sobre os rumos que o desenvolvimento da atividade turística deve seguir 

para promover seu potencial positivo, minimizando seus impactos negativos, parece 

fundamental para o delineamento de estratégias futuras. Promover e praticar turismo 

de base sustentável requer, assim, um novo olhar sobre os problemas sociais, a 

diversidade cultural e a dinâmica ambiental dos destinos, diante de uma economia 

globalizada e sujeita a nuances de imprevisibilidade, ditadas por um mercado que 

transcende as peculiaridades locais e/ou as especificidades de um destino turístico. 

Assim, a sustentabilidade no turismo depende de uma concepção estratégica e 

duradoura de desenvolvimento, apoiada numa interpretação interdisciplinar e 

integral da dinâmica regional, resultado de uma sinergia mutante, apoiada na noção 

de "espaço" material e imaterial, lugar concreto e abstrato, cenário de interações, 

conflitos e transformações, ponto de contato simbólico entre local e global.  

Promover o turismo sustentável não representa apenas controlar e gerenciar 

os impactos negativos. Mais do que isso, o turismo, na contemporaneidade, ocupa 

uma posição privilegiada da economia globalizada para gerar benefícios ao 
                                                 
41 Relatório de contribuição da OMT para o Encontro Mundial para o Desenvolvimento sustentável. 
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desenvolvimento local e promover a responsabilidade de proteção da natureza. 

Assim, para planejamento turístico, desenvolvimento e proteção de recursos 

renováveis não podem mais ser interpretados como forças opostas e contraditórias, 

mas como aspirações comuns que podem ser mutuamente reforçadas. Políticas e 

ações para planejamento turístico devem ser desenhadas, de maneira a otimizar e 

promover os benefícios e reduzir os custos e impactos negativos das atividades 

vinculadas, em sentido amplo. 

Com este enfoque, as discussões concernentes à temática da 

sustentabilidade no turismo têm gerado um número crescente de fóruns, publicações 

e declarações, mobilizando, nos últimos anos, diversos setores da sociedade.  

Em 1987, o Relatório da Comissão Mundial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (WCED) - também conhecido Relatório de Brundtland - definiu as 

bases teórico-conceituais do desenvolvimento sustentável. A partir de então, a 

transposição dos princípios norteadores de sustentabilidade, da teoria à prática, e a 

operacionalização do conceito de desenvolvimento sustentável têm representado um 

grande desafio para as diversas áreas de conhecimento42.  

A "Agenda 21 Global" aprovada durante a CNUMAD - Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente43 e Desenvolvimento, constituiu uma das 

referências mais importantes para a construção de novos modelos de 

desenvolvimento apoiados na noção de sustentabilidade. A "Agenda 21 para a 

Indústria de Viagens e Turismo para o Desenvolvimento Sustentável" 44 surgiu como 

um desdobramento dessa proposta e indicou áreas prioritárias para o 

desenvolvimento de programas e procedimentos para a implementação do turismo 

sustentável.  

Este caminho possível se reveste de especial significado no mundo 

contemporâneo, no qual o desemprego é estrutural e o crescimento da pobreza e 

das desigualdades sociais são evidentes. Nesse contexto, o setor de serviços 

                                                 
42 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, 1992. Rio de Janeiro. 
43Ibidem. 
44 OMT – Agenda for the travel and tourism industry: towards environmentaly sustainable 
development. Madri, 1999. 
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(dentre eles, o turismo) pode representar uma alternativa para o desenvolvimento 

socioeconômico de muitas sociedades. 

A efetiva participação das comunidades locais no processo de planejamento e 

gestão da atividade turística parece, portanto, essencial, pois a população local é 

conhecedora e vivencia a sua realidade imediata, sendo capaz de identificar 

problemas e necessidades, avaliar alternativas, desenvolver estratégias para 

proteção e/ou valorização do patrimônio natural e cultural e buscar soluções para os 

problemas identificados, sugerindo caminhos que levem à melhoria da qualidade de 

vida, ao fortalecimento da cultural local e ao bem-estar social. 

A viabilização da participação dos atores sociais no processo de 
planejamento e gestão do turismo está diretamente ligada às questões 
concernentes à educação, cultura e organização da sociedade civil. A 
educação interpretada como o primeiro instrumento de participação, com 
função política, "como condição à participação, como incubadora da 
cidadania, como processo formativo"45. 

 
A participação não é entendida como um processo passivo que se exerce 

parcialmente ou em certos setores da vida social ou do processo educacional. Ao 

contrário, a participação relaciona-se ao poder efetivo de decisão e implica no 

envolvimento ativo em todas as instâncias e em todos os domínios46.  

Assim, pensar sustentabilidade no turismo implica em idealismo e visão 

estratégica de longo prazo, mas também pragmatismo, a partir de experiências 

capazes de transformar utopia em possibilidade, discurso em prática cotidiana. 

É preciso uma mudança de paradigma, uma mudança nas políticas públicas, 

e que haja efetivamente a participação da sociedade civil enquanto atores 

interessados durante todo o processo de aprovação; é preciso prevalecer o 

interesse público: aprender a trabalhar com parcerias ao invés da competição. 

 
 
 
 

                                                 
45 BRANDÃO, C R. O que é educação. São Paulo, SP: Brasiliense, 1982. 
46 FAUNDEZ. A . O Poder da Participação.São Paulo, SP: Cortez, 1993. 
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1.6 Teoria de Sistemas aplicada ao Turismo 

  

Após uma análise a cerca dos principais eixos que fundamentam este estudo, 

cabe destacar a teoria de sistemas aplicada ao turismo por ser uma estratégia eficaz 

para a atividade turística.   

Pode-se definir sistema como um conjunto de partes que se integram de 

modo a atingir um determinado fim, de acordo com um plano ou princípio; ou 

conjunto de procedimentos, doutrinas, idéias ou princípios, logicamente ordenados e 

coesos com intenção de descrever, explicar ou dirigir o funcionamento de um todo.47 

Hall e Fagen48 propõem que sistema seja definido como “conjunto dos 

elementos e das relações entre eles e entre seus atributos”. 

Miller 49apresenta outra definição, destacando que “sistema é um conjunto de 

unidades com relações entre si”. 

Em todas as citações, cumpre assinalar que o sistema deve ter, segundo 

Beni: 

• Meio ambiente – conjunto de todos os objetos que não fazem parte do sistema em 
questão, mas exercem influências sobre a operação do mesmo; 

• Elementos ou unidades – as partes componentes do sistema; 
• Relações – os elementos integrantes do sistema encontram-se inter-relacionados, 

uns dependendo dos outros, através de ligações que denunciam os fluxos; 
• Atributos – são as qualidades que atribuem aos elementos ou ao sistema, a fim de 

caracterizá-los; 
• Entrada (input) – constituída por aquilo que o sistema recebe. Cada sistema é 

alimentado por determinados tipos de entrada; 
• Saída (output) – produto final dos processos de transformação a que se submete o 

conteúdo da entrada; 
• Realimentação (feedback) – processo de controle para manter o sistema em 

equilíbrio; 
• Modelo – é a representação do sistema. Constitui uma abstração para facilitar o 

projeto e/ ou analise do sistema. 
 

Ainda segundo Mário Carlos Beni, o autor propõe um complexo Sistema de 

Turismo que tem por objetivo: 

                                                 
47 BENI,Mário Carlos. Analise Estrutural do Turismo. São Paulo-SP: Ed. SENAC São Paulo, 1998.  
48 HAAL , ªD. & FAGEN. R. E. Definition of  Systems. Nova York: general systems yaerbook, 1 1956. 
49 J.G. Miller.Living systems: basic concepts. Behavioral Science, 10, 1965. 
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Organizar o plano de estudos da atividade do turismo, levando em 

consideração a necessidade, há muito tempo demonstrada nas obras teóricas e 

pesquisas publicadas em diversos países, de fundamentar as hipóteses de trabalho, 

justificar posturas e princípios científicos, aperfeiçoar e padronizar conceitos e 

definições, consolidar condutas de investigação para instrumentar análises e ampliar 

a pesquisa, com a conseqüente descoberta e desenvolvimento de novas áreas de 

conhecimento em Turismo (Fig. 1). 

 
 

Figura 1 - MODELO – SISTUR MÁRIO BENI 

 

O modelo de Beni define os elementos do sistema de turismo de maneira 

bastante adequada, evitando lacunas e superposições presentes em modelos mais 

antigos. Os elementos são organizados e categorizados em três diferentes 

conjuntos: das Relações Ambientais, da Organização Estrutural e das Relações 

operacionais. 

O ambiente do Sistur, segundo o mesmo autor, está presente no conjunto das 

relações ambientais. Cada subsistema desse conjunto, como sistema isolado na sua 

concepção maior, está fora do sistema. Ao mesmo tempo, os subsistemas, como 

antecedentes e controladores, influenciam o fenômeno turístico, estando dentro do 

sistema. 

A descrição do Sistur é detalhada, focando, em particular, as características 

de cada um dos elementos. Cada capítulo do extenso trabalho de Beni versa sobre 

um dos elementos do Sistur, e, ao final do trabalho, é apresentada uma lista de 
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operadores de sistema. Para o autor, operadores são “dispositivos que expressam 

as variáveis, os indicadores, os índices e outros dados relacionados com os 

componentes do Sistur”. 

Ainda segundo Beni, os estudos dos sistemas oferecem diretrizes claras para 

a gestão organizacional. Mais que isso: deixam evidentes as condições necessárias 

à sobrevivência dos sistemas via produtividade. Diminuição de custos e ampliação 

de receitas são critérios básicos para ampliar a produtividade. A qualidade dos 

projetos e do processamento poderá contribuir para a otimização no uso de 

materiais e equipamentos, da mão-de-obra e demais recursos empregados.  

O sistema precisa oferecer produtos valiosos para o mercado, facilitando sua 

venda para, dessa maneira, auferir receitas que, por sua vez, garantem ao sistema a 

condição de continuar operando, ou seja, sobreviver. 

Qualquer organização pode ser vista como um sistema aberto ao adquirir, do 

meio que envolve energia, informação e materiais. O sistema processa tais insumos 

(entrada ou input) e vende ao meio os produtos ou os serviços (saídas ou output) 

resultantes do processamento. Os insumos representam os custos. Os produtos ou 

serviços dão origem às receitas50. Como se pode analisar na figura 2 abaixo: 

 

Figura 2 – Conjunto de Relações Ambientais 
 

                                                 
50 PETROCCHI, Mário. Gestão de Pólos Turísticos. 2ª ed. São Paulo; futura, 2000. 
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No modelo, o subsistema da superestrutura é composto por entidades 

públicas, pelas definições do sistema nacional de turismo, pela ordenação jurídico-

administrativa e pelas ações normativas e executivas que, somadas às políticas 

públicas básicas, resultam na política nacional de turismo. Tal política influencia o 

plano nacional de turismo, em cuja implementação o feedback do mercado é 

previsto. 

Outro importante componente do sistema turístico51 é a infra-estrutura, que 

são os bens e serviços que servem para sustentar as estruturas sociais produtivas e 

são formadas por vários subsistemas de serviços de apoio às comunidades, como: 

saneamento básico, energia, educação, acesso e transporte, comunicação e 

segurança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
51 FARIA, Ana Lúcia. Atividade turística e os caminhos sustentáveis um estudo de caso no município 
de Rancho Queimado - SC.  Florianópolis, 1999. 95p. 
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2. DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO 

 
 

2.1 Município do Cabo de Santo Agostinho 
 

O entendimento da realidade atual do Cabo e, principalmente, das 

perspectivas para seu desenvolvimento, passa, necessariamente, pela compreensão 

de sua história.  Este capítulo procura analisar dados importantes sobre o município, 

bem como potencialidades turísticas e culturais.  Em seguida, será feito um 

diagnóstico do Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti. 

O povoado do Cabo nasceu com a expansão do mercantilismo europeu, 

prosperando a economia da cana-de-açúcar, quando, a partir de 1571, João Paes 

Barreto constituiu o Engenho consagrado a Santa Madre de Deus do Cabo de Santo 

Agostinho. O rápido desenvolvimento logo transformou o povoado em Morgado do 

Cabo de Santo Agostinho. Foi um período de riqueza, construída com mão de obra 

escrava. As primeiras habitações foram erguidas no alto de uma colina, seguindo os 

padrões portugueses que, por motivo de defesa, situavam preferencialmente os 

assentamentos em terrenos elevados.52  

Ainda, segundo informações do Plano de Conservação dos Sítios Históricos, 

a ocupação no Centro Urbano era formada por habitações de baixo e médio padrão. 

As construções mais luxuosas situavam-se nas áreas rurais, onde se instalava a 

aristocracia da cana, resultando num enorme número de conjuntos arquitetônicos 

isolados em áreas rurais. A expansão se deu em conseqüência do transporte do 

açúcar para o Recife, feito por via flúvio-marítima, pelos rios Jaboatão e Pirapama, 

parando em vários pontos, entre eles, a Estância de São Sebastião de Carvalho que 

corresponde hoje ao importante distrito municipal de Ponte dos Carvalhos. A ligação 

direta com Portugal era feita pela baia de Suape. 

                                                 
52 Informações obtidas pelo Plano de Conservação dos Sítios Históricos do Cabo de Santo Agostinho. 
Elaborado pelo Instituto Vicente Pinzón e Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho : Junho 
de 2003. 
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A inauguração da Estrada de Ferro em 1858, construída pela Great Western 

of Brasil Railway Company Limited, gerou novas expectativas e a conseqüente 

instalação de escritórios centrais e oficinas, pouco alterando a configuração urbana. 

Surgem então os engenhos centrais e as usinas, ampliando as terras para o cultivo e 

restringindo as áreas para habitações, adensando então os morros53.  

Consolidaram-se, nesse período, ocupações de conjunto arquitetônico 

peculiar como o Alto do Cruzeiro, Malaquias, entre outros. Em 1940, a Fundação da 

Destilaria Presidente Vargas iniciou o processo de ocupação na direção Norte, com 

a implantação do núcleo habitacional para funcionários dotados de infra-estrutura, 

conjunto que representa grande valor Histórico-Arquitetônico54.  

Posteriormente, a implantação do Distrito Industrial do Cabo, no Centro do 

município, e a migração do campo acentuaram a ocupação de áreas dispersas como 

Charneca, Ponte dos Carvalhos e São Francisco. Este contingente não se 

beneficiou do processo de industrialização por não ser qualificada para tal, 

ocupando um cenário carente de condições habitacionais que contrasta com a 

Modernização Industrial. 

Segundo o Plano de Conservação dos Sítios históricos, a estruturação dos 

espaços urbanos do Cabo deu-se por três eventos principais: 

1. o primeiro, entre 1950 e 1963, com a concentração fundiária e a ampliação 

das terras cultivadas, deslocando os moradores dos engenhos, iniciando um 

processo de urbanização desordenado; 

2. o segundo, com a implantação do Distrito Industrial, nos anos 60, quando a 

sede passa a receber um grande número de vilas operárias; 

3. o terceiro, desde os anos 70, com a construção do Complexo Portuário e 

Industrial de Suape, quando foram desapropriados 13.600 ha e a população 

rural desloca-se para a periferia da Sede do município e para Ponte dos 

Carvalhos. 

                                                 
53 Informações obtidas pelo Plano de Conservação dos Sítios Históricos do Cabo de Santo Agostinho. 
Elaborado pelo Instituto Vicente Pinzón e Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho :Junho de 
2003. 
54 Ibidem 
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Segundo o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável hoje, quase 

90% da população concentra-se na área central, urbana, onde a partir de 1988, 

adensam-se os núcleos já existentes com a precarização da ocupação do solo, 

caracterizado por habitações de baixo padrão construtivo55.  

Contrasta com a imensa área rural do município – na qual há reservas 

ecológicas, mananciais e estuários preservados, conjuntos remanescentes de 

antigos engenhos de cana – a pouca oferta de espaços e equipamentos públicos de 

uso comum, indicador do processo de pauperização vivenciado pelo município56.  

Isso ocorre tanto na periferia, quanto nos núcleos urbanos mais populosos 

(Sede, São Francisco, Vilas, Ponte dos Carvalhos e Pontezinha). Com população de 

152.977 habitantes (Censo 2000, IBGE), cerca de 75% dos chefes de domicílio 

recebendo até 2 Salários Mínimos, sendo que 63,80% das pessoas têm renda 

considerada insuficiente (menos de meio salário mínimo), o Cabo de Santo 

Agostinho tem um perfil sócio-econômico predominantemente baixo57. 

De acordo com os dados acima citados, podemos observar que a população 

local pode ser inserida em novos programas que visem a melhoria da qualidade de 

vida e, conseqüentemente, o desenvolvimento econômico da região. Assim, a 

atividade turística bem planejada e responsável pode suprir tais necessidades e 

contribuir para geração de melhores rendas. Cabe destacar em seguida os principais 

atrativos turísticos, históricos e culturais do município do Cabo de Santo Agostinho, 

de acordo com o Diagnóstico do Turismo nos municípios do Cabo de Santo 

Agostinho, Ipojuca e São José da Coroa Grande, elaborado pelo Ministério do Meio 

Ambiente e parceria com a CPRH em fevereiro de 2003.  

 
2.1.1 Atrativos turísticos e equipamentos de apoio ao Turismo 

 
Atrativos turísticos do Cabo de Santo Agostinho são também as 

manifestações da cultura local nas quais se incluem o artesanato, a gastronomia típica 

da região e os eventos e festas celebrados nos pólos turísticos do município.  

                                                 
55 Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Município do Cabo de Santo Agostinho. 
Elaborado pela Prefeitura Municipal em Dezembro de 1997. 
56 Ibidem. 
57Ibidem. 
 



 48

O artesanato do Cabo, bastante diversificado, abrange a confecção de: 

esculturas em madeira, representando santos e outros personagens místicos, figuras 

humanas, animais, flores etc; bancos e peças de brinquedo; peças cerâmicas, 

utilitárias e figurativas; pintura; bijuterias; bordado e peças em crochet e tricô etc. São 

produtos de expressivo valor artístico cuja confecção está a cargo de comunidades 
dispersas na sede municipal, no bairro da Charneca, nas vilas Ponte dos Carvalhos e 

Jussaral, bem como no interior e no entorno dos pólos turísticos do município58. 

O crescimento do turismo e do lazer no litoral do Cabo de Santo Agostinho, a 

partir dos anos oitenta do século próximo findo, ao mesmo tempo em que impulsionou 

a urbanização da orla marítima do município, motivou a proliferação, nos pólos 

turísticos que, ali, iam-se constituindo, de um número expressivo de hotéis, pousadas, 

restaurantes e bares, além de locadoras de veículos e meios de comunicação (jornais 

e postos telefônicos). Na sede municipal, estão concentrados equipamentos médicos 

(hospitais e clínicas especializadas), bancos, equipamentos de diversão e lazer e 

serviços de segurança, atestando a posição do Cabo como um dos pólos urbanos do 

litoral sul do Estado59. 

A distribuição dos meios de hospedagem e de alimentação segundo os pólos 

turísticos do Cabo de Santo Agostinho, revela a concentração dos mesmos no pólo 

Gaibu-Enseada dos Corais-Nazaré-Calhetas que detém 65% das pousadas, 60% dos 

hotéis e 53% dos restaurantes localizados na orla marítima do município, onde 

também se encontra um grande número de barracas móveis que servem lanche e 

almoço e de vendedores ambulantes que comercializam desde alimentos até produtos 

artesanais e cosméticos.  

Quanto ao porte, são os hotéis que apresentam diferenças mais significativas. 

Tomando-se como referência o número de apartamentos, apenas dois hotéis podem 

ser classificados como de grande porte – o Blue Tree Park, na praia de Suape, com 

202 apartamentos e o Canarius, na praia Enseada dos Corais, com 129 apartamentos. 

                                                 
58 Diagnóstico do Turismo nos municípios do Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e São José da Coroa 
Grande, elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente e parceria com a CPRH em fevereiro de 2003.  
 
59 Ibidem.  
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Além desse indicador, a classificação dos hotéis leva em conta a quantidade e o nível 

dos serviços oferecidos que tendem a ser mais elevados naqueles de maior porte. 

 

 
PÓLO TURÍSTICO 

 
 
TIPO DE 
EQUIPAMENTO 

Gaibu, Enseada 
dos Corais, 
Nazaré,Calhetas

 
Itapuama-
Paiva 

 
Suape-
Paraíso 

 
SEDE 
MUNICIPAL 
VILAS 

 
 
TOTAL
 

Hotel 3 1 1 1 6 

Pousada 15 6 2 - 23 
Privê - 2 - - 2 
Restaurante/Bar 16 6 8 6 36 
Locadora (táxis 
especiais/carros de 
aluguel) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 

 
4 

Passeios/barcos/ 
jangadas 

 
1 

 
- 

 
3 

 
- 

 
4 

Jornal - - - 2 2 
Posto de serviço 
telefônico 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
6 

Hospital - - - 6 6 
Posto médico 1 1 1 1 4 
Banco - - - 6 6 
Boate - - 1 - 1 
Teatro - - - 1 1 
Clube social - - - 2 2 
Centro de 
Convenções 

- - 1 - 1 

Estádio - - - 1 1 
 
TOTAIS 

 
39 

 
17 

 
18 

 
31 
 

 
105 

 
FONTE: EMPETUR. Inventário do Potencial Turístico de Pernambuco. Recife, 1998. Atualização no 

ano de 2002. 
 

Tabela 1 - Distribuição dos equipamentos e serviços de apoio ao turismo do 
Município do Cabo de Santo Agostinho, segundo o tipo e 

o pólo em que está localizado – 2002 
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NOME 
 

PORTE/CAPACIDADE LOCALIZAÇÃO 

Hotel Blue Tree Park 
do Cabo de Sto 
Agostinho.  

Apartamentos/suítes: 202
Leitos: 404 

Av. Beira-Mar, 750 - Praia de 
Suape 

Hotel Gaibu Praia Mar Apartamentos: 12 
Leitos: 26 

Rua Joaquim Leão Neto, 179 –
Gaibu 

Hotel Joana D’arc Apartamentos: 26 
Leitos: 52 

Rua Vigário João Batista, 153 –
Centro 

Hotel Privê Costa 
Dourada 

Apartamentos : 32 
Leitos: 128 

Rua José Rodrigues, Praia de 
Gaibu 

Hotel Trópicos Chalés: 16 
Leitos : 32 

Rua 01, s/n - Praia de Itapuama 

Hotel Canarius de 
Gaibu 

Apartamentos: 129 
Leitos: 264 

R. Grinaldo Souza Leão, 329 –
Enseada dos Corais. 

 
FONTE: EMPETUR. Inventário do Potencial Turístico de Pernambuco. Recife, 1998.  Atualização 

2002. 
 

Tabela 2 - Hotéis do Cabo de Santo Agostinho – 2002 
 

Dentre os atrativos turísticos do Cabo de Santo Agostinho, destacam-se 

praias e ecossistemas litorâneos constituídos por matas e manguezais, acidentes 

geográficos e mirantes naturais, conjuntos arquitetônicos, sítios históricos, eventos e 

festas, gastronomia típica e o artesanato local. Um dos principais atrativos turísticos e 

culturais do município é o Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti (Fig. 

3), cujas informações estarão detalhadas ainda neste capítulo. 
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Figura 3 – Monumentos do Parque Metropolitano Armando de 
Holanda Cavalcanti 
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NOME 
 

LOCALIZAÇÃO 
 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

 
Praia do Paiva 

Extremo norte do município do 
Cabo de Santo Agostinho.  

Possui morfologia quebrada, vegetação 
rasteira, denso coqueiral, areias finas e 
brancas. Pouco profunda, é propícia para 
banho. 

 
 
Praia de Itapuama 

Entre a praia do Paiva e a praia do 
Bôto ou do Xaréu. 
 

Apresenta morfologia quebrada a ondulada, 
vegetação rasteira e arbustiva e coqueiros 
espaçados. Possui areias finas e douradas. 
Balneável, de média profundidade, com ondas 
médias a fortes. 

 
 
Praia do Bôto ou 
do Xaréu (foto 01) 
 

Entre as praias de Itapuama e 
Enseada dos Corais 

Presença de pedras vulcânicas formando uma 
paisagem de rara beleza. Apresenta 
vegetação de coqueiros e de mata. Possui 
areias claras e finas.  

 
Praia de Enseada 
dos Corais (foto 
02) 

Entre as praias do Xaréu e Gaibu Apresenta vegetação rasteira e de coqueiros, 
areias finas e douradas. Ideal para banho no 
trecho das piscinas naturais. 

 
 
Praia de Gaibu 
 

Entre as praias de Enseada dos 
Corais e Calhetas. 

Possui morfologia ondulada com vegetação 
rasteira e de coqueiros; areias finas e 
douradas. É balneável, porém perigosa para 
banho em alguns trechos de mar aberto 

 
 
Praia de Calhetas 
 

Entre a praia de Gaibu e o cabo de 
Santo Agostinho. 

Apresenta morfologia quebrada, vegetação 
rasteira de palmáceas e fruteiras, areias 
douradas de grãos médios. É balneável e de 
média profundidade, com ondas fracas e 
pequenas. 

 
 
Praia de Paraíso 

Entre o cabo de Santo Agostinho e 
a praia de Suape. 

Sua paisagem é predominante de pedras e 
morfologia quebrada. Possui vegetação 
rasteira e arbustiva com fruteiras espaçadas. 
Areias douradas e grossas. É imprópria para 
banho na maré alta.  

 
 
Praia de Suape 

Entre a praia de Paraíso e a barra 
do rio Massangana. 

Apresenta morfologia ondulada com 
vegetação rasteira e coqueiros; areias brancas 
e finas; exposição de arrecifes na maré baixa. 
É propícia para banho. 

FONTE: EMPETUR.  Inventário do Potencial Turístico de Pernambuco. Recife, 1998. Atualização 
2002. 

 
Tabela 3 - Praias do Município do Cabo de Santo Agostinho 

 

Configurando cordões arenosos de largura e extensão variáveis, as praias do 

Cabo de Santo Agostinho apresentam-se ora retilíneas ora curvas, formando 

enseadas, ora com perfis suaves ora separadas do terraço marinho adjacente por 

falésias. Somente são interrompidas pela desembocadura dos rios que deságuam à 

retaguarda, depois de percorrerem amplo estuário colonizado por exuberantes 

manguezais e emoldurado, em alguns trechos, por remanescentes da Mata Atlântica e 

das matas de restinga. Ao lado dessas formações vegetais, encontram-se, por vezes, 
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coqueirais e pomares em que espécies nativas e exóticas se misturam e se combinam 

para compor mais uma dentre as muitas paisagens do Brasil litorâneo tropical. No 

quadro, acima, estão relacionadas as praias do Cabo, na seqüência norte-sul, com a 

respectiva localização e as principais características60. 

As matas e manguezais constituem ecossistemas com grande potencial para 

o turismo ecológico, até o presente, pouco exploradas no município. São, em geral, 

unidades de conservação e estão localizadas em diversos pontos do território 

municipal. As mais conservadas, no entanto, localizam-se próximo do litoral, a 

retaguarda das praias e dos núcleos urbanos litorâneos (matas do Zumbi, Duas 

Lagoas e Camaçari), onde sofrem grande pressão das atividades e ocupações do solo 

existentes no entorno, em especial dos loteamentos de veraneio situados na orla 

marítima61. 

Segundo a EMPETUR, maior parte das unidades de conservação do Cabo, 

no entanto, localiza-se no interior do município e encontra-se bastante devastada 

(matas da Serra do Cotovelo, Serra do Cumaru, Bom Jardim, Contra-Açude e do 

Urucu) ou submetidas a fortes pressões da atividade agrícola (matas do Sistema 

Gurjaú). Além das unidades de conservação constituídas pelas matas enquadradas na 

categoria Reserva Ecológica da Região Metropolitana do Recife pela Lei Estadual no 

9989 de 13 de janeiro de 1987, existem, no município, dois Parques Estaduais: o 

Parque Metropolitano Armando Holanda Cavalcanti e o Parque Natural Estadual de 

Suape. 

O primeiro localizado no promontório de Santo Agostinho e medindo 270 

hectares, foi criado com o objetivo de assegurar a preservação do patrimônio natural, 

histórico e artístico da área. O segundo engloba as áreas dos municípios do Cabo e 

Ipojuca com resquícios de Mata Atlântica e dois mananciais de superfície (as 

Barragens de Bita e Utinga), pertencentes ao Distrito Industrial Portuário de Suape. 

                                                 
60 Empetur – Empresa de Turismo de Pernambuco. Inventário do Potencial Turístico de Pernambuco. 
Recife, 1998. Atualização 2002. 
61 Ibidem. 
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Ocupando uma área de 1608 hectares, esse parque vem sofrendo ocupações 

irregulares e desmatamentos62. 

 
2.1.2 Patrimônio Histórico e Cultural 
 

Segundo Plano de Preservação de Sítios Históricos da Região Metropolitana 

do Recife, desenvolvido pela FIDEM, existem um grande potencial cultural e 

histórico no Município do Cabo de Santo Agostinho como: Engenho Coimbra, 

Engenho Velho, Engenho Massangana, Engenho Jurissaca, Engenho Matas e 

Engenho Gurjaú de Cima. 

O advento da cana de açúcar e a expansão do Mercantilismo europeu fizeram 

surgir nas áreas rurais uma aristocracia que se instalou em luxuosas edificações, 

próximas às senzalas. No Cabo de Santo Agostinho, esses conjuntos se espalham 

por todo território63. 

O Engenho Massangana destaca-se por se tratar do único engenho 

tombado em nível estadual, pela FUDARPE. Foi lá onde o diplomata e abolicionista 

Joaquim Nabuco morou na sua infância. O engenho situa-se em áreas doadas no 

século XVI por Duarte Coelho a Tristão de Mendonça. Suas terras são cortadas 

pelo rio de mesmo nome, que no encontro com o mar forma um estuário ainda 

preservado e vai desaguar na enseada de Suape, local onde aportou Vicente 

Pinzón64. 

                                                 
62 EMPETUR – Empresa de Turismo de Pernambuco. Inventário do Potencial Turístico de 
Pernambuco. Recife, 1998. Atualização 2002. 
63 Plano de Preservação de Sítios Históricos da Região Metropolitana do Recife, desenvolvido pela 
FIDEM. Recife, 1978. 
64 Ibidem. 
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Figura 4 – Engenho Massangana 
 

Algumas edificações surgiram de forma isolada, devido a acontecimentos de 

grande interferência na evolução urbana. A inauguração da Estrada de Ferro em 

1858, além de incentivar a modernização da produção e a locação dos Engenhos 

Centrais, fez-se acompanhar da construção da Estação Ferroviária no Centro do 

Cabo, o Casario para abrigar os funcionários da rede e o Antigo Hospital, este último 

bastante deteriorado. Outras edificações de destaque são a Casa Rural do 

Governador José Rufino e a Casa de Abastecimento do Sistema Gurjaú65.  

A primeira, chamada de Casa Rural do Governador José Rufino, localiza-se 

em terras do Engenho Novo, e foi construída em estilo art nouveau, sendo usada 

como residência do então governador do estado, José Rufino. Está em estado de 

degradação. A segunda, do século XIX, projetado pelo arquiteto francês Louis 

Léger Vauthier (que projetou a Ponte do Junqueira, a Usina Bom Jesus e o Teatro 

Santa Isabel em Recife), está em bom estado de conservação, em área de reserva 

ecológica com cachoeiras, açudes e Mata Atlântica66. 

                                                 
65 Informações obtidas pelo Plano de Conservação dos Sítios Históricos do Cabo de Santo Agostinho. 
Elaborado pelo Instituto Vicente Pinzón e Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho em Junho 
de 2003. 
66 Plano de Preservação de Sítios Históricos da Região Metropolitana do Recife, desenvolvido pela 
FIDEM. 1978. 
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Figura 5 – Casa Rural do Governador José Rufino 

 
As edificações religiosas existentes se restringem às Capelas e Igrejas 

listadas na Zona Histórica do Cabo Sede, e as existentes nos Engenhos. Algumas 

estão isoladas em antigas terras dos engenhos, como as Capelas do Engenho 

Matas, de Santo Antônio do Monte, de São José. Outras se encontram em ruínas: 

como a Igreja do Engenho Trapiche e a Igreja do Engenho Garapu, raro exemplar 

com alpendre, as Capelas de São Gonçalo, de São Francisco, de São Bráz e do 

Espírito Santo67. 

 

 

Figura 6 – Igreja do Engenho Garapu 

                                                 
67 Plano de Preservação de Sítios Históricos da Região Metropolitana do Recife, desenvolvido pela 
FIDEM. Recife, 1978. 
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Após a descoberta de Cabral, a primeira expedição que percorreu 

detidamente o território brasileiro e determinou suas latitudes foi a armada de 

Américo Vespúcio (1501-1502), que em suas cartas à Corte, descrevia o Cabo como 

o acidente geográfico de maior importância para os navegantes do séc. XVI, em 

suas rotas no Atlântico Sul.  

O Cabo de Santo Agostinho logo se tornou um dos lugares mais conhecidos 

dos pilotos que buscavam os caminhos das índias orientais e do Brasil desde o séc. 

XVI.68 

Com a ocupação portuguesa e a exploração das terras com a monocultura da 

cana, rapidamente Suape se transformou em porto de escoamento do açúcar. Antes 

de 1630, lá aconteciam as cargas e descargas das embarcações, das mercadorias 

que chegavam e do açúcar que saía, registrando-se algumas casas onde se 

instalava agente de negócios. 

A excelente localização do Porto e sua utilização anterior fizeram com que os 

luso-brasileiros, em 1630, com a perda de Recife e de Olinda para as armas da 

Companhia das Índias Ocidentais, estabelecessem em Suape seu ancoradouro 

principal. Ali era feito o embarque do açúcar para o Reino, e por ali era abastecida a 

Capitania em armas e munições, em obediência ao Conselho Ultramarino, que mais 

tarde determinaria que os navios que partiam de Portugal com destino a 

Pernambuco viessem direto ao Porto de Nazaré. Esses motivos fizeram do Porto de 

Suape e toda a região do Cabo, depois do Recife, a área mais fortificada de 

Pernambuco69. 

Para defesa do Cabo, seguranças da barra e do Porto, foram erguidas 

várias edificações. A primeira da qual se tem notícia foi uma bateria construída na 

extremidade do Cabo sobre a entrada da barra com a finalidade de defender o 

Porto, a esta bateria chamavam os holandeses Water Kasteel, ou Castelo do Mar 

(Fig. 5). 

                                                 
68 PLANO ESTRATÉGICO MUNICIPAL PARA ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS, Secretaria de 
Planejamento e Meio Ambiente, Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Maio 2002. 
 
69 Ibidem. 
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No ano seguinte, em 1632, em torno da Ermida de Nazaré, outras baterias 

ainda foram construídas; do lado Sul, as de São Jorge e ao Norte a de Calhetas70. 

 
Figura 7 - Forte do Castelo do Mar 

Dentro da baía de Suape, em 1633, os portugueses iniciaram a construção do 

Forte do Pontal, concluído depois pelos holandeses, que o chamaram Van der 

Dussem. Com a invasão do estado de Pernambuco pelas tropas holandesas das 

Índias Ocidentais, os portugueses ficaram utilizando o Porto de Nazaré e prevendo a 

possibilidade de um desembarque holandês nas praias do Norte do Cabo, fizeram 

os luso-brasileiros construir trincheiras nas praias do Norte, especialmente as de 

Calheta e Gaibu. A necessidade de um fortim fez com que fosse construído em 1756 

o Forte de Gaibu. Hoje, todos essas edificações citadas acima estão em completo 

estado de ruína71. 

A existência de conjuntos arquitetônicos em áreas distintas do município é 

reflexo da forma como se deu a ocupação urbana do município, em seus diversos 

momentos. O mais antigo exemplar deles é o conjunto chamado Nazaré, implantado 

no topo do Cabo de Santo Agostinho e citado em diversos relatos de navegadores. 

Formado pela Vila de Nazaré (Foto 2), Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, ruínas 

                                                 
70 Plano de Preservação de Sítios Históricos da Região Metropolitana do Recife, desenvolvido pela 
FIDEM. 1978. 
71 PLANO ESTRATÉGICO MUNICIPAL PARA ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS, Secretaria de  
Planejamento e Meio Ambiente, Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Maio 2002. 
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do Convento Carmelita, ruínas da capela Velha, Farol Novo e ruínas da Casa do 

Faroleiro inserem-se no Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti72. 

 
Figura 8 – Vila de Nazeré 

 

O local é de peculiar beleza e tem forte potencial para o turismo, pela sua 

história, por ser ponto geomorfológico, resultante da separação dos continentes e 

por estar próximo à Baía de Suape onde desembarcou Vicente Pinzón e local de 

batalhas travadas contra os holandeses. A Igreja de Nazaré e a Ruína do Convento 

Carmelita estão tombadas em nível nacional pelo Instituto de Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN)73. 

De acordo com a EMPETUR, surgida na época dos primeiros engenhos de 

açúcar, a Vila de Juçaral está isolada na área rural do Cabo, mais próxima a sede 

dos municípios vizinhos (Escada e Vitória de Santo Antão) do que ao município a 

que pertence. Conserva ainda hoje características da arquitetura de sítios rurais. O 

casario abriga trabalhadores dos engenhos e artesãos. 

 

 

                                                 
72 Plano de Preservação de Sítios Históricos da Região Metropolitana do Recife, desenvolvido pela 
FIDEM.1978 
73 EMPETUR – Empresa de Turismo de Pernambuco. Inventário do Potencial Turístico de 
Pernambuco. Recife, 1998. Atualização 2002. 
 



 60

NOME LOCALIZAÇÃO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

 
Ruínas da Capela de 
Santo Antônio do 
Engenho Velho 

Um Km à esquerda da 
BR 101 Sul – Ponte dos 
Carvalhos. 

Construída em 1630, em estilo, provavelmente, 
Barroco, denominava-se Capela de Santo Antônio 
do Monte por ficar no alto de uma colina.   
 

 
 
Ruínas da Capela de 
São Francisco 

Nas terras do antigo 
Engenho Trapiche, à 
margem da BR-101 Sul. 

Construída no século XVII, tem a fachada composta 
por três portas e quatro janelas. Foi a igreja do 
antigo Engenho Trapiche, onde nasceu o Conde da 
Boa Vista, em 1802. Encontra-se sem portas e um 
dos dois corredores laterais foi demolido. Apenas a 
estrutura da nave, em alvenaria de pedra, está de 
pé. 

 
 
Ruínas da Capela do 
Engenho Garapu (foto 
08) 

Margem esquerda da 
PE-060. 

Construção do século XVI, possui apenas uma 
porta, nave única e não tem bancos. Em frente à 
capela, está um cruzeiro em alvenaria de pedra e a 
cruz em madeira. Era uma das poucas igrejas do 
Brasil que ainda possuíam copiar – pequeno terraço 
na entrada do templo para abrigar as pessoas que 
não podiam participar da cerimônia religiosa.  
Completamente abandonada, restam apenas as 
paredes e uma parte do telhado. 

 
Ruínas do Convento 
Carmelita. 

Praça da Aurora, s/n, 
Vila de Nazaré. 

Construção do século XIX, hoje em ruínas, o que 
restou do convento está anexo à igreja de Nossa 
Senhora de Nazaré. 

 
Ruínas da Antiga Casa 
do Faroleiro (foto 03). 

Em um declive próximo 
ao mar, a leste da Vila 
de Nazaré. 

Construída em fins do século XIX, é um sobrado de 
dois pavimentos em alvenaria de pedra do qual 
restam apenas as paredes laterais e os vãos das 
portas e janelas. 

 
Ruínas do Forte Castelo 
do Mar. 

Na extremidade sul do 
promontório de Santo 
Agostinho. 

Construído em 1632, tem a forma de um polígono 
irregular aberto de sete faces. Além do pátio e das 
muralhas, com as aberturas para atirar, existem na 
entrada as ruínas da Casa de Pólvora e da Casa de 
Guarda. Do local, pode-se avistar os arrecifes, a 
entrada do Porto de Suape e a praia do Paraíso.  

 
Ruínas do Quartel 

Porta sul do Cabo de 
Santo Agostinho - Vila de 
Nazaré 

Erguido no ano de 1632, toda construção foi feita em 
alvenaria de pedra granítica. Era uma edificação de 
apoio ao Forte Castelo do Mar. Restam apenas 
algumas paredes e o muro. Situa-se em ponto 
estratégico de onde se pode avistar o mar e o Porto 
de Suape com seus arrecifes e a Praia do Paraíso. 
Encontra-se totalmente abandonada. 
 

FONTE: EMPETUR. Inventário do Potencial Turístico de Pernambuco. Recife, 1998. Atualização 2002. 

 
Tabela 4 – Ruínas 

Devido a grande quantidade de ruínas, torna-se evidente a urgência de ações 

preservacionistas no município. As diversas ruínas vão desde Capelas, Casas 

Grandes de Engenhos e Fortificações74. 

                                                 
74  EMPETUR – Empresa de Turismo de Pernambuco. Inventário do Potencial Turístico de 
Pernambuco. Recife, 1998. Atualização 2002. 
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Uma das mais belas capelas rurais de Pernambuco, a Igreja de São Francisco do 

Engenho Trapiche (Fig. 6), tem projetos de recuperação e reforma para torná-la um 

centro de artesanato. Está em ruínas, em franca degradação. 

Implantada sobre um morro, aos pés do qual se projeta a duplicação de uma 

via expressa (a BR-101), corre risco de demolição, pois se prevê corte do morro e 

não há no projeto referências sobre os cuidados a serem tomados para preservação 

da edificação75. 

 

Figura 9 - Ruína da Igreja de Trapiche 

 
A Casa Grande do antigo Engenho Utinga de Cima (Foto 3) possui 

imponência representando a importância do grande período da cana-de-açúcar. Era 

um dos principais engenhos que fornecia cana-de-açúcar para a Usina Mercês. Esta 

inserida num local de bela paisagem, porém sofrendo inúmeras invasões76. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 
75 Plano de Preservação de Sítios Históricos da Região Metropolitana do Recife, desenvolvido pela 
FIDEM. 1978. 
76 Ibidem. 
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Figura 10 - Ruína da Casa Grande de Utinga de Cima 
 

Localizada às margens da BR-101 Sul, a Usina Mercês (Foto 4) foi fundada 

pelo Coronel Arthur Cisneiros, em 1891. Seu conjunto ainda possui os Casarões, 

Cinema, Capela e Arruados. Representa também a fase áurea da cana-de-açúcar e 

hoje possui forte potencial como atrativo para o turismo ecológico e rural77. 

 

 
Figura 11 - Ruína da Usina Mercês 

 

                                                 
77 Plano de Preservação de Sítios Históricos da Região Metropolitana do Recife, desenvolvido pela 
FIDEM. 1978. 
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Localizada ao lado da Igreja de N. Sra. de Nazaré, o Convento Carmelita (Fig. 

7) teve sua construção iniciada em 1692 e terminada em 1731. Hoje, completamente 

em ruína, ainda há possibilidade de leitura de sua planta.  

Está tombada, juntamente com a Igreja de N. Sra. de Nazaré, à nível federal 

desde 1961. Prevê-se no Plano Estratégico do Parque Armando Holanda Cavalcanti 

sua estabilização e utilização como área para eventos78. 

 
Figura 12 - Ruína do Convento Carmelita 

 

 
Figura 13 – Ruína Capela de Nazaré 

 

 

                                                 
78 Plano de Preservação de Sítios Históricos da Região Metropolitana do Recife, desenvolvido pela 
FIDEM. 1978. 
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Ao patrimônio edificado, somam-se sítios naturais de interesse no município. 

Alguns deles, como aqueles localizados na região costeira, inserem-se em um 

contexto de riqueza particular: agregam aspectos históricos e geológicos únicos. 

Abaixo são destacados alguns desses sítios. 

A Pedra da Pimenta (Foto 5), localizada no distrito de Juçaral, a cerca de 60 

km da sede do Cabo, possui forte atrativo turístico, já sendo usada para prática de 

vôo livre e alpinismo. 

É o ponto mais alto da Região Metropolitana do Recife, com 476 metros de 

altura, podendo-se daquele ponto avistar a maior parte do litoral da RMR, desde as 

praias do Cabo e Ipojuca à Olinda. A região onde se encontra possui vestígios de 

Mata Atlântica e um Conjunto Urbano antigo: a Vila de Juçaral79. 

 
 

Figura 14 - Pedra da Pimenta 

 

As Pedras Pretas de Xaréu (Fig. 8) estão localizadas na praia de Xaréu, 

conformando um pontal e uma pequena enseada. São pedras vulcânicas do 

período cretáceo que se espalham nesta área e servem de base de estudos 

científicos pela sua representatividade no que diz respeito à história geológica do 

planeta. 

                                                 
79 Plano de Preservação de Sítios Históricos da Região Metropolitana do Recife, desenvolvido pela 
FIDEM, 1978. 
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A área é alvo do Projeto Orla, convênio entre o Ministério do Meio Ambiente e 

o Serviço de Patrimônio da União, elaborado em parceria pela PMCSA e governo 

estadual80. 

 

 
 

Figura 15 - Pedras Pretas de Xaréu 
 

O Cabo de Santo Agostinho (Fig. 9), promontório rochoso que dá nome ao 

município, além de ter sido o primeiro ponto avistado pelos europeus na costa 

brasileira e abrigar um conjunto de edifícios históricos, é identificado pela sua 

geomorfologia como o último ponto no Continente Americano a se descolar da 

África, na separação das placas continentais. 

Abriga em seu território, o Parque Metropolitano Armando Holanda 

Cavalcanti.81 

 

 

 

 

                                                 
80Plano de Preservação de Sítios Históricos da Região Metropolitana do Recife, desenvolvido pela 
FIDEM. 1978. 
81 Ibidem. 
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Figura 16 - Cabo de Santo Agostinho 

 
Dentre toda essa diversidade e quantidade de Patrimônio Histórico e Cultural, 

apenas 4 (quatro) são tombados no Cabo de Santo Agostinho. São eles: 

• Igreja de Nossa Senhora de Nazaré e Ruínas do Convento Carmelita Contíguo 

- Tombada em nível federal, pelo IPHAN. 

- Processo 619 – T – 61 Livro Belas Artes Folha 85 n.º insc. 458 de 06/07/1961. 

• Engenho Massangana 

- Tombado em nível estadual, pela FUNDARPE. 

- Decreto N.º 9.904 de 22/11/1984 Inscrição n.º 83 Livro de Tombo II folha 09. 

 

• Sítio Histórico Cabo de Santo Agostinho 

- Tombado em nível estadual, pela FUNDARPE. 

- Decreto N.º 17.070 de 16/11/1993 Inscrição n.º 15 Livro de Tombo III folha 04. 

• Antiga Residência Rural do Governador José Rufino 

- Tombado em nível estadual, pela FUNDARPE. 

- Decreto N.º 13.041 de 29/06/1988. 

Em 19 de julho de 2002, foram decretadas pela Câmara Municipal a Lei N.º 

68/2002 e a Lei N.º 69/2002. A primeira cria o Conselho Municipal do Patrimônio 

Cultural do Município do Cabo de Santo Agostinho, como órgão de assessoramento 

ao Prefeito no que diz respeito à preservação dos bens de valor cultural. 
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A outra estabelece as normas de proteção do Patrimônio Cultural do 

Município do Cabo de Santo Agostinho. Através desta lei fica sob proteção especial 

do poder Público Municipal os bens de propriedade pública ou particular existentes 

no Município que, dotados de valor cultural (históricos, estéticos e científicos e 

outros), justifiquem o interesse público em sua preservação. 

 
2.2 Diagnóstico do Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti 

O Parque Metropolitano de Santo Agostinho foi criado em 1979 tomando a 

denominação, no mesmo ano, para Parque Metropolitano Armando de Holanda 

Cavalcanti82. Em seqüência, foi elaborado, em 1980, o Plano Diretor do Sistema de 

Parques Metropolitanos, pela FIDEM, que considera a implantação desse parque 

como prioridade para a região metropolitana, em particular para o litoral sul, e o 

Plano de Preservação e Revitalização83 do Cabo de Santo Agostinho, Vila de 

Nazaré e povoados de Gaibu e Suape, com indicativos dos equipamentos 

necessários ao atendimento às necessidades da RMR.  

Ainda em 1980, foi elaborado um Cadastro de Posseiros das áreas 

desapropriadas do Cabo de Santo Agostinho. A área de 270,1 ha, parte da 

propriedade de Nazaré desapropriada pelo Governo do Estado e localizada no Cabo 

de Santo Agostinho, constitui a totalidade da superfície do Parque. 

Em 1983, a área do Parque é considerada Zona de Proteção Cultural, como 

parte das normas de Uso do Solo do Complexo Industrial Portuário de SUAPE84. 

Dez anos depois é classificado como Sítio Histórico do Cabo de Santo Agostinho85.  

O Parque oferece aspecto singular de sítio natural, cultural e de elemento 

importante do litoral sul de Pernambuco. A localidade poderá se constituir um 

elemento prioritário para o desenvolvimento da atividade turística no Estado. 

                                                 
82 Em 1979 o Decreto nº 5554 de 06/02/79 cria o Parque Metropolitano de Santo Agostinho e o de nº 
5765 de 15/5/79 muda seu nome para Parque Metropolitano Armando Holanda Cavalcanti. 
83 O escritório Sena Caldas & Polito Arquitetos Associados foi contratado pela FUNDARPE e pela 
Empresa SUAPE para elaboração do Revitalização. 
84 Decreto nº 8447 de 02/3/83. 
85Decreto nº 17070 de 16/11/93. 
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Em 1999, Plano Estratégico foi desenvolvido no sentido de atualizar as ações 

para a implementação do parque, bem como para permitir a sustentabilidade 

ambiental, social e econômica da área, em parceria com o setor privado.  

A Empresa Suape e um conjunto de órgãos públicos formado pela 

FUNDARPE, FIDEM, SEPLAN e Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, 

solicitou intervenção ao Ministério Público Estadual no sentido de responsabilizar a 

FUNCEF pelo não cumprimento de suas obrigações contratuais.  

Segundo informações obtidas no Plano Estratégico elaborado pelas empresas 

Suape, Fidem e Fundarpe em 1999, o histórico do Parque Metropolitano Armando 

de Holanda Cavalcanti é o seguinte: 

• Em 1975, o PDI/RMR - Plano de Desenvolvimento Integrado da Região 

Metropolitana do Recife ressalta a necessidade de um Plano de Preservação 

Ambiental Urbana com ênfase nas áreas históricas, entre as quais destaca no 

município do Cabo de Santo Agostinho, a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré 

e as ruínas do seu Convento, já tombadas pelo IPHAN desde 1961; 

• Em 1978, o PPSH/RMR- Plano de Preservação dos Sítios Históricos da 

Região Metropolitana do Recife define o Sítio Histórico Cabo de Santo 

Agostinho; 

• Em 1979 é criado pelo Decreto nº 5554 de 06/02/79 o Parque Metropolitano 

de Santo Agostinho e também pelo Decreto nº 5765 de 15/5/79 é mudado seu 

nome para Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti; 

• Em 1980 são elaborados o Plano Diretor do Sistema de Parques 

Metropolitanos pela FIDEM e o Plano de Preservação e Revitalização do 

Cabo de Santo Agostinho, Vila de Nazaré e povoados de Gaibu e Suape, pelo 

escritório Sena Caldas & Polito Arquitetos Associados contratado pela 

Fundarpe e pela Empresa Suape; 

• Em 1983, a área do Parque é considerada Zona de Proteção Cultural, como 

parte das normas de Uso do Solo do Complexo Industrial Portuário de Suape, 

aprovado pelo Decreto nº 8447 de 02/3/83; 
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• Ainda em 1983 é lançado o Edital de Tombamento do Sítio Histórico do Cabo 

de Santo Agostinho, só homologado em 1993 pelo Decreto nº 17070 de 

16/11/93; 

• Em 1989, a Empresa SUAPE aprova a Permissão de Uso de Bem Imóvel a 

título oneroso pelo prazo de 99 anos, de uma área de 117 ha, denominada 

Propriedade Tiriri, ao grupo empreendedor do Hotel em Suape, tendo como 

contrapartida a Restauração dos prédios públicos, equipamentos e 

monumentos históricos, bem como a preservação do meio ambiente do 

Parque por igual período, além do ônus pela vigilância, impostos e taxas 

incidentes sobre a área do Parque; 

• Em 1997, na reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMR, a Prefeitura 

do Município do Cabo de Santo Agostinho propõe criar um Conselho Gestor 

do Parque, proposta que se desenvolve e conclui pela necessidade de se 

rever o Plano Diretor de Preservação e Revitalização do Parque de Santo 

Agostinho, elaborado dezoito anos antes. 

 

2.2.1 Os Aspectos Jurídicos e Institucionais 

Tendo em vista a singularidade das suas características naturais e culturais, a 

área do Cabo de Santo Agostinho passou a ser objeto de estudos e legislações que 

visavam garantir a guarda dos seus aspectos extraordinários, entre os quais, 

destacam-se: 

• Plano Diretor de Preservação e Revitalização do Cabo de Santo Agostinho, 

Vila de Nazaré e Povoados de Gaibu e Suape; Junho/1980; 

• Plano Diretor do Sistema de Parques Metropolitanos; 1980; 

• Dossiê Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti; Maio/1998; 

Documentos Técnicos da FIDEM: 

 Cadastro por Imóvel da Ocupação da Área do Parque; Abril/1998 
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 Atualização dos Posseiros; 1980; 

 Documentação Referente aos Atuais Questionamentos da Comunidade; 

1980. 

Após as transformações ocorridas nos últimos anos nas diversas esferas 

governamentais, atualmente a área do Cabo de Santo Agostinho figura entre as 

atribuições das seguintes instituições: na esfera federal, são os Ministérios da 

Defesa (terrenos de marinha), da Fazenda (Patrimônio da União), do Meio Ambiente 

(IBAMA), da Cultura (IPHAN), da Educação (UFPE e FADE), bem assim da 

Fundação do Economiários Federais (FUNCEF), com atribuições específicas sobre a 

área. 

As instituições estaduais que se encontram vinculadas à área são a Empresa 

SUAPE – Complexo Industrial Portuário, a Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento Social (FIDEM), Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Turismo e Esportes (EMPETUR), a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio 

Ambiente (CPRH) e a Secretaria de Cultura (FUNDARPE). 

 
2.2.2 Os Aspectos Econômicos 

 

De acordo com o Plano Estratégico do Parque Metropolitano Armando de 

Holanda Cavalcanti, a área do Cabo de Santo Agostinho está inserida dentro da 

perspectiva do Turismo e Preservação Ambiental. Entretanto, é visível a 

necessidade de um trabalho que qualifique a área para receber os investimentos e 

se inserir no processo econômico e de sustentabilidade86. 

Atualmente, verifica-se uma completa dispersão de atividades profissionais 

dos habitantes do Parque, o que enfraquece desta maneira o potencial de outras 

fontes econômicas em maior sintonia com a área. Ainda assim, muitas destas 
atividades exercidas são de caráter complementar à renda familiar, a qual varia na 

maior parte entre 1 e 3 salários mínimos. Basicamente estas atividades econômicas 

                                                 
86 Plano Estratégico do Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti, elaborado em 1999 
pela Fidem, Suape e Fundarpe. 
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estão voltadas aos serviços pessoais, tais como corte e costura, cabeleireiro e 

manicure. Não há atividade com grande concentração de mão de obra87. 

Dentre o número de edificações existentes na área do Parque, há uma 

predominância do uso residencial. A maioria dos imóveis são próprios ou fruto de 

invasões, sendo que 80% deles são em alvenaria e 15% em taipa, e apresentam 

média de ocupação variando entre 4 e 5 habitantes por residência88. 

As praias de Calhetas e Paraíso, localizadas no Parque, constituem a 

principal opção de lazer dos moradores da área do Parque, assim como as 

celebrações e festas religiosas. 

De acordo com análise de relatórios elaborados pela Empresa Suape, 

destacam-se propostas de atividades econômicas centradas em ações que 

representam real potencial de demanda, tais como o ecoturismo, agricultura 

ecológica, criação de aves de capoeira e gado leiteiro, pesca, artesanato, culinária 

local e doces caseiros. Essas atividades, se desenvolvidas em sintonia com os 

conceitos de conservação do meio ambiente, deverão ter forte apelo para os 

visitantes, freqüentadores e visitantes. Na definição das atividades prioritárias, torna-

se necessário a preparação da população local para que seja incluída no processo 

de implantação do Parque. 

Tratando-se de uma área de grande interesse natural e cultural, qualquer que 

seja o tipo de intervenção que se faça no seu interior, requer um planejamento e um 

dimensionamento das suas atividades e usos que não ponham em risco as suas 

características excepcionais. Sendo assim, o sucesso da implantação do Parque 

está intimamente ligado com o dimensionamento da capacidade de absorção da 

área. 

Entretanto, para garantir as suas características primitivas é necessário que se 

tenha uma ocupação racional, utilizando baixas densidades, limitando novas 

construções e promovendo vastas áreas de conservação e de cobertura vegetal. 

                                                 
87 Plano Estratégico do Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti, elaborado em 1999 
pela Fidem, Suape e Fundarpe. 
88 Ibidem. 
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Segundo o Plano Estratégico do Parque, a CPRH afirma que para o cálculo da 

capacidade de absorção da área do Parque foi tomado como parâmetro as 

recomendações da Organização Mundial de Turismo (OMT) que, por suas condições 

naturais e ambientais, determina como superfície de vocação turística apenas 40% 

do total da área. 

Para uma área com as características ambientais do Cabo de Santo Agostinho, a 

OMT estabelece como densidade máxima, 25 habitantes por hectare, que, de 

acordo com a área destinada à vocação turística (108 ha), determina uma 

capacidade máxima de ocupação por dia (população residente + visitante / dia) de 

2.700 pessoas89. 

Para determinar a capacidade máxima de turistas para o Cabo de Santo 

Agostinho, foi utilizado a relação turista / habitante = 0,143, estabelecida pela OMT, 

a qual admite para a área do Parque a presença diária de 386 turistas. Diante deste 

fato, a população local não deverá ultrapassar os 2.314 pessoas90. 

Ainda segundo o Plano Estratégico do Parque, a capacidade de absorção das 

áreas de praia é também recomendada. Para este caso, a Organização Mundial de 

Turismo estabelece uma área confortável de 25 m2 / banhista ou 0,4 banhistas / 

metro linear de praia. De acordo com a extensão de 400 metros de praia, 

distribuídas entre Calhetas (120 m), Calhetinhas (80 m) e Paraíso (200 m), 

determina-se que a capacidade máxima de banhistas são, respectivamente, 48, 32 e 

80, totalizando os 160 banhistas. Entretanto, pela dificuldade de controlar o número 

de banhistas nas praias, resta a alternativa de dimensionamento dos equipamentos 

de serviço (bares, lanchonetes, restaurantes, barracas e sanitários) utilizando, como 

base, o número de banhistas determinado pelo cálculo da capacidade de absorção 

das praias. 

Para a quantidade de leitos na área do Parque, a OMT recomenda o índice 

de 35 leitos/km2, o que de acordo com a superfície do Parque de 2,7 km2 é 

estabelecido o número de 95 leitos, admitindo-se até 100 leitos. Para este caso, a 

Organização Mundial de Turismo admite ainda que 30% dos hóspedes (30) utilizam 

                                                 
89 Plano Estratégico do Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti, elaborado em 1999 
pela Fidem, Suape e Fundarpe 
90 Ibidem. 
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as praias, que, num total de 160 banhistas, restariam 130 a serem distribuídos entre 

moradores e visitantes91. 

Para manter a integridade do patrimônio cultural e ambiental da área, aponta-

se para que o número máximo de pessoas, entre moradores e visitantes, seja de 

2700 pessoas. Este condicionante restritivo utilizado para o cálculo de capacidade 

de absorção da área ajudará a estabelecer e manter a sua vocação natural. Aliado a 

isso se faz necessário um trabalho de educação ambiental, assim como a inserção 

da comunidade no processo de implantação e manutenção do Parque92. 

A beleza de suas pequenas faixas de praias deve ser preservada, mas o seu 

potencial turístico deve ser estimulado. A correta instalação de equipamentos 

compatíveis com os seus limites de capacidade ambiental possibilitará a 

preservação das suas singularidades, evitando a degeneração das mesmas.  

Os locais determinados como mirantes serão dotados de estrutura sanitária, 

lanchonetes e pontos de vendas de produtos naturais da área (artesanato, doces, 

etc). A criação dos museus histórico e geológico, assim como um monumento de 

grande força atrativa complementa os equipamentos de maior porte a serem 

instalados na área do Parque. 

A implantação e consolidação dos caminhos e trilhas como roteiros principais 

e secundários para o turismo ecológico serão definidos a partir dos atrativos naturais 

e culturais. 

Entretanto, estudos permanentes de impacto e suas conseqüências diretas à 

população e ao meio ambiente deverão ser realizados em caráter de 

acompanhamento e adequação aos planos de ordenação e funcionamento do 

Parque. 

 

 

 
                                                 
91 Plano Estratégico do Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti, elaborado em 1999 
pela Fidem, Suape e Fundarpe. 
92 Ibidem. 
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2.2.3 Fotos Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti 
 

 
                    Fonte: Foto: Gilberto Claro (jan./03) 
 

Figura 17 – Trecho da encosta leste do Promontório de Santo Agostinho, 
avistando-se, no centro, ao fundo, a Antiga Casa do Faloreiro e, à frente, a 

erosão acentuada (voçoroca), que vem ocorrendo em vários trechos da 
encosta 

 

 
                          Fonte: Foto: Gilberto Claro (jan./03) 
 

Figura 18 - Vista da Praia de Suape e da foz do rio Massangana a partir do 
Mirante do Paraíso – Cabo de Santo Agostinho/Ipojuca. 
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                   Fonte: Foto: Gilberto Claro (jan./03) 
 

Figura 19 – Vista da praia de Suape 
 
 
 

 
 

Figura 20 – Praia de Calhetas 
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                       Fonte: Foto: Gilberto Claro (jan./03) 
 

Figura 21 – Praia de Calhetas por outro ângulo 
 
 

 
              Fonte: Foto: Gilberto Claro (jan./03) 
 

Figura 22 - Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, séc. XVII, tendo ao lado o 
cemitério, na Vila Nazaré – Cabo de Santo Agostinho. 
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               Fonte: Foto: Gilberto Claro (fev./03) 
 

Figura 23 - Sede da Associação dos Moradores de Nazaré – Vila de Nazaré, 
Cabo de Santo Agostinho 
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3.ESTRATÉGIAS PARA O TURISMO NO PARQUE METROPOLITANO 
ARMANDO DE HOLANDA CAVALCANTI 

 

 
 
3.1 Metodologia 

 
A metodologia utilizada optou pela pesquisa exploratória e qualitativa e estudo 

de caso, por considerar a necessidade de se desenvolver as atitudes cientificas, 

permitindo maior flexibilidade na utilização dos procedimentos. Tendo como público 

alvo, os órgãos públicos que participam da gestão do Parque Armando de Holanda 

Cavalcanti, os moradores da região e os visitantes. 

O estudo foi divido da seguinte forma: 05 (cinco) questões para os Órgãos 

Públicos, totalizando em 5 entrevistados; 06 (seis) questões para os moradores da 

região, totalizando em 10 (dez) entrevistados, sendo apresentado por meio de 

gráficos; e 05 (cinco) questões para visitantes da região, totalizando em 20 

entrevistados, sendo também apresentado por meio de gráficos. 

Para a análise e interpretação das informações, partiu-se de um estudo 

documental e bibliográfico, foram utilizadas várias fontes de referência para 

responder aos objetivos do estudo e minimizar a reprodução de erros, que via de 

regra, ocorrem em estudos dessa natureza. 

 
3.2 Apresentação dos Resultados 
 

a) QUESTIONÁRIO COM ÓRGÃOS PÚBLICOS 

Luiz Coutinho - Diretor da Região Metropolitana

Rosa Bonfim - Chefe da Unidade de Preservação

Andréa Olinto - Agência Estadual de Meio Ambiente

Prefeitura do Cabo - Marcos Germano - Cabo

Antônio Eusébio - FUNCEF
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1) Qual/quais os projetos sobre o Parque Armando de Holanda Cavalcanti 
foram feitos em parceria com o órgão que trabalha? 

 
 Recuperação e reforma da Igreja de Nazaré; 

 Plano Estratégico do parque; 

 Termo de ajustamento de conduta – TAC; 

 Plano do Diretor de sistema de parques metropolitanos; 

 Estrada de acesso (Vicente Pinzón); 

 Sinalização da área; 

 Praça de Suape; 

 Ligação de água e esgoto; 

 Estacionamento; 

 Bancos; 

 Ponte (FADE/UFPE); 

 Diagnósticos Sócio-ambiental e do turismo. 

 

2) Dificuldades existentes no Parque Armando de Holanda Cavalcanti? 
 Ocupação irregular com excesso de invasões; 
 Fiscalização insuficiente; 
 Gestão desarticulada; 
 Falta de segurança; 
 Erosões; 
 Falta de programação; 
 Falta de manutenção do parque. 

 

3) Você acredita no desenvolvimento do parque? 
Todos os entrevistados responderam que SIM. Devido ao enorme potencial 

turístico do parque e pelo patrimônio histórico existente. 

 

4) O órgão em que trabalha tem interesse em formar parcerias para que haja 
um plano gestor sobre o Parque, que vise a sustentabilidade do mesmo? 

 
 Todos os entrevistados responderam SIM. Relatando que já existe, onde 
pode-se citar o Plano estratégico do Parque. 
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5) Sugestões e Propostas 
 

 Delimitar fisicamente a área do Parque; 

 Acabar com as invasões por meio de uma segurança mais eficaz; 

 Assinatura urgente do TAC; 

 Implantação do Comitê de Gestor e Planos dos órgãos do Estado 

 Recuperação e valorização dos pontos turísticos. 

 

 

b) QUESTIONÁRIO COM MORADORES 

 
06 questões abertas com 10 moradores da região, com faixa etária entre 38-

60 anos, representado por 07 homens e 03 mulher. 

 

Já nasceu na região

100%

 
Gráfico 1 – Por qual motivo escolheu morar nesta área? 
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7%

14%

13%

13%
13%

13%

13%

7%
7%

Transporte

Posto de saúde

Falta de segurança

Preservação ambiental

Infra-estrutura fraca

Falta de saneamento

Buracos na estrada

Falta de iluminação

Ruínas/péssimo estado

 
 

 
Gráfico 2 – Quais as dificuldades existentes na área do Parque Armando de 

Holanda Cavalcanti? 
 
 
 
 

100%

 

Gráfico 3 – Você tem conhecimento do potencial turístico do Parque? 
 

100% dos entrevistados têm consciência do potencial turístico do Parque, 
mas finalizam dizendo que falta infra-estrutura e preservação. 
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100%

 
Gráfico 4 – Você gostaria de trabalhar em um projeto que visa tornar o 

Parque mais conhecido e visitado? 
 

100% dos entrevistados respondera que SIM. 
 

 
 

11%

34%

22%

33%
FUNCEF
SUAPE
CONDEPE/FIDEM
FUNDARPE

 
 

Gráfico 5 – Você é capaz de lembrar o nome do órgão público que tenha feito 
algum projeto no Parque Armando Holanda Cavalcanti? 

 
 

67% lembram do SUAPE e FUNDARPE, contra 33% que lembraram do 

FUNCEP e CONDEPE/FIDEM. 
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8%

16%

15%

15%8%

8%

15%

15%
Fiscalização mais eficaz

Apoio ao artesanato 

Eventos culturais

Segurança

Cursos Profissionalizantes

Vigilância sanitária

Preservação do patrimônio

Padronização dos barracos

 

Gráfico 6 – Qual sugestão para que o Parque possa ser mais visitado e que 
possa existir mais oportunidades de emprego e renda para comunidade local? 

 

 

c) QUESTIONÁRIO COM VISITANTES DA REGIÃO ESTUDADA 
 
 
 
05 questões abertas com 20 visitantes na região, representados por 07 

homens e 13 mulheres. 

 

8%

25%

33%

21%

13%

Por achar o lugar lindo

Curiosidade

Excursão escolar/Universitária

Obter novos conhecimentos

Conhecer o local, costumes...

 

Gráfico 7 – Motivo da sua vinda ao Parque Armando de Holanda Cavalcanti? 
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22%

14%

14%16%

8%

26%

É bem estruturada

Precisa de mais atrativos turísticos

Precisa de segurança e entretenimento

Está um pouco abandonado

Precisa de profissionais na área de
turismo
Regular, precisando de melhorias

 
 

Gráfico 8 – O que acha da estrutura da região? 
 
 
 
 
 
 

40%

50%

10%

Maravilhoso, precisando ser mais divulgado

Interessante e lindo, mas precisa de conservação

Tem potencial turístico, precisando de iluminação

 

Gráfico 9 – O que você achou dos pontos turísticos visitados? 
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80%

15%
5%

Através de aulas sobre Turismo na UFPE

Já conhecia

Oportunidade de ir ao passeio

 

Gráfico 10 – Como ficou sabendo do Parque Armando de Holanda? 

 

 

44%

19%

6%

16%

9%
3%3% Ampliar a divulgação todos meios de comunicação

Entregar folder ou um jornal do local para divulgar

Mais sinalizado e uma maior divulgação

Recuparar os pontos turísticos e vias de acesso

Mais investimentos e divulgação

O pátio da Igreja deveria ser mais aproveitado

Parceria com o Governo e moradores

 

Gráfico 11 – Qual sugestão você daria para que o Parque possa ser visitado? 
 

3.2.1 Análise dos Resultados 

Diante dos resultados obtidos na pesquisa de campo com os órgãos públicos 

do local, foi constatado que vários projetos forma feitos em parceria no Parque 

Armando de Holanda Cavalcanti como: recuperação da Igreja Nazaré, criação do 

termo de ajustamento de conduta TAC entre outros.  
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Quanto às dificuldades relatadas, pode-se destacar: o aumento crescente de 

invasões por falta de segurança, de uma fiscalização mais eficaz e permanente e por 

ter uma gestão desarticulada, acarretando falta de manutenção do parque. Contudo, 

os órgãos públicos categoricamente responderam que a região tem um grande 

potencial turístico, sendo interessante aproveitar melhor este potencial. Mas, para 

que isto aconteça, serão necessários mais recursos para recuperar, valorizar os 

monumentos históricos e uma unificação entre os órgãos. 

Em relação aos dados obtidos com moradores, os mesmos relataram que já 

nasceram na região e não sentem vontade de mudar da localidade, porém sentem 

dificuldades nos requisitos de transporte, posto de saúde e segurança, precisando 

ainda solucionar os problemas causados por buracos na estrada, por falta de 

iluminação e por verem as ruínas que é o seu patrimônio histórico, em péssimo 

estado de conservação. Sendo assim, relatam que gostariam de trabalhar em 

projetos para melhoria do parque, por saberem das suas reais necessidades. 

Descreveram também que os órgãos públicos que já fizeram projetos no parque 

foram: FUNCEF, SUAPE, CONDEPE/FIDEM e FUNDARPE. Mas, no entanto, é 

preciso uma fiscalização mais eficaz, maior apoio ao artesanato da comunidade, 

promover cursos profissionalizantes, uma maior vigilância sanitária e preservação do 

patrimônio mais eficiente. 

Finalizando com a pesquisa feita com visitantes do Parque Armando de 

Holanda Cavalcanti, ficou constatado que 32% visitaram ao parque por divulgação 

feita nas aulas do curso de turismo, 25% por achá-lo lindo e os demais constataram 

ter vindo por curiosidade e para obterem novos conhecimentos.  

Em relação a estrutura da região, 40% dos entrevistados relataram que o 

local precisa mais de segurança e entretenimento para promover o turismo, 42% 

disseram que o local está pouco abandonado, precisando urgentemente de 

melhorias, contra 18% que relataram que acharam bem estruturado. Contudo, 76% 

acharam os pontos turísticos maravilhosos, sendo necessário uma maior divulgação 

dos mesmos, porém deverá dar maior atenção aos itens de iluminação e 

conservação do patrimônio histórico que é a riqueza da região.  



 87

Conclusivamente, os entrevistados sugeriram uma maior divulgação para 

atrair mais visitantes, que poderá ser por meio de folder, jornal e outros meios de 

comunicação. E 37% sugeriram também que precisam ser melhorados os pontos 

turísticos e as vias de acesso, melhorando inclusive o pátio da Igreja, onde poderia 

ser mais bem aproveitado, além de acharem necessário uma parceria entre governo 

e moradores. 

 
3.3 Análise geral 
 

As estratégias para o Turismo têm como foco a atividade turística planejada e 

coordenada pelos órgãos envolvidos, tais como: Suape, Funcef, Cprh, Prefeitura do 

Cabo, Fundarpe e Condepe/Fidem. Nesta pesquisa serviram para elaboração das 

mesmas: o plano estratégico do Parque Metropolitano Armando de Holanda 

Cavalcanti; - Plano de intervenção da Orla Marítima do Cabo de Santo Agostinho; - 

Proposta de cooperação técnica especializada para o plano de conservação do 

Patrimônio Histórico do Cabo de Santo Agostinho. 

Entre as potencialidades identificadas, há aspectos naturais, culturais e 

históricos importantíssimos para a atividade turística. Considerando os conteúdos 

levantados, é possível ter um primeiro panorama do que é visto como 

potencialidades, seus aspectos positivos e seus aspectos negativos e ameaças do 

PMAHC. As potencialidades e as ameaças foram baseadas em pesquisas 

documentais dos órgãos envolvidos e servem de embasamento para possível 

execução das estratégias sugeridas. 

Potencialidades: 
 

 Excepcionais características físico-ambientais em termos de situação 

geográfica, relevo e paisagem; 

 Implantação das edificações pioneiras da Vila de Nazaré, inclusive a Igreja e 

o Convento, e das instalações militares de defesa do Cabo e Praias de Gaibu 

e Suape; 

 Valioso patrimônio cultural em condições de preservação e/ou revitalização; 

 Diversidade e preservação das paisagens vegetais; 
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 Possibilidade de aproveitamento turístico natural, cultural e histórico; 

 Potencialidade natural de desenvolvimento turístico no litoral sul; 

 A participação ativa da população residente em relação à área e às práticas 

sociais, tais como: projeto de inclusão social da empresa Suape e cursos de 

capacitação profissional; 

 Singularidade e beleza de suas praias, principalmente Calhetas e Paraíso; 
 Localização na RMR em termos de distância, acessos e proximidade da Praia 

de Porto de Galinhas, onde há grande número de turistas e visitantes. 
 
Ameaças: 
 

Da mesma forma, as dificuldades, em sua maioria, podem ser superadas pela 

ação direta do planejamento e da administração, restritas à área do Parque. 

Algumas possuem problemas mais complexos, é o caso das áreas urbanas de 

Gaibu e Vila de Suape, com processos acentuados de ocupação sem controle e que 

repercutem, não apenas na vizinhança, mas na própria área do Parque. Dificuldades 

encontradas: 

 Processo de ocupação social desordenado com prejuízos ao meio ambiente; 

 Processo erosivo do solo; 

 Precariedade de infra-estrutura, principalmente água e esgoto; 

 Regularização dos Posseiros; 

 Proximidade de núcleos urbanos espontâneos fora do controle municipal; 

 Deficiência em capacitação profissional voltada para o turismo e gestão 

ambiental. 

 

Daquilo que foi exposto é possível elaborar sugestões voltadas para a 

administração do Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti que visam 

um melhor aproveitamento das potencialidades do local, bem como a contratação de 

equipe especializada para gerir o parque. 

 

3.3.1 Sugestões voltadas ao Núcleo Administrativo e Vila de Nazaré 

A linha principal de ação para execução das estratégias para o turismo no 

Parque é a inclusão da comunidade local. De acordo com pesquisa realizada com os 



 89

moradores entre os meses de julho e setembro do ano em curso, ficou destacada a 

importância da participação da comunidade em projetos que visam o 

desenvolvimento turístico do PMAHC.  A população residente não só apóia novos 

projetos a serem implantados, como também tem consciência do potencial turístico 

existente na localidade. 

Sugere-se, portanto, que a administração do Parque Armando de Holanda 

Cavalcanti, inclua em suas tarefas aulas sobre patrimônio histórico, turismo e meio 

ambiente para a comunidade local. As aulas poderão ser ministradas na Escola 

Municipal Vicente Pinzon, localizada em área central do Parque na Vila de Nazaré. A 

Administração do Parque será montada na casa pertencente ao Complexo Industrial 

Portuário de Suape também localizada na Vila de Nazaré facilitando o trabalho e 

articulação dos órgãos envolvidos.  

Para que as ações sejam implantadas no PMAHC, é de fundamental 

importância o envolvimento do conselho gestor, composto por representantes dos 

órgãos envolvidos: Funcef, Suape, CPRH, Condep/Fidem Fundarpe, Prefeitura do 

Cabo de Santo Agostinho e representante da comunidade. 

Depois da consolidação do Conselho Gestor, as ações prioritárias para o 

PMAHC serão executadas e acompanhadas pela Administração do Parque 

composto por: 

 Um Gestor Administrativo – Terá como função administrar e acompanhar 

todas as ações realizadas no Parque Metropolitano Armando de Holanda 

Cavalcanti, bem como participar da fiscalização do Parque a fim de que novas 

invasões sejam coibidas. Será função do gestor toda a parte financeira, desde 

os recursos adquiridos para projetos, bem como manuseio da taxa que será 

cobrada ao visitante na entrada do Parque, a fim de que haja manutenção e 

cuidados necessários ao Patrimônio histórico, cultural e natural existentes na 

área; 

• Um turismólogo – Fará o acompanhamento das visitas que serão feitas no 

PMAHC, como também análise do perfil do visitante. Será função do 

profissional de turismo verificar a capacidade de visitantes que o parque 

comporta e cronograma de atividades que serão implantadas no mesmo. 
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Participar ativamente do cronograma de eventos realizados no Parque. 

Trabalhar em parcerias com os órgãos envolvidos para que seja feito 

planejamento estratégico do parque, priorizando suas potencialidades e 

minimizando riscos de acordo com as ameaças existentes; 

• Um Coordenador de Marketing que cuidará da divulgação do Parque, onde irá 

angariar recursos através de patrocínio junto aos empresários locais. 

Promoverá Campanhas publicitárias para que o Parque seja mais conhecido 

entre os pernambucanos e demais turistas potenciais. Trabalhará junto a 

operadoras e agencias de viagens para que o espaço seja incluído nos 

roteiros turísticos; 

• Arqueólogo/Historiador – este profissional ficará responsável em desenvolver 

um trabalho de levantamento do Patrimônio histórico existente, informações 

históricas e culturais. Também terá como função desenvolver e acompanhar 

projetos de recuperação do patrimônio histórico existente na localidade. 

 

Todos os profissionais que farão parte da administração do PMAHC terão 

como foco o trabalho em conjunto, ou melhor, todos terão como meta principal 

atingir os objetivos propostos para o parque; objetivos estes que visam a 

sustentabilidade e a inclusão da atividade turística de modo responsável, estruturado 

e seguro. 

 

3.3.2 Sugestão para Gestão do Parque 
 

Depois de instituído o comitê gestor com a participação de todos os órgãos 

envolvidos com o Parque, será formada a administração geral do Parque, como 

mostra a figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÊ GESTOR 

SUAPE FUNCEF CPRH FIDEM FUNDARPE PREF. CABO

Administração do
Parque Armando Holanda
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A Administração do Parque, de responsabilidade do Comitê Gestor, poderá, 

se necessário, contar com apoio técnico especializado em gestão. 

Esse modelo prevê a gestão distribuída entre os vários agentes do Setor 

Público.  

Ao longo do tempo, com o próprio funcionamento turístico do Parque, vai-se 

complementando o Comitê com outras representações interessadas. É importante 

destacar que, posteriormente, um representante da comunidade fará parte do comitê 

gestor. 

Papéis e Responsabilidades 
 

Em relação à divisão de responsabilidades, cabe ao Comitê Gestor: 
 

 Estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso, gestão e 

desenvolvimento do Parque, incluindo calendário anual de eventos, roteiros 

turísticos, política de tarifas e padrão de qualidade; 

 Induzir, estimular e promover a utilização do Parque; 

 Promover estudos, elaborações de projetos e recomendar procedimentos, 

normas e padrões técnicos e operacionais para o desenvolvimento do 

Parque; 

 Adotar os procedimentos administrativos e operacionais para que a gestão do 

Parque seja reconhecida perante a sociedade; 

 Deliberar sobre quaisquer questões a ele encaminhado, relativamente à 

gestão e ao desenvolvimento turístico do Parque; e 

 Seguir rigorosamente o TAC93 termo de ajustamento de conduta, assinado 

em 28.07.2006, como descrito a seguir94: 

 
 Cabe a Empresa SUAPE - Implantar o conselho gestor, tendo por 

atribuição: 

 estruturar, acompanhar e subsidiar os trabalhos a serem desenvolvidos para 

a gestão do PMAHC; 

                                                 
93 TAC – Termo de Ajustamento de Conduta 
94 Todas as informações sobre as responsabilidades dos órgãos envolvidos com Parque estão melhor descritas no 
Termo de Ajustamento de Conduta anexo a este estudo. 
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 deliberar sobre quaisquer atividades desenvolvidas no seu território; 

 participar ativamente do conselho gestor e apoiar a administração geral do 

Parque. 

 Fica sob responsabilidade da FUNCEF – Participar ativamente do conselho 

gestor, instalar e manter, com recursos próprios ou de terceiros, a administração do 

PMAHC, disponibilizando mobílias e equipamentos necessários ao seu bom 

funcionamento; Instalar e manter, com recursos próprios ou de terceiros, a equipe 

administrativa, bem como a equipe de vigilância; apoiar direta ou indiretamente os 

recursos necessários para vigiar, restaurar, conservar e manter os monumentos 

históricos existentes no PMAHC; preservar suas matas e o meio ambiente, 

respeitando o limite territorial do parque. 

 Cabe a Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – Participar 

ativamente do conselho gestor, apoiando a equipe administrativa no contato, 

organização, capacitação da comunidade local, visando o estabelecimento de uma 

gestão compartilhada; apoiar e promover atividades culturais, explorando o 

patrimônio material e imaterial, integrando as ações do PMAHC por meio de 

programas das secretarias municipais. Firmar convênio com a empresa SUAPE, 

envolvendo ações de fiscalização e controle urbanístico-ambiental, assumindo a 

coordenação de equipe de fiscalização envolvida nesta atividade de preservação do 

patrimônio do PMAHC e articular junto aos órgãos setoriais municipais para incluir 

no seu plano plurianual ações de infra-estrutura que visem à melhoria do acesso 

turístico ao PMAHC. 

 Fica sob responsabilidade da CPRH – Participar ativamente como do 

conselho gestor, articulando órgãos estaduais e federais, visando à implementação 

de ações e desenvolvimento de projetos para captar recursos ou financiamentos 

para desenvolver outras ações; sugerir e articular junto aos órgãos setoriais 

estaduais para incluir no Plano Plurianual ações que visem à implementação de 

infra-estrutura e investimentos para o PMAHC. 

 Cabe a FUNDARPE – Participar ativamente como do conselho gestor, 

articulando órgãos estaduais e federais, visando à implementação de ações e 

desenvolvimento de projetos para captar recursos ou financiamentos para 
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desenvolver outras ações; sugerir e articular junto aos órgãos setoriais estaduais 

para incluir no Plano Plurianual  ações que visem à implementação de infra-estrutura 

e investimentos para o PMAHC. 

 Cabe a CONDEPE/FIDEM - Participar ativamente como do conselho gestor, 

articulando órgãos estaduais e federais, visando à implementação de ações e 

desenvolvimento de projetos para captar recursos ou financiamentos para 

desenvolver outras ações; sugerir e articular junto aos órgãos setoriais estaduais 

para incluir no Plano Plurianual  ações que visem à implementação de infra-estrutura 

e investimentos para o PMAHC. 

A Administração do Parque fica responsável por: 

 
 Coordenar todas as ações desenvolvidas no Parque e articular os diversos 

agentes envolvidos; 

 Criar calendário de eventos de acordo com as definições do Comitê Gestor; 

 Acompanhar e avaliar o funcionamento turístico do Parque; 

 Trabalhar junto a prefeitura do Cabo, Suape e Funcef na articulação e 

fiscalização do Parque; 

 Articular projetos de melhoria e manutenção do Parque, ficando sob sua 

responsabilidade acompanhar a movimentação da verba arrecadada pelo 

ingresso de visitantes, bem como prestar contas ao comitê gestor; 

 Reservar espaços para atividades ecológico-turístico-culturais e firmar 

convênios/contratos para sua realização; e  

 Participar ativamente do Comitê Gestor e deixar a comunidade local  informada 

de todos os acontecimentos e ações voltadas para o PMAHC. 

 

As Associações Interessadas (que representam a localidade) têm a 

responsabilidade de: 

 Fornecer informações sobre a realidade econômica e turística da região; 

 Identificar e sugerir ações para o desenvolvimento do Parque; 

 Estimular seus representados a participarem das ações turísticas  realizadas 

no Parque; 
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 Participar ativamente do Comitê Gestor no segundo momento, representando 

institucionalmente os interesses da comunidade e organizações atuantes na 

região. 

De acordo com a moradora da localidade D. Oneida de Lemos, fica evidente a 

vontade da comunidade em trabalhar com atividade turística. 95 

Nasci aqui, adoro este lugar! Este Parque é uma maravilha, 
apenas não se desfruta pela falta de cuidado. Seria uma 
felicidade trabalhar com o turismo mais intenso. Aqui a 
comunidade precisa de mais renda”. Não vejo nenhum projeto 
ir adiante, as ruínas e todos os monumentos estão em péssimo 
estado. 

 
3.4 O Envolvimento dos Stakeholders96  

Encarada como uma necessidade na conquista de mercado, a qualidade das 

estruturas de gestão é hoje o principal objetivo dos que pretendem um diferencial no 

mercado. O turismo não é diferente de outras atividades inseridas no mercado 

competitivo. Para alavancar a excelência em seus serviços, as estruturas de gestão 

estão, cada vez mais, aplicando critérios que visam a organização como um todo.   

Esta é a base das estratégias para o Turismo no Parque, que além de buscar 

qualidade na realização de ações, visa a sustentabilidade a longo prazo. Cabe 

observar a afirmação abaixo descrita pelo WWF-Worlwide Fund for Nature 2001: 

 O turismo responsável, no contexto de uma estratégia para a sustentabilidade 

ampla dos destinos turísticos, é aquele que mantém e valoriza as 

                                                 
95 D. Oneida de Lemos é comerciante e ex-presidente da associação dos moradores da Vila de 
Nazaré. A entrevista foi concedida a autora do estudo em 04.07.2006. 
96 Stakeholder ou, em Português, parte interessada, refere-se a todos os envolvidos em um 
processo, por exemplo, clientes, colaboradores, investidores, fornecedores, comunidade etc. O 
processo em questão pode ser de caráter temporário (como um projeto) ou duradouro (como o 
negócio de uma empresa ou a missão de uma organização sem fins lucrativos). O sucesso de 
qualquer empreendimento depende da participação de suas partes interessadas e por isso é 
necessário assegurar que suas expectativas e necessidades são conhecidas e consideradas pelos 
administradores. De modo geral, essas expectativas envolvem satisfação de necessidades, 
compensação financeira e comportamento ético. O termo “stakeholders” foi criado para designar 
todas as pessoas ou empresas que, de alguma maneira, são influenciadas pelas ações de uma 
organização. Freeman, Edward R. 1984.Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston, 
Pitman 
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características naturais e culturais nos destinos, sustentando-as para as 

futuras gerações de comunidades e visitantes.97 

 Para sustentar a afirmação do WWF acima, sugere-se um conjunto de 

diretrizes e princípio, tais como: O turismo deve ser parte de um desenvolvimento 

sustentável amplo e de suporte de conservação.  

O ordenamento territorial, o monitoramento contínuo dos impactos 

ambientais, e o respeito às paisagens naturais e às áreas protegidas podem ajudar a 

evitar impactos negativos em áreas sensíveis. Sempre que apropriado e possível, 

deve-se usar instrumentos e incentivos econômicos para alcançar o turismo 

responsável. 

As estratégias para a gestão turística do PMAHC têm como objetivos 

primordiais: ser planejado, administrado e empreendido de modo a evitar danos à 

biodiversidade e ser ambientalmente sustentável, economicamente viável e 

socialmente eqüitativo. Cabe destacar a importância dos órgãos que buscam o 

equilíbrio ambiental como o CPRH – Agência Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos que participará de todos os processos e projetos que estão sendo 

implantados na localidade.  

De acordo com o órgão oficial do meio ambiente do Estado CPRH, 

representada neste estudo por Andréia Olinto, é de fundamental importância a 

participação do órgão no modelo gestor, já que a mesma acredita no 

desenvolvimento turístico da região através de trilhas ecológicas aos pontos 

turísticos com monitoramento e responsabilidade. Olinto afirma ainda que a principal 

dificuldade existente no Parque é a ocupação irregular com o grande número de 

invasões, ocasionando danos irreparáveis ao meio ambiente. Tais danos apenas 

                                                 
97 WWF O WWF - Worlwide Fund for Nature– Certificação do Turismo: lições mundiais e 
recomendações ao Brasil. Brasília, DF: WWF, vol .9, p99.  
A WWF é uma das mais conhecidas ONG ambientalistas do planeta tendo iniciado suas atividades, 
em 1961, por iniciativa de um grupo de cientistas da Suíça preocupados com a devastação da 
natureza. 
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serão reparados através de uma gestão articulada e comprometida com a 

sustentabilidade do Parque98. Como destacado abaixo: 

Não há sustentabilidade em áreas onde existe uma total falta de 
compromisso e cuidado com o meio ambiente. Atividades direcionadas para 
o turismo devem ser responsáveis e precisam ser monitoradas pela gestão 
do parque, que necessita ser melhor articulada. A falta de segurança no 
Parque é um problema grave que precisa ser resolvido urgentemente. 
Também não existe controle de entrada e saída de veículos, o que ocasiona 
sérios danos ao meio ambiente. É preciso que as trilhas ecológicas 
existentes no Parque sejam melhor estruturadas e devem ter 
acompanhamento de guias locais, sendo estes monitorados pela 
administração do Parque Armando Holanda. 

 
• O turismo deve usar os recursos naturais de modo sustentável 

A concentração de visitantes no tempo e no espaço pode impor um sacrifício 

muito pesado aos recursos naturais. Sistemas de manejo turístico devem se esforçar 

para distribuir, da melhor forma, os fluxos turísticos ao longo do ano e a renda obtida 

deve apoiar tecnologias e estratégias de uso sustentáveis.É preciso ter atenção 

particular aos impactos ambientais, culturais e históricos causados por grandes 

aglomerações. 

Em nome da FUNDARPE, Rosa Bonfim destaca a importância do patrimônio 

histórico e cultural existente no Parque Armando de Holanda Cavalcanti.  Assim, 

sugere que todos os projetos devem ser analisados previamente pelos órgãos 

competentes, a fim de que não haja nenhum dano ao patrimônio99. 

O maior problema existente no Parque é a falta de articulação do Governo 
do Estado com relação à inexistência de verba para a localidade. Diversos 
estudos e projetos foram desenvolvidos para o Parque, mas infelizmente 
muito pouco foi feito. É grave a situação de invasões na área, o que 
possibilita danos ao Patrimônio Histórico. 

 

Ainda segundo a WWF- Worlwide Fund for Nature 2001: 
 

• O turismo deve eliminar o consumo insustentável e minimizar a poluição e o 

desperdício. 

                                                 
98  Andréia Olinto é Coordenadora Estadual de Gerenciamento Costeiro e foi entrevistada pela autora 
em 10.07.2006 na sede da CPRH. 
99 Rosa Bonfim é chefe da unidade de preservação da Fundarpe. A entrevista foi realizada em 
29/05/2006. 
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Reduzindo a poluição e o consumo, os danos ambientais também serão 

menores, melhorando a experiência do turismo, reduzindo os custos operacionais e 

a recuperação do ambiente. 

A FUNCEF, órgão que detém grande parte dos recursos disponíveis para 

novas ações do Parque, tem como principal argumento a implantação efetiva das 

ações em prol da localidade e destaca, segundo Antonio Eusébio, a preocupação 

em mapear todas as potencialidades existentes e identificar ações apropriadas para 

o Parque sem comprometer o meio ambiente100. Abaixo segue destaque da 

entrevista: 

Nós temos grande interesse em tornar o Parque sustentável, basta-nos 
envolvermos seriamente os órgãos e parceiros para que todas as 
exigências descritas no TAC sejam cumpridas. Iremos montar a 
administração do Parque Armando Holanda o mais breve possível, iremos 
contratar um profissional para gerir e cuidar da fiscalização da localidade. 
Destaco que o problema de invasão é um grande entrave para o Parque, 
mas iremos trabalhar junto com a Prefeitura e Suape para minimizarmos 
isto. 

• O turismo deve respeitar as culturas locais e prover benefícios e 

oportunidades para as comunidades locais. 

As comunidades locais têm o direito de manter e controlar a sua herança 

cultural e assegurar que o turismo não tenha efeito negativo sobre ela. O turismo 

deve, então, respeitar os direitos e desejos do povo local e prover oportunidades 

para que amplos setores da comunidade contribuam nas decisões e nas consultas 

sobre o planejamento e a administração do turismo. 

A preocupação com a comunidade que vive na área pertencente ao Parque e 

em seu entorno está entre as prioridades da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo 

Agostinho. De acordo com Tércio Netto, a localidade tem potencial natural para que 

novas oportunidades possam surgir, tais como: produção caseira de doces, licor de 

Jenipapo, atelier de pinturas entre outros. A secretaria de turismo afirma ainda que 

com o andamento das ações previstas para o Parque, o órgão buscará parcerias 

                                                 
100 Antônio Eusébio é Gerente Regional da Funcef e concedeu entrevista em 06.07.2006. 
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para inserir os moradores nas atividades realizadas no Parque101. Segue trecho da 

entrevista: 

A importância histórica e cultural do Parque é imensa! Espero que o TAC 
seja cumprido e o comitê gestor trabalhe com afinco para alavancarmos 
suas potencialidades. Por parte da Prefeitura, daremos total apoio às ações 
voltadas para o Parque. Acreditamos que a atividade turística é importante 
para o desenvolvimento e geração de emprego e renda. 

 
• O turismo deve ser informativo e educacional 

Educação, capacitação e conscientização compõem base do turismo 

responsável. Todos os integrantes do setor devem ser alertados sobre os impactos 

positivos e negativos e encorajados a serem responsáveis a apoiar a conservação 

por meio de suas atividades. Isto inclui o mercado, os governos locais, as 

comunidades e os consumidores. 

De acordo com Luiz Quental, a agência CONDEPE/FIDEM, a elaboração de 

um plano de trabalho com os órgãos gestores envolvidos com o Parque é de 

fundamental importância para que possam ser inseridas atividades educacionais e 

principalmente a capacitação daqueles que trabalharão em contato direto com o 

visitante. Ele afirma ainda da importância de que os trabalhos desenvolvidos para a 

localidade sejam firmados em parceria e distribuição de responsabilidades102. 

Todas as ações voltadas para a localidade devem ser bem articuladas com 
os órgãos gestores. O potencial paisagístico da área é imenso e a 
população residente deve ser monitorada e inserida às atividades turísticas 
do Parque. Após a assinatura do TAC, a elaboração de planos de trabalhos 
ajudará e facilitará o acompanhamento das atividades desenvolvidas no 
Parque. 

Observando as entrevistas com os órgãos gestores do Parque, fica evidente a 

preocupação com as invasões desenfreadas na localidade, porém destaca-se a 

consciência do valor histórico e cultural existente no Parque. Pode ser destacada 

ainda a falta de uma articulação eficaz entre os órgãos, todavia ainda há um 

interesse em fazer com que o cenário existente mude, através do comprometimento 

dos mesmos com o TAC -Termo de Ajustamento de Conduta assinado em julho do 

ano corrente. 

                                                 
101 Tércio Netto é Gerente de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento econômico e Turismo da 
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho. A entrevista foi concedida em 25.08.2006. 
102  Luiz Quental, diretor técnico da agencia CONDEPE/FIDEM foi  entrevistad em 24/05/2006, 
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Para consubstanciar as estratégias para a gestão do turismo no Parque 

Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti, destacaremos a seguir conceitos 

princípios de participação, sustentabilidade, integração, descentralização e formação 

de parcerias. Estes elementos são de grande importância não só no 

desenvolvimento de localidades com potencial turístico como também servem para o 

embasamento de todos os envolvidos na gestão do Parque. 

Participação – é um elemento-chave, tanto na concepção e no planejamento, 

como na implementação das Estratégias para o Turismo no PMAHC. Além de 

fortalecer a cidadania, favorece o crescimento social, político, administrativo e 

tecnológico de um grupo, na medida em que amplia suas responsabilidades e 

resgata valores sociais, históricos, étnicos e culturais.  

A participação ativa de todos os segmentos sociais, empresariais e 

governamentais, comprometidos com o desenvolvimento do Parque, é primordial 

para à integração efetiva dos envolvidos na construção conjunta.  

O envolvimento dos participantes determinará o grau de comprometimento e 

cumplicidade entre eles, a fim de alcançar os objetivos propostos e as mudanças 

desejadas. Em um processo de desenvolvimento, cada parcela da sociedade tem 

sua quota de responsabilidade, não cabendo unicamente ao governo o ônus e a 

obrigação da realização das ações pretendidas. Essa cumplicidade entre os 

envolvidos é resultado dos processos participativos. Porém, não acontece em curto 

prazo nem de forma fácil. É construída com base no aumento de confiabilidade, na 

execução das ações propostas e no cumprimento dos objetivos.103  

Sustentabilidade - é um dos pilares das Estratégias para o Turismo no 

Parque. A sustentabilidade ambiental, sociocultural e econômica é fator 

imprescindível para o sucesso de qualquer atividade turística no contexto do mundo 

atual.  

A sustentabilidade pode ser entendida como o princípio estruturador de um 

processo de desenvolvimento centrado na eqüidade social, eficiência econômica, 

diversidade cultural, proteção e conservação do meio ambiente. Portanto, tem 

                                                 
103 MARTINEZ, P. Poder e Cidadania. Campinas: Papirus 1997, p.80. 
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possibilidade de tornar-se um fator motivador e mobilizador das instituições, 

regulando padrões de comportamento e valores dominantes104.  

Qualquer planejamento focado no desenvolvimento deve levar em conta as 

dimensões da sustentabilidade. Entre elas destacam-se105:  

 Ambiental, como uma forma de utilização dos recursos naturais de maneira 

equilibrada, visando a sua conservação para as gerações atuais e futuras; o 

ordenamento do uso do solo e da ocupação do espaço urbano e regional; o manejo 

adequado dos resíduos, efluentes, substâncias tóxicas e radioativas. 

Sociocultural, como um processo que vise à melhoria da qualidade de vida e 

redução dos níveis de exclusão social, por meio de uma distribuição mais justa da 

renda e dos bens. O processo deve objetivar também a manutenção da diversidade 

e a promoção cultural; a valorização da população, seus saberes, conhecimentos, 

práticas e valores étnicos; a preservação e inserção na economia das populações 

tradicionais. 

 Econômica, com a finalidade de possibilitar a alocação e o gerenciamento 

eficiente dos recursos e do fluxo constante de investimentos públicos e privados, de 

forma a propiciar o desenvolvimento econômico das regiões e suas populações. 

Qualquer que seja o local - em especial as áreas naturais protegidas e as 

unidades de conservação - a análise dos impactos do desenvolvimento turístico 

sobre os recursos naturais e culturais deve servir de base para o planejamento e a 

gestão da atividade. Sugere-se a formação de parcerias entre todas as esferas 

públicas que lidam com o meio ambiente. 

Essas parcerias se justificam principalmente pela necessidade de 

atendimento a um conjunto de questões relacionadas à capacidade de suporte do 

local, no que diz respeito ao número de pessoas na região e à qualidade dos 

serviços básicos de infra-estrutura. Dessa forma, é possível definir indicadores 

seguros dos impactos, orientar estratégias de manejo sustentável, elaborar 

                                                 
104 Carvalho, H M Padrões da Sustentabilidade:uma medida para o desenvolvimento sustentável. 
Curitiba: 1993 p.26. 
105 Idem 
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instrumentos normativos de uso respeitoso e ocupação ordenada e resguardar as 

características paisagísticas da região.106 

 É recomendável implementar, por meio das parcerias, sistemas de gestão 

participativa de auto-regulação, com capacidade de controlar a atividade e financiar 

ações diversas de conservação e educação ambiental, a partir dos recursos 

derivados do turismo.  

Nesse cenário, a educação para o turismo, fundamentada na educação 

ambiental, surge como necessidade premente, destinada a conscientizar as 

comunidades e os turistas da importância da manutenção das condições ambientais 

necessárias para o desenvolvimento da atividade turística.  

A sustentabilidade sócio-cultural é especialmente importante para o 

desenvolvimento do turismo regional. Ela só será alcançada se, ao longo do 

processo, forem valorizados o patrimônio cultural, histórico e preservados os 

costumes locais, de forma a incentivar o resgate das tradições e da cultura popular, 

incluindo manifestações artísticas, como a música, o folclore, as danças, o teatro e o 

artesanato entre outras107 .  

É fundamental que os recursos sociais e culturais da comunidade sejam o 

impulsor do desenvolvimento, pois a autenticidade e conservação dos valores 

sociais e culturais são a garantia do êxito da atividade turística. O turismo deve 

exercer uma função protetora e potencializadora das culturas locais, incentivando a 

valorização e o respeito pelas mesmas por parte dos turistas.  

Integração - Participação tem a finalidade de integrar - de forma organizada, 

porém diferenciada - os interesses das pessoas e segmentos envolvidos, tornando-

os agentes da transformação e protagonistas do processo decisório. O efeito dessa 

sinergia potencializa o resultado das ações e facilita o alcance de objetivos 

comuns108.  

                                                 
106 SANTOS, M. O Espaço do Cidadão. São Paulo: Nobel, 1993 
107 Idem 
108 SACHS, Wolfangang. Dicionário do Desenvolvimento: guia para o conhecimento como poder. São 
Paulo, 2000. 
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A integração não diz respeito apenas aos indivíduos envolvidos diretamente 

na implementação das estratégias, mas também à ação de todos os agentes 

públicos e privados. Isso se deve ao fato de que a atividade turística depende da 

qualidade de vários serviços e equipamentos, tais como os de infra-estrutura, 

saneamento básico, transporte, coleta e destinação de lixo, abastecimento de água 

e energia elétrica entre outros.109 

Apesar do turismo ser uma atividade de caráter predominantemente privado, 

devem ser implementadas políticas públicas de apoio à formação de arranjos 

produtivos locais, pautados nos princípios da economia solidária. Os órgãos 

públicos, seus parceiros e as comunidades locais deverão trabalhar de forma 

integrada, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico e, 

conseqüentemente, para a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das 

populações. 

Descentralização - O processo de descentralização está relacionado com 

políticas públicas de parceria entre o Estado e a sociedade. Nesse caso, a 

descentralização é representada por ações de estímulo à ampliação das 

possibilidades de organização da sociedade; criação e fortalecimento de espaços de 

participação; desconcentração das responsabilidades na gestão do desenvolvimento 

do turismo; de conquista e exercício da autonomia, assim como do poder decisório 

entre as instâncias municipais, regionais, estaduais e federais.110  

A abordagem principal de descentralização orienta o modelo de gestão das 

Estratégias para a Atividade Turística no PMAHC. A descentralização do Estado 

para a sociedade, que, por meio de colegiados participativos, assume um papel de 

natureza pública, atuando efetivamente no planejamento e na execução das ações 

de desenvolvimento da atividade.  

 

 

 

 

                                                 
109 SACHS, Wolfangang. Dicionário do Desenvolvimento: guia para o conhecimento como poder. São 
Paulo, 2000. 
110 PETROCCHI, Mário. Gestão de Pólos Turísticos. 2ª ed. São Paulo, Futura: 2000. 
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3.4.1 Formação de Parcerias 
 

Fator fundamental no estabelecimento da gestão coordenada do PMAHC será 

a formação de parcerias que envolvem, além dos setores públicos, a iniciativa 

privada e a sociedade civil. 

Entende-se por parceria o processo pelo qual dois ou mais atores trabalham 

em sinergia para alcançar objetivos comuns que muitas vezes não poderiam atingir a 

esperada eficácia se contasse apenas com seus próprios meios, recursos e 

conhecimentos.  

Os parceiros têm um papel importante em todo o processo, podendo 

contribuir efetivamente na conquista dos resultados esperados.  

Desde a concepção e implantação das Estratégias para o Turismo, diversas 

parcerias foram identificados, tais como: Celpe; Petrobrás; empresas que fazem 

parte do Complexo Industrial Portuário de Suape associações locais e cooperativas 

e instituições públicas e privadas de ensino técnico e superior - especialmente da 

área de turismo. No entanto, é preciso ampliar as futuras parcerias, considerando a 

importância da atividade turística no litoral sul de Pernambuco.  

 
Valorização dos bens Imateriais 

Verifica-se no turismo em cidades com potencial, uma grande ofertas de bens, 

sejam eles materiais ou imateriais. Assim sendo, na oferta turística existe um 

conjunto de fatores naturais, equipamentos, bens e serviços que provocam o 

deslocamento de visitantes.  

Patrimônio Cultural pode ser definido como o conjunto de bens materiais e 

imateriais que identificam e caracterizam a cultura de uma pessoa, de um conjunto 

de pessoas ou da própria humanidade, num corte histórico em particular ou na 

somatória de sucessivos momentos histórico sobrepostos ou paralelos e que 
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permanecem até os dias atuais na forma de edifícios, de monumentos, de vestígios 

arqueológicos, do próprio meio natural e das artes entre outros.111 

Considerando como bem tudo o que satisfaz uma necessidade humana e está 

disponível para este fim, a oferta turística compreende todos os bens e serviços que 

satisfazem necessidades turísticas podendo dividir-se em, segundo Cunha112 : 

• Bens Livremente disponíveis que, não sendo bens econômicos, por definição, 

constituem as bases fundamentais da produção turística: o clima, as 

paisagens, o relevo, as praias, lagos, fontes termais; 

• Bens Imateriais que, resultante da maneira de viver do homem, exercem 

sobre os outros homens um fenômeno de atração: tradição cultural e 

exotismo. 

O desenvolvimento do turismo com base no potencial local constitui numa 

mediação possível de dar dinamismo econômico aos lugares, representado pela 

possibilidade de geração local e regional de ocupação e renda.  

É o que se pretende com indicação de estratégias voltadas para o turismo no 

PMAHC.  O turismo bem planejado pode ajudar e melhorar as condições de vida da 

população, assim como proporcionar a preservação de locais históricos e 

arqueológicos. Com a implantação das estratégias no parque, será possível 

fomentar o grande potencial de bens imateriais existente na área, bem como a 

inclusão da população em obras e ações desenvolvidas tais como: oficina de arte e 

teatro, produção de doces caseiros e licor de jenipapo (típicos da região) e aulas de 

patrimônio, a fim de que a comunidade aprenda com a evolução do turismo. 

 

3.5 Considerações sobre o momento atual no Parque Metropolitano 
Armando de Holanda Cavalcanti 

 

Algumas ações importantes estão em andamento.no Parque Metropolitano 

Armando de Holanda Cavalcanti, São elas: 

 
                                                 
111 SEVCENKO, Nicolau. A corrida para o século XXI: No loop da montanha-russa, São Paulo: 
Companhia das Letras, 2001, p.16. 
112 CUNHA. Licinio. Economia e Política do Tutrismo.Portugal: Mc Grall´Hill , 1997 
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• Implantação do projeto de segurança do Parque. 

• Elaboração do Plano termo de referência para recuperação dos bens 

históricos e culturais existentes. 

• Elaboração do projeto executivo do acesso e estacionamento do Parque 

• Formalização da Administração do Parque na Vila de Nazaré. 

 

Sabendo que as ações descritas acima ainda são insuficientes, este trabalho 

sugere ainda uma série de providencias a fim de que sejam executadas o mais 

breve possível, existindo assim o turismo responsável no Parque. 

 

3.5.1 Sugestão de Ações Prioritárias para o PMAHC 
 
1. Recuperação das portarias que dão acesso ao Parque e funcionamento das 

mesmas. 

2. Construção de estacionamento para carros de passeio e ônibus de turismo, 

bem como vans e demais meios de locomoção. Destaca-se a importância do 

controle de entrada de veículos, a fim de que não ultrapasse a capacidade de 

carga do local. 

3. Recuperação e pintura do Museu do Pescador e demais imóveis que fazem 

parte da entrada da Vila de Nazaré. 

4. Elaboração de Portal de entrada do Parque com visibilidade. 

5. Projeto urbanístico e de jardinagem nas imediações da Igreja de Nazaré. 

6. Recuperação da Escola Vicente Pinzón e construção do anexo cultural, para 

que sejam realizados oficinas e cursos para a comunidade local. 

7. Recuperação do Mirante Natural e do caminho de acesso ao mesmo. 

8. Mapeamento das Trilhas ecológicas e estruturação das mesmas, para 

realização de caminhadas e visitas aos pontos históricos. 

9. Recuperação dos principais pontos históricos e culturais sem a 

descaracterização dos mesmos. 

10. Construção de um Ponto de Informações turísticas com localização 

estratégica próximo a Igreja de Nazaré e da Escola Municipal Vicente Pinzón. 

11.  Construção de posto médico para atendimento de primeiros socorros. 
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3.5.2 Intervenções Prioritárias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 24 – Dados do Projeto 

 

• Área total do Parque – 270 hectares 

• Área Destinada à vocação turística, segundo a OMT 40% da área total – 108 
hectares 

• Principais atividades – Pesca artesanal, Agricultura de Subsistência, Produção 
de doces e licores artesanais e comércio informal. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25 - Proposta de Intervenção 
 

1 – Portaria de acesso e estacionamento 

2 – Vila de Nazaré e Administração do Parque 

3 – Pátio da Igreja e Área de apoio turístico 

4 – Mirante Natural 



 107

 

 
 

Figura 26 - Intervenção I – Portaria e Estacionamento 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27 – Após a Intervenção I 
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Figura 28 – 1ª Intervenção II – Vila de Nazaré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29 – Após a 1ª Intervenção II 
 
 
 

 



 109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – 2ª Intervenção II – Administração do Parque 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Após a 2ª Intervenção II 
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Figura 32 – Intervenção III – Núcleo de apoio turístico 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Após a Intervenção III 
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Figura 34 – Intervenção IV – Mirante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
Figura 35 – Após a Intervenção IV 
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Este estudo demonstra o início de uma jornada de trabalho que deve ser 

executada com afinco pelos órgãos gestores, sociedade e comunidade local. 

Destaco a importância da localidade que possui imenso potencial natural, cultural e 

histórico, contudo observa-se uma falta de gerência provocada pela descontinuidade 

de trabalhos e projetos dos Governos Municipal, Estadual e Federal. 

 Estudos futuros poderão contribuir ainda mais para o turismo sustentável no 

Parque que deverão aprofundar-se em temas como: erosão do solo, desmatamento, 

impactos ambientais e, principalmente, ocupação territorial. É de grande relevância 

existir a coibição de novas invasões.  

Cabe destacar ainda uma grande ameaça para a atividade turística que é a 

especulação imobiliária. Este problema afeta diretamente as áreas de interesse 

turístico e faz com que ainda se pense que o turismo é uma atividade elitista. Com o 

pensamento a longo prazo, destaco que o turismo  e o lazer são sim um direito de 

todos, basta ser tratado com responsabilidade, seriedade e compromisso com o 

futuro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo procurou conhecer aspectos importantes para a gestão do turismo 

em locais com potencial natural para a atividade. Foram abordados primeiramente a 

atividade turística, o desenvolvimento local e a gestão ambiental. Sendo uma área 

de grande importância histórica e cultural para o litoral de Pernambuco, o estudo 

enfatizou as principais potencialidades e dificuldades existentes no Parque.  

Sendo de suma importância para a gestão do turismo o entendimento de 

diversos conceitos sobre o turismo, o primeiro capítulo destacou o pensamento de 

autores que foram fundamentais para o estudo, tais como: Mário Beni, Margarida 

Barreto, José Vicente de Andrade entre outros. 

Em seguida foi destacado no segundo capítulo um diagnóstico do Parque 

Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti e das potencialidades do município 

do Cabo de Santo Agostinho para fundamentar as estratégias para uma gestão de 

turismo na localidade. Foram entrevistados moradores locais, visitantes e 

representantes de todos os órgãos envolvidos com o Parque. Com o resultado das 

mesmas foi possível identificar quais ações são necessárias para que o Parque 

possa ser desenvolvido. Acredito que as pesquisas contribuíram para 

consubstanciar o trabalho e compreender de fato como as dificuldades podem ser 

enfrentadas.  

Depois de analisados alguns conceitos a cerca do Turismo, Desenvolvimento 

local e Gestão ambiental, este trabalho identificou a problemática da falta de gestão 

publica voltada para o Turismo na localidade. Foi demonstrado que durante anos a 

área sofre por uma gestão desarticulada e falta de incentivo do Governo Federal, 

Estadual e Municipal. Contudo, a população é prejudicada pela falta de 

oportunidade, emprego e melhoria da qualidade de vida.  

Após o estudo foi possível detectar muitos outros problemas que ainda 

poderão afetar o Parque, caso não exista uma intervenção urgente por parte dos 

órgãos públicos que têm obrigações com a área. É de grande relevância um estudo 
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futuro mais aprimorado sobre o desmatamento desordenado existente no Parque, 

bem como, projetos que visem coibir novas invasões e construções irregulares.  

Sabendo que o desenvolvimento turístico sustentável apenas acontecerá 

através de um tripé entre o poder público, a iniciativa privada e a comunidade local, 

este estudo poderá auxiliar novos trabalhos e projetos para a área. Evidentemente, 

não houve pretensão de se esgotar uma série de assuntos que ainda poderão ser 

aprofundamos como: inclusão social, desenvolvimento urbano, projetos 

arqueológicos, entre outros. 

A realização de novos trabalhos certamente contribuirá para que a população 

entenda a atividade turística como desenvolvimento e oportunidade para localidades 

com potencial turístico e possa tirar proveito de tal oportunidade sem causar danos 

ao meio ambiente, garantindo assim, o futuro de gerações vindouras. 
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APÊNDICE I - Questionário para os Moradores 
 
 
Identificação: 
 
Nome 
_________________________________________________________________ 
 
Endereço 
 
 
Idade________ 
 
Profissão 
__________________________________________________________________ 
 
 
1º) Por que motivo escolheu morar nesta área? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
2º) Quais são as dificuldades existentes na área do Parque Armando de Holanda 
Cavalcanti? O que acha da estrutura da região? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
3º) Você tem conhecimento do Potencial turístico existente no Parque? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
4º) Você gostaria de trabalhar em um projeto que visa tornar o Parque mais 
conhecido e visitado? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
5º) Você é capaz de lembrar o nome de órgão público que tenha feito algum projeto 
interessante no Parque Armando Holanda? Qual? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
6º) Qual sugestão você daria para que o Parque possa ser mais visitado e que 
possam existir mais oportunidades de emprego e renda para comunidade local? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
Data: 
 
Assinatura: 
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APÊNDICE II - Questionário para os Órgãos Públicos 
 
 
Identificação: 
 
Nome____________________________________________________________ 
 
Órgão em que 
trabalha__________________________________________________________ 
 
Função__________________________________________________________ 
 
Telefone para 
Contato___________________________________________________________ 
 
 
 
1º) Qual / quais projetos sobre o Parque Armando de Holanda Cavalcanti foram 
feitos em parceria com o órgão em que trabalha? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
2º) Quais as dificuldades existentes no Parque Armando de Holanda 
Cavalcanti? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________ 
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3º) O órgão em que trabalha tem interesse em formar parcerias para que haja 
um plano gestor sobre o Parque que vise a sustentabilidade do mesmo ? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
5º) Quais ações poderiam ser executadas de forma emergencial para que o 
Parque Possa ser mais visitado? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
 
Data: 
 
Assinatura  
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APÊNDICE III - Questionário para os Visitantes 

 
 
 
Identificação: 
 
Nome __________________________________________________________ 

Cidade__________________________________________________________ 
Profissão________________________________________________________ 

 
 
1º) O que motivou sua vinda ao Parque Armando de Holanda Cavalcanti? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
2º) O que acha da estrutura da região? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
3º) O que você achou dos pontos turísticos visitados? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
4º) Como você ficou sabendo da existência do Parque Aramando Holanda? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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5º) Qual sugestão você daria para que o Parque possa ser mais visitado. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
 
Data: 
 
Assinatura: 
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ANEXO I - MINUTA 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

3ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania do Cabo de Santo Agostinho 
– Curadoria do Meio Ambiente 

 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 
 
Pelo presente Termo de Ajustamento de Conduta que entre si celebram, o 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, neste ato representado pelos Promotores de 
Justiça, Sra. GLÁUCIA HULSE DE FARIAS e Sr. PAULO CÉSAR DO 
NASCIMENTO, com exercício na 3ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
do Cabo de Santo Agostinho, com atuação na defesa do meio ambiente, doravante 
denominado MPPE; SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO 
GOVERNADOR ERALDO GUEIROS, empresa pública estadual, criada pela Lei nº 
7.663, de 07 de novembro de 1978, neste ato representado pelo Diretor Presidente, 
MATHEUS GUIMARÃES ANTUNES, brasileiro, casado, engenheiro industrial 
químico e administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 949.035.908-44, 
e pelo Superintendente de Gestão Fundiária e Patrimonial, GILSON PEREIRA 
MONTEIRO, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 
869.041.084-87, FUNCEF – FUNDAÇAO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, neste 
ato representado pelo Diretor Imobiliário, JORGE LUIZ DE SOUZA ARRAES, 
brasileiro, casado, RG 52851-D-CREA-RJ, CPF nº 545.270.587-20, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, neste ato representada pelo 
Prefeito, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, AGÊNCIA CONDEPE-FIDEM, neste 
ato representado por sua Diretora Presidente, SHEILA PINCOVSKY DE LIMA 
ALBUQUERQUE, a FUNDAÇAO DO PATRIMÔNIO HISTORICO E ARTISTICO DE 
PERNAMBUCO, neste ato representada por seu Diretor Presidente, BRUNO DE 
MORAES LISBOA, e AGÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CPRH, neste 
ato representado pelo Diretor Presidente, TITO LÍVIO, doravante denominados 
COMPROMISSADOS.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Termo tem por objeto por em prática o modelo e a estrutura de gestão do 
Parque Metropolitano Armando Holanda Cavalcanti, com definição das ações 
necessárias à restauração, conservação e manutenção dos prédios públicos, 
equipamentos e monumentos históricos ali existentes, preservação de suas matas e 
do meio ambiente, definindo as atribuições dos diversos partícipes: órgãos, 
instituições, entidades governamentais e demais entidades representativas da 
sociedade civil.  
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CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA AGÊNCIA CONDEPE-FIDEM: 

1. Participar ativamente como membro do Conselho Gestor, articulando órgãos 
estaduais e federais visando à implantação de ações de segurança e 
desenvolvimento de projetos para captar recursos e/ou financiamentos para 
desenvolver outras ações. Prazo: indeterminado. 

2. Sugerir e articular junto aos órgãos setoriais estaduais para incluir no Plano 
Plurianual ações que visem à implementação de infra-estrutura e investimentos 
para o PMAHC. Prazo: indeterminado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÃOS DA FUNDARPE - Fundação do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco: 

1. Participar ativamente como membro do Conselho Gestor, articulando órgãos 
estaduais e federais visando à implantação de ações e desenvolvimento de 
projetos para captar recursos ou financiamentos para desenvolver outras 
ações. Prazo: indeterminado. 

2. Sugerir e articular junto aos órgãos setoriais estaduais para incluir no Plano 
Plurianual ações que visem à implementação de infra-estrutura e investimentos 
para o PMAHC. Prazo: indeterminado. 

 

CLÁUSULA QUARTA DAS OBRIGAÇÕES DA CPRH – Agência Estadual do 
Meio Ambiente: 

1. Participar ativamente como membro do Conselho Gestor, articulando órgãos 
estaduais e federais visando à implantação de ações e desenvolvimento de 
projetos para captar recursos ou financiamentos para desenvolver outras 
ações. Prazo: indeterminado. 

2. Sugerir e articular junto aos órgãos setoriais estaduais para incluir no Plano 
Plurianual ações que visem à implementação de infra-estrutura e investimentos 
para o PMAHC. Prazo: indeterminado 

 

CLÁUSULA QUINTA DAS OBRIGAÇÕES DE SUAPE: 

1. Implantar o Conselho Gestor Provisório – CGP, composto por um 
representante legal de cada um dos partícipes: SUAPE, PMCSA, FUNCEF, 
AGÊNCIA CONDEPE-FIDEM, CPRH e FUDARPE, tendo por atribuição: 
estruturar, acompanhar e subsidiar os trabalhos a serem desenvolvidos para 
gestão do PMAHC, deliberar sobre quaisquer atividades desenvolvidas no seu 
território, participar ativamente do Conselho Gestor, apoiar a Gerência 
Administrativa. Prazo: em até 30 dias após assinatura do TAC. 

2. Implantar o Conselho Gestor Definitivo, composto por um membro titular e 
mais um suplente, ambos representantes legais de cada um dos partícipes: 
SUAPE, PMCSA, FUNCEF, AGÊNCIA CONDEPE-FIDEM, CPRH e 
FUDARPE, com a inclusão de um representante do IPHAN – Instituto do 
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Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e de um representante da comunidade 
de ocupantes do parque, perfazendo assim o número máximo de nove 
membros titulares e de mais nove membros suplentes, que formularão o 
Regimento Interno deste conselho e do NAD. Prazo: em até 06 meses após a 
assinatura do TAC 

3. Ceder um imóvel de sua propriedade na Vila de Nazaré, para sediar o Núcleo 
Administrativo Inicial do PMAHC. Prazo: em até 30 dias da assinatura do TAC. 

4. Responsabilizar-se pelos procedimentos jurídico-administrativos relativos às 
questões e conflitos fundiários, buscando sempre que possível uma solução 
amigável e a realização da paz social. Prazo: indeterminado. 

5. Firmar e implantar Convênio com a PMCSA, envolvendo ações de fiscalização 
de uso do solo e de controle urbanístico-ambiental, assumindo a 
responsabilidade de fornecer equipe e os equipamentos necessários para 
demolição de construções recentes e remoção de novas invasões. Prazo: em 
até 60 dias a partir da assinatura do TAC. 

6. Sugerir e articular junto aos órgãos setoriais estaduais para Incluir no Plano 
Plurianual ações que visem à implementação de infra-estrutura e investimentos 
para o PMAHC. Prazo: indeterminado. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FUNCEF: 

1. Participar ativamente do Conselho Gestor do PMAHC. 

2. Instalar e manter, com recursos próprios ou de terceiros o Núcleo 
Administrativo (NAD) do PMAHC, disponibilizando mobiliário e equipamentos 
necessários ao seu bom funcionamento: em até 60 dias após a assinatura 
deste TAC. 

3. Instalar e manter, com recursos próprios ou de terceiros a equipe 
administrativa: em até 60 dias após a assinatura do TAC. 

4. Instalar e manter, com recursos próprios ou de terceiros a equipe de vigilância. 
Prazo: em até 60 dias após a assinatura do TAC. 

5. Para o cumprimento das obrigações previstas nos itens 2,3 e 4 desta cláusula 
a FUNCEF se obriga ao aporte de recursos mínimos no valor de R$ 
192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais), provenientes de recursos 
próprios ou aportados por terceiros, a serem aplicados anualmente no Parque 
Metropolitano Armando Holanda Cavalcanti.  

 

Parágrafo único: Para correção do referido valor será utilizado o INPC. 

6. Restaurar, conservar e manter os monumentos históricos existentes no 
PMAHC, preservar suas matas e o meio ambiente, respeitando o limite 
territorial do Parque, conforme a Cláusula Quinta do instrumento particular de 
permissão de uso de bem imóvel. 



 129

Parágrafo primeiro - Para o cumprimento das obrigações contidas no item 6 a 
FUNCEF se obriga a aportar direta ou indiretamente os recursos necessários.   

Parágrafo segundo – A FUNCEF cumprirá as obrigações contidas no item 6 
desta cláusula de acordo com o plano  elaborado pelo Conselho Gestor, bem 
como nos prazos estabelecidos no referido plano, devendo ser este aprovado por 
maioria absoluta dos membros do mencionado Conselho.  

Parágrafo Terceiro: Compete ao NAD apresentar os Planos de Trabalho para 
aprovação do Conselho Gestor Provisório, contendo o Plano de Ações 
Prioritárias, baseadas no Plano Estratégico do Parque Armando de Holanda 
Cavalcanti elaborado pelo Governo do Estado de Pernambuco, no ano de 2000. 
O primeiro Plano de Trabalho deverá ser apresentado em até 60 dias após a 
contratação da equipe administrativa. O prazo para apresentação dos 
Planos de Trabalho e Planos de Ações posteriores deverá ser determinado 
pelo Conselho Gestor Provisório e cumpridos e executados rigorosamente pela 
FUNCEF. Prazo: em até 180 dias após a assinatura do TAC para o Plano de 
Ações Prioritárias e anualmente a cada dia 30 de Outubro para os Planos de 
Ações subseqüentes. (por que o prazo de 180 dias se já está previsto o 
prazo de 60 dias após a contratação da equipe administrativa) 

 

CLAUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO: 

 

1. Participar ativamente do Conselho Gestor, apoiando a equipe 
administrativa no contato, organização, capacitação da comunidade local, 
visando o estabelecimento de uma gestão compartilhada; Prazo: 
indeterminado. 

2. Apoiar e promover atividades culturais explorando o patrimônio material e 
imaterial, integrando as ações no PMAHC, por meio de programas das 
Secretarias Municipais; Prazo: indeterminado. 

3. Firmar convênio com a empresa SUAPE, envolvendo ações de 
fiscalização e controle urbanístico-ambiental, assumindo a coordenação 
da equipe de fiscalização envolvida nesta atividade de preservação do 
patrimônio do PMAHC; Prazo: em até 60 dias após a assinatura do TAC. 

4. Articular junto aos órgãos setoriais municipais para incluir no seu Plano 
Plurianual ações de infra-estrutura que visem à melhoria do acesso 
turístico ao PMAHC. Prazo: indeterminado. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 
 
O descumprimento de quaisquer das obrigações constantes do presente Termo de 
Ajustamento, por parte dos compromissados, acarretará a aplicação de multa diária 
de R$ 1.000,00 (um mil reais), consoante às disposições do art. 11 e do § 2º do art. 
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12, da Lei nº 7.347/85, e legislação aplicável à espécie, revertendo-se seu produto 
para o Fundo Municipal do Meio Ambiente e na sua falta para o Fundo Estadual do 
Meio Ambiente, independentemente da aplicação das sanções cíveis, 
administrativas e penais cabíveis. 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO COMPETENTE 

Fica eleito o foro da Comarca do Cabo de Santo Agostinho como o único 
competente para dirimir quaisquer dúvidas e julgar as ações judiciais decorrentes 
deste TERMO, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja ou venha a ser. 

 

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente 
instrumento, através de seus responsáveis legais de acordo com seus estatutos, em 
3 (três) vias, de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo 
convocadas. 

Cabo de Santo Agostinho (PE), 16 de Fevereiro de 2006. 
 

SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR 
ERALDO GUEIROS 

Matheus Guimarães Antunes   Gilson Pereira Monteiro 
Diretor Presidente

 Superintendente de Gestão 

Fundiária e Patrimônio 

FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS 
 
Jorge Luiz de Souza Arraes 

Diretor Imobiliário 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO 
 

Luiz Cabral de Oliveira Filho 

Prefeito 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

Paulo César do Nascimento   Gláucia Hulse Farias 

Promotor de Justiça    Promotora de Justiça 
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FUNDARPE – Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco 

Bruno de Moraes Lisboa 

Diretor Presidente 

 

AGENCIA CONDEPE-FIDEM 

 

Sheila Pincovsky de Lima Albuquerque 

Diretora Presidente 

 

CPRH – AGÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 

 

Tito Lívio 

Diretor Presidente 

 

Testemunhas: 

Nome: 

  

Nome: 

RG:  RG: 

CPF:  CPF: 
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ANEXO II - Comitê Gestor Provisório 
Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti 

 
 

Considerando a necessidade de operacionalização de ações previstas no Termo de 
Ajustamento de Conduta – TAC assinado em 28 de julho do corrente ano, foi criado em 
04 de setembro de 2006 o Comitê Gestor Provisório do Parque Metropolitano Armando 

de Holanda Cavalcanti composto por: 
 
 
SUAPE – Complexo Industrial Portuário Eraldo Gueiros 
Representantes: 
Titular - Gilson Pereira Monteiro 
Suplente - Frederico Sergio Cavalcanti Queiroz 
 
FUNCEF – Fundação dos Economiários da Caixa Econômica Federal 
Representantes: 
Titular – Antonio Eusébio Dantas 
Suplente –Kléber  Ferreira Vilarim 
 
CPRH – Agencia Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
Representantes: 
Titular - Andréia olinto Sobral 
Suplente – Maria Suzy Coelho 
 
FUNDARPE – Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco 
Representantes: 
Titular – Rosa Virgínia Bonfim Vanderlei 
Suplente – Ulisses Pernambucano de Melo Netto 
 
CONDEPE/FIDEM – Agencia Estadual de Planejamento de Pernambuco 
Representantes: 
Titular – Luiz Quental Coutinho 
Suplente – Luciano Lopes Alves Pinto 
 
PMCSA – Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 
Representantes: 
Titular – Marcos Germano dos Santos Silva 
Suplente – Mariana Asfora de Medeiros 
 
O Comitê Gestor Provisório tem por atribuição: estruturar, acompanhar e subsidiar 
os trabalhos a serem desenvolvidos para a gestão do PMAHC, assim como, 
deliberar sobre quaisquer atividades desenvolvidas no seu território e participar 
ativamente do Conselho Gestor apoiando a Gerência Administrativa. 
 
Ipojuca, 04 de Setembro de 2006 
 
Gilson Pereira Monteiro 
SUAPE – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros 
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Antonio Eusébio Dantas 
FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais 
 
 
Andréia Olinto Sobral 
CPRH - Agencia Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
 
 
Rosa Virgínia Bonfim Vanderlei 
FUNDARPE – Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco 
 
Luiz Quental Coutinho 
CONDEPE/FIDEM – Agencia Estadual de Planejamento de Pernambuco 
 
 
Marcos Germano dos Santos Silva 
PMCSA – Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

 


