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RESUMO 
 
Esta tese tem como objetivo central analisar a relação do fenômeno do turismo de sol e praia 
no Litoral Sul de Sergipe e os sujeitos de pesquisa (turista usual, turista de segunda residência 
e população local), constitui uma análise da difusão espaço-temporal do turismo de sol e praia 
e da manifestação da segunda residência no Litoral Sul de Sergipe sob a perspectiva dos 
modelos SISTUR de Beni (1988) e do TALC de Butler (1980). O estudo teve como fio 
condutor a relação geografia e turismo com ênfase no debate das categorias da ciência 
geográfica território, paisagem e lugar. A pesquisa teve como base o método dedutivo 
norteado por uma visão sistêmica e o processo de investigação adotou os procedimentos 
metodológicos de levantamento bibliográfico, documental, cartográfico e estatístico; 
elaboração do roteiro de estudo; pesquisa de campo; análise e interpretação dos resultados. Os 
instrumentos de pesquisa utilizados em campo foram questionários com questões abertas e 
fechadas quantificadas pela escala de Likert a fim de mensurar o grau de 
concordância/discordância dos sujeitos de pesquisa. A pesquisa elucida o surgimento do 
turismo de sol e praia no ocidente desde a sua invenção até a sua estruturação no Brasil e no 
Nordeste enfatizando estudos científicos sobre o meio ambiente e o turismo, além de 
apresentar o cenário territorial e turístico do Litoral Sul de Sergipe, abordando o seu processo 
histórico de ocupação, seu sistema territorial e sua dinâmica demográfica, ambiental e 
socioeconômica. A análise dos instrumentos de ordenamento territorial i) Programa Nacional 
de Gerenciamento Costeiro (GERCO); ii) Programa de Desenvolvimento do Turismo no 
Nordeste (PRODETUR); iii) Projeto ORLA e seus Planos de Intervenção Municipal; iv) Área 
de Proteção Ambiental (APA) Litoral Sul; v) Zoneamento Econômico-Ecológico (ZEE); e vi) 
Planos Diretores identificou os principais impactos destes na atividade turística do destino. Os 
resultados do SISTUR demonstraram que as infra-estruturas básicas e turísticas do Litoral Sul 
de Sergipe ainda não são suficientes para atrair um fluxo sustentável de turistas de sol e praia, 
e a aplicação do TALC verificou que o estágio atual do turismo de sol e praia encontra-se no 
início do estágio do desenvolvimento no Litoral Sul de Sergipe, caracterizado pelo 
predomínio do turismo de segunda residência. O modelo territorial e turístico do Litoral Sul 
de Sergipe é marcado pela dinâmica territorializadora do turismo de segunda residência que 
somada aos investimentos advindos principalmente do PRODETUR I e II estimularam o 
crescimento e a consolidação da produção desta modalidade de turismo na região. Desta 
forma, conclui-se que as práticas sócio-espaciais do lazer e do turismo de segunda residência 
aceleraram o processo de transformação da paisagem e estabelecerão a produção de novos 
territórios turísticos no Litoral Sul de Sergipe. Por conseguinte, este estudo avança na 
compreensão dos modelos espaço - temporais e das políticas voltadas à valorização das zonas 
de praias.  
 
Palavras-chave: Turismo de Sol e Praia, Segunda Residência, Modelos Turísticos, Litoral Sul 
de Sergipe, Brasil.  

 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
This theory has as central objective to analyze the relationship of the phenomenon of the sun 
and beach tourism in the South Coast of Sergipe and the subject of research (usual tourist, 
second residence’s tourism and local population), it constitutes an analysis of the space-
temporary diffusion of the sun and beach tourism and the manifestation of the second 
residence in the South Coast of Sergipe under the perspective of the models SISTUR of Beni 
(1988) and TALC of Butler (1980). The study had as conductive thread the relationship 
geography and tourism with emphasis in the debate of the categories of the science 
geographical territory, landscape and place. The research had as base the deductive method 
orientated by a systemic vision and the investigation process adopted the methodological 
procedures of rising bibliographical, documental, cartographic and statistical; elaboration of 
the study itinerary; field research; analysis and interpretation of the results. The research 
instruments used in field were questionnaires with open and closed subjects quantified by the 
scale of Likert in order to measure the degree of agreement/disagreement of the subject of 
research. The research elucidates the appearance of the sun and beach tourism in the occident 
from his invention to his structuring in Brazil and in the Northeast emphasizing scientific 
studies about the environment and the tourism, besides presenting the territorial and tourist 
scenery of the South Coast of Sergipe, approaching the historical process of occupation, the 
territorial system and the dynamics demographic, environmental and socioeconomic. The 
analysis of the instruments of territorial planning i) Coastal Management Program (GERCO); 
ii) Program of Development of the Tourism in the Northeast (PRODETUR); iii) Project 
ORLA and their Plans of Municipal Intervention; iv) Area of Environmental Protection 
(APA) South Coast; v) Economical-Ecological Zoning (ZEE); and vi) Master plans identified 
the main impacts of these in the tourist activity of the destiny. The results of SISTUR 
demonstrated that the basic and tourist infrastructures of the South Coast of Sergipe are not 
still enough to attract a maintainable flow of sun and beach tourist, and the application of 
TALC verified that the current apprenticeship of the sun tourism and beach is in the beginning 
of the apprenticeship of the development in the South Coast of Sergipe, characterized by the 
prevalence of the tourism of second residence. The territorial and tourist model of the South 
Coast of Sergipe is marked by the territorialized dynamics of the second residence’s tourism 
that added to the investments avidness mainly of PRODETUR I and II they stimulated the 
growth and the consolidation of the production of this modality of tourism in the area. This 
way, it is ended that the partner-space practices of the leisure and second residence’s tourism 
they accelerated the process of transformation of the landscape and they will establish the 
production of new tourist territories in the South Coast of Sergipe. Consequently, this study 
moves forward in the understanding of the models space - storms and of the politics returned 
to the valorization of the areas of beaches.    
   
Keywords: Sun and Beach Tourism, Second Residence, Tourist Models, South Coast of 
Sergipe, Brazil.  
  



 

 

RÉSUMÉ 
 

Cette thèse a pour objectif central d’analyser la relation entre le phénomène du tourisme de 
soleil et de plage sur la Côte Sud de Sergipe et les sujets de recherche (d'habitude touristiques, 
touristes des résidences secondaires et la population locale), sont une analyse de la répartition 
spatio-temporelle du tourisme de soleil et plage et de la manifestation de la seconde résidence 
sur la Côte Sud de Sergipe du point de vue des modèles  SISTUR Beni (1988) et TALC 
Butler (1980). L'étude avait comme orientation la relation de la géographie et du tourisme en 
mettant l'accent sur la discussion de la science géographique, territoire, paysage et lieu. La 
recherche a été basée sur la méthode déductive guidée par un processus systématique et les 
procédures de recherche a adopté les procédures méthodologique d’enquête documentaires, 
cartographiques et statistiques, l'élaboration du guide d'étude, recherche sur le terrain, 
l'analyse et l'interprétation des résultats. Les instruments de recherche utilisés ont été les 
enquêtes  avec des questions fermées et ouvertes quantifiées par échelle de Likert pour 
mesurer le degré d'accord ou de désaccord des sujets de l'étude. La recherche précise 
l'émergence du tourisme de soleil et plage dans l'ouest depuis son invention à sa structure 
dans le Nord-est du Brésil et des études scientifiques sur l'environnement et du tourisme. En 
plus de présenter le scénario territorial et touristique de la Côte Sud de Sergipe, elle observe 
son processus historique d'occupation, son système de la terre et la dynamique des 
populations et socio-économiques. L'analyse des instruments de planification spatiale i) 
Programme National de Management Côtière (GERCO), ii) Programme de Développement 
du Tourisme dans le Nord-Est (PRODETUR), iii) Projet ORLA bet ses Plans d'Intervention 
Municipales iv) Aire de Protection Environnementale (APA ) Côte Sud, v) de Zonage 
Écologique et Économique (ZEE) et vi) Plans Directeurs, a identifié les principaux impacts de 
ces dans l’activité du tourisme de destination. Les résultats du SISTUR ont montré que 
l'infrastructure de base et touristiques de la Côte Sud de Sergipe ne suffisent pas à attirer un 
flux touristique durable de touristes du soleil et plage, et l'application du TALC a constaté que 
l'état actuel du tourisme soleil et plage est dans le stade précoce de développement sur la Côte 
Sud de Sergipe, caractérisé par la prédominance du tourisme de résidences secondaires. Le 
modèle territorial et touristique de la Côte Sud de Sergipe est marqué par la dynamique du 
tourisme territorialisé de résidence secondaire qui, ajouté aux investissements qui proviennent 
du PRODETUR I et II ont stimulé la croissance et la consolidation de la production de ce type 
de tourisme dans la région. Ainsi, il apparaît que les pratiques socio-spatiales du loisir et du 
tourisme de résidence secondaire ont accéléré la transformation du paysage et  vont établir la 
production de nouveaux territoires touristiques dans la Côte Sud de Sergipe. Par conséquent, 
cette étude progresse dans la compréhension des modèles espace- temporels et des politiques 
pour l'amélioration des zones de plages. 
 
Mot clés: Tourisme de Soleil et de Plage; Résidences Secondaires; Modéles Touristiques; 
Côte Sud de Sergipe; Brésil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A geografia, ao explicar a configuração dos diversos espaços litorâneos, esclarece a 

formação de territórios consolidados com o tempo pelas práticas sócio-espaciais dos 

diferentes grupos sociais que nela imprimem suas marcas, seus costumes e seus gêneros de 

vida. A dinamicidade e a diversidade nas relações e inter-relações que caracterizam a 

atividade turística revelam constantes transformações dos espaços litorâneos criando, 

portanto, a necessidade da geografia, enquanto ciência dedicada à compreensão da construção 

social do espaço de estabelecer um sistema que explique a dinâmica dessa atividade e as 

novas configurações proporcionadas por esta, principalmente, nos núcleos receptores.  

O litoral do Brasil, configurado como espaço privilegiado para práticas de lazer e de 

convívio social vem sofrendo nos últimos anos um processo de transformação da paisagem 

litorânea e da configuração territorial, gerado pela crescente pressão humana e pela 

capacidade limitada dos seus ecossistemas absorverem os impactos resultantes dessa 

intervenção. Diversas atividades econômicas são praticadas no litoral, destacando-se as 

indústrias, a carcinicultura, a pesca e o turismo, comportando ainda equipamentos como 

atracaudouros, portos entre tantos outros objetos geográficos importantes para a atividade 

turística, que além de utilizar a paisagem natural como produto necessita de infra-estrutura 

específica.  

Considera-se neste estudo que não existe homogeneidade no espaço geográfico, 

(SANTOS, 1996), pois cada lugar busca realçar suas virtudes por meio de seus símbolos 

herdados ou recentemente adquiridos. Os lugares, incluindo aqueles que se consideram 

turísticos, se distinguem pela diferente capacidade de gerar rentabilidade aos investimentos. 

Essa rentabilidade é maior ou menor em virtude de condições locais e de ordem técnica 

(equipamentos, infra-estrutura, acessibilidade) e organizacional (leis locais, impostos, 

relações trabalhistas, tradição laboral). Nesse sentido, identifica-se um cenário repleto de um 

conjunto de ações com o objetivo de promover a imagem do lugar e uma considerável batalha 

para permanência dos atrativos, utilizando-se de recursos materiais (como infra-estrutura e 

equipamentos) e imateriais (como os serviços).  

A invenção da praia como atração mundial e como lugar de lazer pode ser 

compreendida através das diversas concepções do mar, construídas no imaginário do homem 

ocidental, respaldadas por teorias religiosas, terapêuticas e principalmente pelas funções 

sociais desenvolvidas pela elite européia ao longo dos séculos XVIII e XIX. No Brasil, o mar 



 

 

20 

passa a ser utilizado como valor cênico e paisagístico, a partir da criação do bairro de 

Copacabana, no Rio de Janeiro. Morar na praia vira moda e esta prática é difundida nos 

principais centros urbanos litorâneos, transformando-se em um verdadeiro fenômeno social, 

que utiliza o litoral em geral e orla em particular em suportes para atividades de lazer e 

turismo.  

O turismo emergiu como um dos principais setores socioeconômicos mundiais. Na 

segunda metade do século XX sua expansão chegou a um índice médio de aproximadamente 

5%. Em 1995, o turismo global gerou um rendimento bruto estimado em 3,4 trilhões de 

dólares, contribuindo com 10,9% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, criando empregos 

para cerca de 212 milhões de pessoas e produzindo 637 bilhões de dólares em impostos. 

(OMT, 2003). 

No Brasil, a proposta do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para o 

período de 2007-2010 apresenta um cenário positivo para o desenvolvimento do turismo no 

país para os próximos anos, potencializando os resultados obtidos e propiciando as condições 

necessárias para a consolidação da atividade como um importante vetor de desenvolvimento 

econômico e social. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007).  

O Nordeste brasileiro tem cerca de 1.500.000 quilômetros quadrados de área, nove 

estados litorâneos que totalizam, aproximadamente, 3.300 quilômetros de costa e uma 

população estimada em 51.534.406 milhões de pessoas (IBGE, 2007). Este espaço territorial 

costeiro abarca importantes ecossistemas e paisagens cênicas exuberantes, imagens 

consideradas “ilhas da fantasia” procuradas por turistas do mundo todo. 

As praias da Região Nordeste constituem-se num dos mais importantes espaços de 

ocupação turística do litoral brasileiro, sobretudo, pelo turismo de sol e praia e pelas segundas 

residências que tem sido responsável pela intensificação da atividade. O potencial turístico 

nordestino está vinculado à grande diversidade de suas praias e ao forte apelo de marketing 

que vincula a imagem do litoral à natureza paradisíaca com sol o ano todo.  

Com objetivo de intensificar o uso turístico de seus territórios, os governos dos 

Estados nordestinos inseriram-se, nas últimas décadas, respaldadas pelo poder público federal, 

no Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR-NE) para melhorar 

os aspectos de infra-estrutura básica e de acesso. Atualmente, o PRODETUR-NE é 

considerado um dos maiores programas territoriais de maior impacto sobre a zona litorânea do 

país (CRUZ, 2000). Ressalta-se que o turismo de sol e praia no nordeste e o fenômeno da 

segunda residência articulam-se como indutor de ocupação de novos espaços, bem como 



 

 

21 

através de investimentos associadas aos processos de crescente urbanização, aumento de 

fluxos internos e demanda estrangeira. Sendo que estes últimos são relativamente recentes.  

Segundo o Plano Estratégico de Turismo de Sergipe (2003), no nosso Estado alocam-

se importantes recursos naturais e culturais com grandes possibilidades de aproveitamento e 

usos turísticos. Os potenciais e produtos turísticos sergipanos têm atraindo turistas regionais, 

nacionais e internacionais nos últimos anos. Em 2000, Sergipe recebeu aproximadamente 463 

mil turistas e dentre eles um número significativo desloca-se motivado a conhecer atrativos 

turísticos naturais e litorâneos, principalmente as praias, situadas entre a foz do Rio São 

Francisco ao norte e o complexo estuarino dos rios Piauí-Real ao Sul. 

O litoral sergipano, ao longo da sua evolução histórica, foi palco de diversas 

intervenções com intenções variadas. A implantação de terminais portuários, a construção de 

pontes, e a promoção da consolidação da SE-100 faz parte de uma política macroregional de 

turismo como vistas à interligação dos territórios nordestinos. Desta forma, o turismo de sol e 

praia e a segunda residência em Sergipe se alavancam juntamente com o segmento de turismo 

de eventos e negócios na medida em que o governo busca estratégias para a inserção 

econômica do Estado, assim, integrando-o ao PRODETUR-NE com o objetivo de ampliação 

e consolidação da infra-estrutura turística.  

A área de estudo corresponde à faixa costeira do Litoral Sul de Sergipe, conhecida 

como Costa das Dunas, nos municípios de Itaporanga d’Ajuda e Estância e corresponde ao 

espaço entre a SE-100 e a linha de praia (Figura1). O litoral Sul caracteriza-se em geral como 

uma zona de múltiplos usos e com vetores diferenciados de ocupação. Nesta pequena porção 

do território sergipano destacam-se atividades sócio-econômicas que interferem na 

configuração das paisagens, dentre elas o cultivo do coco, a pecuária, a carcinicultura e a 

atividade turística, e por essa razão foi a área selecionada para o estudo.
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Figura 1 – Litoral Sul de Sergipe: localização geográfica da área de estudo. 

 
  Organização: Letícia Lima 
  Digitalização: Edson Magalhães 
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1.1 A atualidade e a relevância do tema 

 

A evolução das formas de uso e das funções da praia como recurso turístico 

modificou-se com o passar dos tempos. A praia continua sendo o suporte básico das 

atividades turísticas, convertendo-se cada vez mais em um foco de atração de turistas. 

Encontra-se em muitos países desenvolvidos administrações turísticas que buscam através do 

ordenamento territorial a sustentabilidade turística das praias, oferecendo aos turistas 

requisitos básicos como qualidade da água, qualidade da gestão e manutenção regular da praia 

(RUBIO LÓPEZ, 2003). 

Para estudar a dimensão territorial e ambiental do turismo de sol e praia no Litoral Sul 

de Sergipe foi abordada a diversidade dos espaços turísticos litorâneos, desde sua invenção 

até a sua estruturação. Entende-se que além da importância tradicional do espaço turístico 

litorâneo, âmbito em se que concentra a maior parte da oferta do movimento turístico e os 

maiores efeitos de transformação, as práticas turísticas e recreativas em espaços naturais e 

urbanos atingiram um notável desenvolvimento, em conseqüência das preferências da 

demanda. No caso de Sergipe, a qualificação do turismo de sol e praia e o seu processo de 

estruturação associada à segunda residência merecem atenção, pois a valorização das praias 

abre possibilidades para a expansão de políticas de ordenamento territorial e turístico. 

As praias do Litoral Sul de Sergipe inserem-se na perspectiva do ordenamento 

territorial uma vez que o desenvolvimento do turismo de sol e praia busca seu incremento 

através instrumentos de gestão do território embasados na sustentabilidade ambiental, social, 

econômica e política. Nesse sentido, os instrumentos de ordenamento territorial alocados no 

Litoral Sul de Sergipe - GERCO (Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro), o 

PRODETUR (Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste), o Projeto ORLA, a 

APA (Área de Proteção Ambiental) Litoral Sul, ZEE (Zoneamento Econômico Ecológico) e 

alguns Planos Diretores – contribuíram com a atual dinâmica territorial.  

A magnitude dos problemas no Litoral Sul de Sergipe justifica todas as tentativas de 

planejamento, planos, programas e projetos já implantados neste espaço territorial, alvo de 

ações públicas que tentam promover o desenvolvimento do turismo e ao mesmo tempo 

causam impactos negativos devido à ocupação desordenada. A fragilidade dos ecossistemas 

presentes no Litoral Sul, a importância de sua paisagem e a sua transcendência como bem 

escasso com um caráter nitidamente multifuncional foram os aspectos que despertaram o 
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interesse pelo objeto de estudo, tendo como eixo norteador a valorização do espaço praial 

sergipano. 

 

1.2 Objetivos e questões norteadoras 

Este estudo justifica-se também pela complexidade dos problemas ambientais, sociais 

e econômicos que o espaço litorâneo sergipano apresenta; e, por ser ocupado e explorado de 

forma desordenada ao longo dos últimos anos, sendo palco de diversas atividades antrópicas 

impactantes, como por exemplo, o turismo de segunda residência. Desta forma, considera-se 

como problema de pesquisa a seguinte questão: as atividades turísticas praticadas no Litoral 

Sul de Sergipe são suficientes para constituírem-se em uma demanda sustentável de turismo 

de sol e praia, de acordo com os modelos do Sistema de Turismo - SISTUR (Beni, 1988) e do 

Ciclo de Vida do Destino Turístico - TALC (Butler, 1980)? 

O objetivo central desta tese é analisar a relação do fenômeno do turismo de sol e praia 

no Litoral Sul de Sergipe e os sujeitos de pesquisa, sob a perspectiva dos modelos do SISTUR 

e do TALC. A pesquisa visa ainda estudar os seguintes objetivos específicos:  

(i) compreender a relação entre geografia e turismo através do debate das categorias da 

ciência geográfica: território, paisagem e lugar, e do estudo de modelos de análise da 

geografia aplicada a áreas turísticas; 

(ii) analisar a estratégia do uso e da ocupação do litoral sergipano com ênfase nas 

transformações da paisagem; 

(iii) identificar as principais políticas territoriais, avaliando os principais resultados e impactos 

destes na atividade turística no Litoral Sul de Sergipe; 

(iv) avaliar os efeitos decorrentes da difusão espaço-temporal do turismo de sol e praia e da 

manifestação da segunda residência no Litoral Sul de Sergipe;  

(v) descrever, interpretar e prever tendências da dinâmica espacial do turismo no Litoral Sul 

de Sergipe;  

Para explicar o fenômeno do turismo de sol e praia no Litoral Sul de Sergipe, faz-se 

necessário considerá-lo como uma ação que territorializa os espaços, e verificam-se assim, 

duas formas de utilização do espaço. O lazer, ou as atividades ociosas estão no cerne desta 

relação, que pode estabelecer ou não vínculos territoriais. Considera-se que o estabelecimento 

dos vínculos territoriais permanentes também denominados vínculos territoriais psicológicos 

é uma ação empreendida pelos turistas de segunda residência. Por sua vez, o turista usual 
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caracteriza-se como aquele que não estabelece vínculos territoriais permanentes com o espaço 

de lazer a que se dirige.  

O enfoque da pesquisa consiste na compreensão da dinâmica territorializadora da 

segunda residência como uma manifestação do turismo de sol e praia, bem como, uma prática 

social que está intimamente ligada à valorização dos espaços praiais do Litoral Sul de Sergipe. 

A aplicação do TALC permitiu a identificação do estágio atual do turismo no Litoral Sul de 

Sergipe por meio do levantamento quantitativo/temporal do número de leitos disponíveis nos 

estabelecimentos turísticos tradicionais e do número de segundas residências. 

A opção da análise sob a ótica do SISTUR teve como objetivo minimizar um dos 

aspectos mais criticados por pesquisadores que aplicaram o modelo de Butler (1980). A 

crítica refere-se ao papel exercido pelos fatores externos e internos no desenvolvimento da 

destinação turística. A crítica enfatiza ainda, que os fatores internos da destinação e o 

complexo ambiente de fatores culturais, sociais, políticos e econômicos externos não são 

contemplados pelo modelo de Butler (1980). Alguns pesquisadores, como por exemplo, 

Agarwal (1997) afirmam que mudanças em um destes fatores podem ser suficientes para 

afetar a forma geral da curva do ciclo do destino. 

A Figura 2, fundamentada no SISTUR, tem como eixo norteador o problema de 

pesquisa e os objetivos estabelecidos. As manifestações territoriais e paisagísticas analisadas 

levaram em consideração a interferência que o turismo de sol e praia exerce no LSS, com 

ênfase na segunda residência, e a sua relação com os sujeitos de pesquisa. A elaboração das 

questões norteadoras da tese preocupou-se em entender o espaço turístico como um conjunto 

indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações (SANTOS,1994), além de 

minimizar as críticas relativas ao TALC.  
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   Figura 2 - Desenho da tese 

 
     Fonte: Elaboração própria, 2009. 
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1.3 Metodologia 

 

A pesquisa foi embasada no método dedutivo, pois partiu da formulação de princípios 

gerais para chegar aos particulares. O método dedutivo define a partir da teoria os objetivos 

que se pretende atingir com a investigação e indica o melhor caminho a alcançá-lo. 

(DENCKER, 2007). A pesquisa enquadra-se no método dedutivo, e teve como premissas 

antecedentes os modelos do SISTUR e de BUTLER, sendo norteados por uma visão 

sistêmica.  

Segundo a OMT (1995), ao definir as etapas do processo de investigação turística, o 

pesquisador deve possuir informações sobre as reais necessidades de informações do sistema, 

o tipo de análise adequada e as estratégias específicas para cada modalidade de investigação. 

Além do conhecimento das reais necessidades de pesquisa, o investigador deverá também 

buscar todas as informações já disponíveis, de modo a formular o problema de maneira 

adequada. Para a elaboração estabeleceu-se quatro tipos de modalidades de pesquisa: 

bibliográfica, documental; de campo e descritiva. 

O processo de investigação da pesquisa seguiu os seguintes procedimentos 

metodológicos: levantamento bibliográfico, documental, cartográfico e estatístico; elaboração 

do roteiro para aplicação da pesquisa de campo considerando os modelos do SISTUR e 

BUTLER; pesquisa de campo; análise e interpretação dos resultados.  

 

√ Levantamento bibliográfico, documental, cartográfico e estatístico  

O levantamento bibliográfico foi realizado com foco nas principais obras de geografia 

e turismo a partir dos anos 70 revisando os estudos sobre planejamento ambiental e gestão 

territorial referente à zona costeira sergipana elaborados pela comunidade geográfica. Foram 

pesquisados também artigos publicados em revistas científicas nacionais e internacionais 

sobre a temática do turismo de sol e praia, ordenamento territorial e modelos evolutivos 

aplicados em destinos turísticos litorâneos, com ênfase na segunda residência.  

Os documentos de primeira mão utilizados foram analisados com o intuito de 

esclarecer as concepções empreendidas pelas políticas territoriais e turísticas abarcadas no 

LSS, nos últimos anos. Desta forma, foram considerados os seguintes documentos: a) Esfera 

nacional: Plano Nacional do Turismo: Diretrizes, Metas e Programas – 2003 a 2007 (2003); 

Marco lógico do PRODETUR/NE II (2003); Projeto Orla: subsídios para um projeto de 

gestão (2004); Projeto Orla: Manual de Gestão (2004); Turismo de Sol e Praia: orientações 
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básicas (2008); b) Esfera Estadual: Diagnóstico da APA Litoral Sul (1998); Plano de Manejo 

da Área de Proteção Ambiental do Litoral Sul do Estado de Sergipe (1998); Iniciativas de 

Ordenamento Territorial no Litoral Sul de Sergipe (2003); Consolidação do Diagnóstico 

Socioambiental do Litoral Sul de Sergipe (2004); Zoneamento Ecológico-Econômico do 

Litoral Sul de Sergipe (2001); Plano de Desenvolvimento do Turismo Integrado Sustentável 

(2002); c) Esfera municipal: Plano de Intervenção na Orla Marítima de Itaporanga d’Ajuda; 

(2004), Plano de Intervenção na Orla Marítima de Aracaju (2004); Plano de Intervenção na 

Orla Marítima de Estância (2004), Planos Diretores dos municípios de Estância e Itaporanga 

d’ Ajuda. 

Os materiais cartográficos consultados foram os seguintes: Mapa do Estado de Sergipe 

divisão político-administrativa (Atlas Escolar de Sergipe, 2007); Mapa Pólo Costa dos 

Coqueirais1: mapa turístico dos municípios litorâneos de Sergipe; Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (SEPLAN/SE, Ministério do Turismo, 

PRODETUR/NE – II); Mapa temático - Estratégia Turística - Plano de Desenvolvimento 

Integrado do Turismo Sustentável da Costa dos Coqueirais (2002); Mapa de Potencialidades e 

limitações à ocupação turística e de veraneio na APA Litoral Sul de Sergipe (GEO 

Consultoria e Serviços); Mapas do Macrozoneamento Costeiro – GERCO/SE; Atlas Digital 

sobre Recursos hídricos de Sergipe (SEMARH-SE/SRH, 2004); Base cartográfica dos 

municípios litorâneos do Estado de Sergipe (SEPLAN-DE/SUPES/GIGEC, 2005).  

Com relação aos aspectos socioeconômicos e demográficos do Litoral Sul de Sergipe 

foram selecionadas as variáveis de crescimento populacional, situação do saneamento básico 

(saneamento domiciliar, água e eletricidade) e estas foram analisadas através dos dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) e, as variáveis de Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e de Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios foram 

analisadas através dos índices do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2010).  

 

√ Elaboração do roteiro para aplicação da pesquisa de campo considerando os 

modelos do SISTUR e BUTLER 

A preparação do questionário aplicado aos turistas usuais, de segunda residência e 

população local considerou em sua elaboração as questões norteadoras que compõem a Figura 

2, que direciona toda a tese e premissas dos modelos do SISTUR e BUTLER. Durante a fase 

                                                 
1 Mapa elaborado a partir da base cartográfica digital dos municípios litorâneos de Sergipe, executada no período 
de março de 2003 a abril de 2004 pela Base Aerofotogrametria e Projetos S/A, em escalas 1:10.000 e 1:2.000 e 
aerofotografias coloridas em escalas 1:25.000 e 1:8.000. 
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de planejamento julgou-se que este questionário deveria ser aplicado durante o verão, pois é 

quando ocorre com maior intensidade o fluxo turístico de sol e praia. Os questionários foram 

aplicados nas seguintes praias e povoados próximos: Saco, Dunas, Abaís divididos de maneira 

proporcional, para os três sujeitos de pesquisa. 

Considera-se que, a comunidade local que compõe a territorialidade sedentária 

(KNAFOU, 1989) é aquela que vive no núcleo receptor, denominado grupo social receptor de 

turismo, isto é, são os habitantes estáveis de um núcleo receptor. O estudo desse sujeito 

reveste-se de grande importância para a pesquisa porque é o ponto de confluência de 

importantes grupos humanos fortemente relacionados: um receptor e o outro migrante (BENI, 

2007). 

Em contrapartida, o turista, produz a territorialidade nômade (KNAFOU, 1989). 

Estudado a partir da tese de Sánchez (1991), identifica-se dois tipos de turistas na análise do 

turismo de sol e praia: o turista usual e o turista de segunda residência. O primeiro se hospeda 

em hotéis, pousadas e outros meios de hospedagem e não estabelece vínculos territoriais 

permanentes com o espaço de lazer que se visita. E o segundo estabelece um vínculo 

territorial psicológico com o lugar, pois segundo Tulik (2000), as residências secundárias 

significam uma relação permanente entre origem e destino, uma vez se estabelece 

regularidade entre saídas chegadas e retorno. 

Pelos motivos expostos acima foram estabelecidas as características que compuseram 

os sujeitos de pesquisa: 

• Turista usual: aquele que passa no mínimo 24 horas no local, ou seja, para ser 

considerado turista usual ele deve pernoitar em algum meio de hospedagem 

convencional situado no LSS ao menos uma noite. Não se enquadra como turista 

usual aquele sujeito que pernoite em casa de amigos ou parentes proprietários de 

segunda residência;  

• Turista de segunda residência: proprietário de casa de veraneio no Litoral Sul de 

Sergipe; 

• População local: moradores estáveis das praias do Litoral Sul de Sergipe e 

povoados localizados próximos as praias. 

A técnica de amostragem utilizada foi a não probabilística, intencional ou de seleção 

racional. Segundo Richardson (2008), “Na amostra intencional ou de seleção racional, os 

elementos que formam a amostra relacionam-se intencionalmente de acordo com certas 

características estabelecidas no plano e nas hipóteses formuladas pelo pesquisador”. Desta 

forma foi estabelecido no plano de pesquisa como número alvo trinta e duas observações para 
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cada amostra dos sujeitos de pesquisa: turista usual, turista de segunda residência e população 

local. Esta definição tem por base o teorema do limite central, que conforme citado por 

Stevenson (1981), “Se a população básica é não normal, a distribuição de médias amostrais 

será aproximadamente normal para grandes amostras”. Destaca ainda o autor que, “Uma regra 

prática muito usada é que a amostra deve consistir de 30 ou mais observações”. 

 

Os dados da pesquisa são considerados primários, pois foram obtidos por meio da 

aplicação de questionários aos sujeitos de pesquisa, (ANEXO A – Questionários). Os 

questionários foram auto-preenchidos pelos entrevistados, sendo aplicados pela pesquisadora 

nas praias e povoados que compõem objeto de estudo. Sendo assim, foram aplicados, em 

quatro praias (Caueira, Abaís, Dunas e Saco) 96 instrumentos: 32 população local, 32 

entrevistados turistas usual e 32 turistas de segunda residência. Os conteúdos técnicos 

utilizados, bem como os indicadores para a mensuração de cada variável são apresentados 

respeitando o conceito de cada instrumento e público alvo, como se apresenta a seguir:  

Na elaboração dos questionários foram consideradas as questões norteadoras da 

pesquisa, (Figura 2) com base no modelo do SISTUR (Conjunto das Relações Ambientais e 

Conjunto das Ações Operacionais). Ambos os questionários foram elaborados contendo sete 

grandes blocos de questões. Esta segregação por blocos foi adotada com a finalidade de 

agrupar questões relacionadas aos itens pesquisados. Os blocos 1, 2, 3, 4, 5 e 7 são idênticos 

entre si para os turistas usuais e de segunda residência e compreendem: bloco 1 - Perfil dos 

turistas; bloco 2 - Hábitos de viagem; bloco 3 -  Avaliação da infra-estrutura básica; bloco 4 -

Equipamentos turísticos e de apoio; bloco 5 – Orla;  e bloco 7 - Impressões e comentários.   

O bloco 6 difere de acordo com o sujeito da pesquisa. Para o turista usual, o bloco 6 do 

questionário refere-se a avaliação da hospedagem e para o turista de segunda residência 

refere-se ao impacto na população local, meio ambiente e cultura local provocados pelo 

turismo de segunda residência. Os principais itens avaliados no bloco 6  para os turistas usuais 

e para os turistas de segunda residência são: hospedagem e impactos ambientais, 

respectivamente. 

 
Para os blocos 2 e 7 foram apresentadas questões fechadas, sendo que no bloco 2, 

além das questões fechadas foram elaboradas duas questões mistas, dicotômicas e abertas, 

referentes a pretensão de retorno e indicação do destino turístico. Para algumas questões do 

bloco 2 havia ainda a possibilidade de marcação de mais de um item, como exemplo a 

motivação para a viagem.  
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Para o bloco 7 foram apresentadas uma questão fechada e duas abertas para que os 

entrevistados descrevessem os pontos fortes e oportunidades de melhoria verificadas em 

relação ao destino turístico. E nos blocos 3, 4, 5 e foram utilizadas questões fechadas, com 

escala itemizada. A escala utilizada foi a de Likert.  A escala de Likert é uma escala indireta 

que segundo Mattar (2008) “combinam um conjunto de resposta dos entrevistados em relação 

ao objeto em questão para determinar qual a sua posição na escala de atitude desenvolvida”.  

 

A escala de Likert foi adotada por permitir mensurar o grau de 

concordância/discordância do respondente em relação ao objeto pesquisado. O grau de 

concordância/discordância é obtido por meio quantificação das possíveis respostas para cada 

questão avaliada. Desta forma, a escala foi utilizada a seguinte escala: Ótimo - o item 

analisado existe, é satisfatório e/ou de boa qualidade e não necessita de ampliação ou 

melhoria. Bom - o item analisado existe, é satisfatório e/ou de qualidade, mas sua oferta deve 

ser ampliada. Indiferente - não sabe, não tem opinião formada. Regular - o item analisado 

existe, mas a satisfação proporcionada é baixa e/ou de qualidade inferior. Há necessidade de 

ampliação da oferta e melhoria da qualidade. Ruim – o item analisado não existe, ou não se 

encontra em condições de uso, é insatisfatório e/ou não possui qualidade. 

Para o questionário aplicado aos turistas de segunda residência no bloco 6, também foi 

utilizada a escala de Likert porém com instruções diferenciadas, conforme a seguinte 

descrição: CT - Concordo Totalmente; CP - Concordo Parcialmente; I - Indiferente; DP - 

Discordo Parcialmente; e, DT - Discordo Totalmente. 

 

A escala de Likert foi quantificada para apresentação de alguns resultados da pesquisa: 

Ótimo ou Concordo totalmente (5); Bom ou Concordo Parcialmente (4); Indiferente (3); 

Regular ou Discordo parcialmente (2); Ruim ou Discordo Totalmente (1). Segundo Selltiz et 

al. apud MATTAR (2008) entre as vantagens da escala de Likert destacam-se: a simplicidade 

de sua construção e que a amplitude de respostas permitidas apresenta informação mais 

precisa da opinião do respondente em relação a cada afirmação. 

 

O questionário elaborado para a população local foi dividido em três blocos: bloco 1- 

Perfil dos entrevistados; bloco 2- Impactos do turismo na população local; e bloco 3 - 

Questões finais. E no caso dos produtores de turismo, consideraram-se as agências de viagens 

de receptivo de Aracaju, que ofertam com mais intensidade o LSS em seus roteiros de 

viagem. São estas empresas que oferecem todas as prestações de serviços relativas a 
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transportes, hotelaria e manifestações turísticas de todos os tipos e organizam viagens 

individuais e coletivas a um preço determinado, seja através de programas estabelecidos por 

elas mesmas, seja pela livre escolha dos clientes. As entrevistas foram realizadas com um 

agente de viagem selecionado de cada empresa, no período de janeiro de 2011, e as questões 

aplicadas foram abertas (ANEXO B – Entrevista dirigida).  

 

√ Pesquisa de campo 

A pesquisa de campo foi realizada basicamente nas praias2 de Caueira, Abaís, Dunas e 

Saco, durante o período de janeiro de 2010. O período escolhido foi selecionado pelo motivo 

deste ser considerado o período de maior fluxo de turistas na área de estudo, também 

considerado como período de férias e de verão. 

Em um primeiro momento foi aplicado um teste com quatro entrevistados cada para 

turistas usuais e de segunda residência. Não houve necessidade de mudanças nos 

questionários, pois as entrevistas demonstraram que o questionário foi considerado de fácil 

compreensão e os objetivos da pesquisa estavam claros para os entrevistados.  

Em segundo momento, foi aplicado um questionário teste com a população local. O 

questionário teste foi realizado com quatro entrevistados para verificar o nível de 

compreensão em relação às questões e compreensão dos objetivos da pesquisa. A aplicação 

do questionário teste identificou que a escala de Likert adotada no questionário para a 

população local dificultou o entendimento dos entrevistados. Desta forma, optou-se pela 

simplificação do mesmo. Foi desenvolvido um novo questionário e reaplicado o teste. A 

segunda versão foi elaborada com perguntas fechadas e diretas possibilitando ao entrevistado 

as seguintes opções: “SIM”, “NÃO” e “NÃO SEI”.  A segunda versão demonstrou ser 

adequada aos objetivos da pesquisa (ANEXO A - Questionários). 

 

√ Análise e interpretação dos resultados 

Em relação ao SISTUR a tabulação dos dados ocorreu por tipo de respondente e 

blocos. Após a tabulação inicial foram segregadas as questões para respostas aos itens 

componentes do SISTUR. As variáveis analisadas foram estabelecidas com base nos três 

                                                 
2 Além das praias da Caueira, Abaís, Dunas e Saco também foram aplicados questionários nos povoados de 
Porto do Mato, Porto de N’Angola, Porto dos Cavalos, Terra Caída e Pontal, pois se considera que uma parte do 
fluxo turístico do Litoral Sul de Sergipe freqüenta estes lugares os quais são dotados de equipamentos e serviços 
turísticos destinados a proporcionar lazer e divertimento.  
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grandes conjuntos do SISTUR: Relações Ambientais (RA); Organização Estrutural (OE) e 

Ações Estruturais (AE).  

Em linhas gerais, a análise e a interpretação dos resultados procederam da seguinte 

forma: no primeiro conjunto, (RA), analisaram-se os principais impactos que o turismo 

produziu nos subsistemas Ecológico, Social, Econômico e Cultural, no segundo conjunto, 

(OE), analisou-se em maior detalhe a infra-estrutura básica e de apoio ao turismo; e no 

terceiro e último conjunto, (AO), as variáveis oferta, mercado, demanda, produção, 

distribuição e consumo. 

A avaliação de cada questão foi realizada utilizando-se a quantificação da escala de 

Likert e calculando-se a média por item pesquisado e comparando com a média do bloco. 

Itens/Questões com média abaixo de 2,5 demonstram necessidade de atenção em relação ao 

atendimento das necessidades turísticas. Foi utilizada também, a apresentação gráfica de 

resultados para detalhamento de algumas questões pesquisadas. 

O TALC, modelo de análise temporal do estágio de evolução de um destino turístico, 

foi aplicado ao Litoral Sul de Sergipe com o objetivo de verificar em qual estágio encontra-se 

o objeto da pesquisa. Para esta análise considerou-se tanto a evolução dos meios de 

hospedagens tradicionais (hotéis e pousadas) quanto a evolução do número de domicílios 

utilizados como casas de veraneio. 

A análise da evolução temporal dos meios de hospedagens tradicionais foi mensurada 

pelo crescimento do número de leitos disponíveis considerando o período de 1983 a 2010: 

Estes dados foram cedidos pela Empresa Sergipana de Turismo (EMSETUR) através do 

CADASTUR e de pesquisas de campo realizada nas praias de Caueira, Abaís, Dunas e Saco. 

O CADASTUR é um sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do 

turismo. É um sistema de informações executado pelo Ministério do Turismo, em parceria 

com os órgãos oficiais de turismo nos 26 Estados do Brasil e no Distrito Federal. O acesso ao 

sistema disponibiliza diferentes dados sobre os prestadores de serviços turísticos cadastrados. 

No que diz respeito à evolução temporal do número de domicílios utilizados como 

casas de veraneio, a análise foi mensurada por meio das informações fornecidas pela agência 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE localizada na cidade de Aracaju, com 

base nos censos de até 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. A interpretação dos resultados adotou 

a definição de domicílios de uso ocasional como “domicílio particular permanente que na data 

de referência servia ocasionalmente de moradia, ou seja, usado para descanso de finais de 

semana, férias ou outro fim, mesmo que na data de referência, seus ocupantes estivessem 

presentes.” (IBGE,2010).  
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A presente tese está dividida em quatro capítulos, além desta introdução e das 

conclusões do estudo. 

O capítulo 2 discute a aproximação teórica entre a geografia e o turismo tendo como 

pano de fundo as categorias da ciência geográfica território, paisagem e lugar.  Com objetivo 

de demonstrar a evolução de um destino turístico no espaço e no tempo, apresentam-se os 

modelos de Miossec (1977), Beni (1988) e de Butler (1980). Em seguida, faz-se um estudo do 

surgimento do turismo de sol e praia no ocidente, o seu crescimento, ascensão no Brasil e a 

sua relação com a produção das segundas residências. O capítulo é finalizado com o estado da 

arte sobre a temática geografia e turismo estudada no Brasil a partir da década de 70, e com os 

estudos costeiros em Sergipe desde Diniz (1981) até a atualidade.  

O capítulo três apresenta o cenário territorial e turístico do litoral sergipano abordando 

principalmente o seu processo histórico de ocupação, seu sistema territorial e sua dinâmica 

demográfica e ambiental. Mais especificamente, o capítulo apresenta o Litoral Sul de Sergipe 

enfatizando estudos sobre o meio ambiente e o turismo, além disso, o capítulo apresenta um 

panorama geral dos aspectos socioeconômicos e demográficos da área de estudo.  

O capítulo quatro versa sobre os instrumentos de ordenamento territorial avaliando 

principalmente os resultados e impactos destes no turismo do Litoral Sul de Sergipe. Sendo 

assim, o capítulo analisou os seguintes instrumentos de ordenamento territorial: o GERCO 

(Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro), o PRODETUR (Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste), o Projeto ORLA e seus Planos de Intervenção 

Municipal, a APA (Área de Proteção Ambiental) Litoral Sul, o ZEE (Zoneamento Econômico 

Ecológico); o Plano Diretor do município de Itaporanga d’ Ajuda; e o Plano Diretor do 

município de Estância.  

O quinto e último capítulo analisa o turismo de sol e praia no Litoral Sul de Sergipe 

sob a perspectiva dos modelos do SISTUR e do TALC. Com base nos modelos aplicados, o 

capítulo apresenta o modelo territorial e turístico do Litoral Sul de Sergipe, caracterizado pelo 

predomínio do turismo de segunda residência. E por fim, encerram-se as análises desta Tese 

com as principais conclusões e desdobramentos do estudo. 
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2. GEOGRAFIA e TURISMO: reflexões teóricas e revisão de literatura 

 

A expressão geografia do turismo foi empregada pela primeira vez em 1.905 por J. 

Stradner, entretanto, os estudos do turismo no âmbito da geografia destacam-se somente na 

década de sessenta, devido ao acelerado desenvolvimento do fenômeno turístico na época, 

ligado à prosperidade econômica que marcou o período do pós-guerra nos países centrais do 

capitalismo. (RODRIGUES,1997).  

O estudo de Hiernaux (2006) destaca dois momentos principais da história da 

geografia do turismo. O primeiro, considerado um momento de formação, vai dos anos trinta 

até os anos sessenta aproximadamente, e o segundo momento coincide com a expansão do 

fenômeno turístico, processo no qual se intensificam as características do turismo de massa, 

dos anos sessenta até os dias atuais. Outro ponto importante a ser ressaltado na segunda fase 

da história da geografia do turismo é a associação do fenômeno turístico a um notório 

reconhecimento da vida social, particularmente na Europa, em virtude da superação do 

período pós-guerra e a expansão do turismo de massa.  

Hiernaux (2006) aponta Walter Christaller como o primeiro geógrafo a integrar os 

estudos do turismo na geografia humana, associado à economia. O trabalho de Christaller 

(1963) sobre os lugares centrais foi publicado originalmente em Jena em 1933, mas só 

alcançou renome nos anos sessenta quando se consolidou a ‘Nova Geografia’, ou seja, a 

chamada geografia teorética e quantitivista. No que se refere a integração realizada por 

Christaller (1963), Hiernaux (2006) considera que o estabelecimento e a consolidação das 

estações balneárias européias, a exemplo de Brighton, Touquet e Ostende, tiveram forte 

influência para difundir este modelo de estudo da geografia do turismo. 

Registra-se também, primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos e no Japão, 

trabalhos pioneiros de natureza geográfica publicados na primeira metade do século XX, 

descrevendo experiências dos usos dos recursos litorâneos para fins turísticos. (MITCHEL e 

MURPHY, 1991). 

Segundo Crocia (2002), a estruturação científica da disciplina geografia do turismo é 

um processo que se inicia particularmente a partir dos anos setenta nos países com fortes 

meios acadêmicos, e que sentiram primeiro os efeitos espaciais da função turística. Crocia 

(2002) explica como a geografia do turismo e suas teorias estruturaram-se frente ao 

pensamento geográfico, nas ultimas décadas:  
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Os estudos em geografia do turismo desenvolvidos nas últimas três décadas nos 
países centrais respondiam aos desafios práticos da análise espacial do turismo, 
desafios estes que ativaram clássicos e consolidados construtos teóricos dentro do 
pensamento geográfico, tais como a teoria das difusões, das migrações, da sucessão 
ecológica, das redes de centros urbanos e de transportes, as descrições morfológicas 
da paisagem urbana, e idéias sobre a percepção e o comportamento humano. Em 
outras palavras, os desenvolvimentos acontecidos em outros ramos ‘sistemáticos’ da 
Geografia acabaram ajudando a formar um novo ramo da Geografia ‘sistemática’, 
ou teorética: a Geografia do Turismo (CROCIA, 2002, p. 11). 

 

De acordo com o espanhol Gómez (1988), que realizou um amplo inventário sobre a 

produção da geografia do turismo, a Espanha e a Alemanha são os países que mais se 

destacam na produção de obras relacionadas a esse ramo da geografia. Nos anos 80, a 

revitalização dos espaços já valorizados pelas atividades de recreação como as tradicionais 

estâncias termais, as praias e as montanhas criam e diversificam os espaços de lazer e de 

turismo. A França, por sua vez, investe em estudos fundamentados em inventários de base 

para ações regionais do Estado planejador, bem como no turismo de montanha e de litoral.  

A partir de 1990 os temas mais abordados na geografia do turismo referem-se ao 

ecoturismo, modalidade que tem seus princípios embasados na sustentabilidade ambiental, 

ecológica, cultural e econômica. Representando este segmento, Boo (1990) lança em 

Washington pela World Wildlife Fund (WWF) a obra Ecoturism: the potentials and Pitfalls. 

A preocupação ecológica e a necessidade de preservação ambiental entram em voga; muitos 

estudos sobre parques nacionais e reservas ecológicas dos Estados Unidos e Canadá são 

publicados. 

Ao longo desses anos, a UGI (União Geográfica Internacional) realizou diversas 

pesquisas, publicações de trabalhos e organizou eventos científicos e comissões com 

renomados geógrafos, com o intuito de aprimorar os aportes teóricos metodológicos da 

geografia do turismo, transformando-se em uma das áreas mais pesquisadas recentemente 

pela comunidade geográfica. Vale ressaltar que atualmente as tendências científicas enfatizam 

o tratamento holístico dos fenômenos procurando eliminar as fronteiras rígidas entre os ramos 

do conhecimento. 

 

2.1 Território dos fenômenos turísticos, Paisagem e Lugar    

 

O estudo das relações entre o turismo e território foi mais discutido pela vertente 

crítica da geografia do turismo. Nessa vertente destacam-se os estudos de Knafou (1978, 

1989, 1996) e Sánchez (1985). O primeiro autor inicia suas pesquisas aplicadas nos Alpes 
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Franceses e lidera o grupo de estudos do M.I.T. (Mobilidades, Itinerários, Territórios) na 

Universidade de Paris VII - Denis Diderot. O segundo autor realiza a primeira proposta 

metodológica para o estudo do turismo no litoral, fundamentada em princípios marxistas, em 

seguida Sánchez (1991) amplia sua discussão sobre o espaço litorâneo e o turismo, tratando-o 

como uma atividade que territorializa espaços. 

As abordagens dos autores supracitados podem ser adequadamente compreendidas 

através do debate de uma das categorias chave da ciência geográfica, o território. De acordo 

com Fonseca e Leal (2009), esta categoria tem sua raiz na Geografia Clássica, permanecendo 

muito ligada à idéia de território nacional. O território tinha vinculação apenas com a 

conquista e adesão de terras, o que só vem a corroborar a relação de poder presente no espaço. 

Uma referência básica sobre a temática território é Raffestin (1993). Segundo o autor: 

O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um 
ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se apropriar 
de um espaço, concreta ou abstratamente (...) o ator territorializa o espaço 
(RAFFESTIN, 1993, p. 143) 

 

Na visão de Raffestin (1993), o território é tratado principalmente sob um enfoque 

político-administrativo, isto é, como território nacional, espaço físico onde se localiza uma 

nação; um espaço medido e marcado pela projeção do trabalho humano com suas linhas, 

limites e fronteiras. A obra de Raffestin (1993), Por uma geografia do poder, publicada 

originalmente em 1980, associa ainda o território com as idéias de poder, de mecanismos de 

controle e dominação. 

A idéia de poder é também evidenciada por Andrade (1995) em sua análise do 

território. Andrade (1995) apresenta o conceito de território com uma abordagem 

marcadamente política e econômica de ocupação do espaço, referindo-se tanto ao poder 

político estatal como ao poder econômico das grandes empresas na constituição do território: 

O conceito de território não deve ser confundido com o de espaço ou de lugar, 
estando muito ligado à idéia de domínio ou de gestão de uma determinada área. 
Deste modo, o território está associado à idéia de poder, de controle, quer se faça 
referência ao poder público, estatal, quer ao poder das grandes empresas que 
estendem os seus tentáculos por grandes áreas territoriais, ignorando as fronteiras 
políticas (ANDRADE, 1995. p.19). 

 

Corroborando com a proposta de Raffestin (1993) e Andrade (1995), e ampliando a 

discussão, Souza (2001) analisa o território através de uma abordagem cultural, visto que o 

autor identifica a ocupação do território como algo que gera raízes e identidade:  

O território surge na tradicional geografia política, como espaço concreto em si que 
é apropriado, ocupado por um grupo social. A ocupação do território é vista como 
algo gerador de raízes e de identidade: um grupo não pode ser mais compreendido 
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sem o seu território, no sentido de que a identidade sócio-cultural das pessoas estaria 
inarredavelmente ligada aos atributos do espaço concreto (SOUZA, 1995, p.84).  

 

Fonseca e Leal (2009) enfatizam que a concepção cultural prioriza a dimensão mais 

subjetiva em que o território é visto, sobretudo, como produto da apropriação e valorização 

simbólica de um grupo em relação ao seu espaço vivido. A identidade sócio-cultural das 

pessoas está intrinsecamente ligada aos atributos do espaço concreto, como por exemplo, à 

natureza, ao patrimônio arquitetônico e às paisagens.  

A partir das contribuições de Souza (2001) e de Fonseca e Leal (2009) podemos 

compreender como se formam as diferentes territorialidades turísticas conforme analisa 

Knafou (1989). Para a referida autora existem diferentes tipos de territorialidades que se 

confrontam nos lugares turísticos: a territorialidade sedentária dos que aí vivem e a 

territorialidade nômade dos que só passam, mas que não tem menos necessidade de se 

apropriar, mesmo de maneira efêmera, dos territórios que freqüentam. Knafou (1989) 

argumenta ainda que um bom número de conflitos nos lugares turísticos é oriundo das 

diferenças de territorialidades. 

É interessante destacar que as diferenças de territorialidades nem sempre são vistas 

como conflitos nos lugares turísticos e nesse sentido Andrade (1995) esclarece que o processo 

subjetivo da conscientização da participação e integração da população em um determinado 

território pode ser harmonioso: 

Pode vir a ser encarada tanto como o que se encontra no território, estando sujeito a 
sua gestão, como, ao mesmo tempo, o processo subjetivo de conscientização da 
população de fazer parte de um território, de integrar-se em um Estado (...). A 
formação de um território dá às pessoas que nele habitam a consciência de sua 
participação, provocando o sentido da territorialidade que, de forma subjetiva, cria 
uma consciência de confraternização entre elas (ANDRADE, 1995, p.20).  

 

Outro ponto a ser considerado nesta discussão conceitual é a variável temporal, ou 

seja, além dos aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais, é através de uma 

periodização que estes elementos serão configurados no território. Neste aspecto, Santos 

(1985) argumenta que o território passa a ser formado no desenrolar da história, com a 

apropriação humana de um conjunto natural pré-existente.  

O que nos interessa é o fato de que cada momento histórico, cada elemento muda 
seu papel e sua posição no sistema temporal e no sistema espacial e, a cada 
momento, o valor de cada qual deve ser tomado da sua relação com os demais 
elementos e com o todo (SANTOS, 1985, p.20). 

 

A periodização da história e sua associação com as demais dimensões do território 

também são trabalhadas por Haesbaert (2002). Santos (1985) e Haesbaert (2002) entendem 
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que todo conceito tem uma validade temporal, desta forma, devendo ser delimitado 

historicamente. O território, neste caso, tem relação prioritariamente com determinadas fases 

ou correntes teóricas da geografia.  

Para Haesbaert (2002), o conceito de território deve ser demonstrado através da 

interação entre uma dimensão mais concreta e outra mais abstrata, que é o conceito em si. 

Pode ser visto como produto do jogo entre a realidade e a representação, uma indissociável da 

outra, sendo criado para decifrar o real e ao mesmo tempo tendo o poder de se impor sobre 

esta realidade.  

Essa visão integradora do território parte do pressuposto de uma imbricação das 

múltiplas relações de poder entre sociedade, natureza, política, economia, cultura, 

materialidade e idealidade, todas numa interação espaço-tempo. Todavia, Haesbaert (2006) 

explica que é muito difícil trabalhar todas essas dimensões em um único espaço:  

Dificilmente encontramos hoje um espaço capaz de ‘integrar’ de forma coesa as 
múltiplas dimensões ou lógicas econômicas, política, cultural, natural. (...) 
Sobrariam então duas possibilidades: ou admitir vários tipos de territórios que 
coexistiriam no mundo contemporâneo, (...) ou trabalhar com a idéia de uma nova 
forma articulada/conectada, ou seja, integrada (HAESBAERT, 2006, p.75-76). 

 

Knafou (1996) analisa as relações entre turismo e território e argumenta que os turistas 

estão na origem do fenômeno, porque são eles que definem e escolhem os lugares turísticos. 

Sua proposta é que não devemos perder de vista que o sujeito do fenômeno, responsável pela 

sua existência, é o homem, na forma do turista. A autora sugere ainda a possibilidade de três 

tipos de relações entre turismo e território: 1) pode existir território sem turismo; 2) pode 

existir um turismo sem território; 3) podem, enfim, existir territórios turísticos. 

O território sem turismo é evidenciado pela autora da seguinte forma: 

Ainda hoje apesar da ‘turistificação’ de uma parte do espaço mundial, ainda existem 
numerosos territórios sem turismo. Três turistas em uma fazenda e um escritório de 
turismo tentado por uma comuna não são suficientes para fazer um território 
turístico. Em contrapartida, com o progresso dos transportes e com a difusão da 
idéia segundo a qual todo espaço mundial é então acessível, há cada vez menos 
territórios sem turismo (KNAFOU, 1996, p.72). 

 

A segunda afirmação de Knafou (1996), o turismo sem território, apóia-se nitidamente 

na vertente econômica para explicar como ocorrem as transformações no espaço quando um 

território é apropriado por turistas; o enfoque político-administrativo não é predominante 

nesta abordagem, pois, mesmo que não se estabeleça fronteiras, as relações capitalistas se 

fazem presente:  
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Um turismo que não procede de iniciativa de turistas, como na Europa dos séculos 
XVIII e XIX, mas que resulta da iniciativa de operadores de turismo que colocam 
um produto no mercado; um produto certamente localizado, tendo alguma relação 
com o território, mas um produto que não é suficiente para produzir um “território 
turístico”, isto é, um território apropriado pelos turistas. Está-se então em presença 
de lugares de passagem, de território de outros, onde o turista só faz uma incursão 
ou até uma excursão (KNAFOU, 1996, p.72). 

 

E, por último, os territórios turísticos são denominados por Knafou (1996, p.73) como 

“territórios inventados e produzidos pelos turistas, mais ou menos retomados pelos operadores 

turísticos e pelos planejadores”. 

Os territórios turísticos, conforme Knafou (1996) descreve, chama a atenção para a 

importância do turista no empreendimento e das práticas territoriais turísticas. Esta 

característica é reforçada por Cruz (2000, p. 20) quando lembra que o turismo não pode ser 

visto somente “como uma atividade produtiva, mas, também, como uma prática social, ou 

seja, um ramo de lazer. Uma análise do turismo que prescinda dessas duas dimensões básicas 

da atividade não será capaz de apreender esse fenômeno na sua totalidade”.  

Os estudos realizados por Knafou (1996) e Cruz (2000) indicam que a dinamicidade 

com que ocorrem as práticas territoriais turísticas adquire no campo da ciência geográfica 

uma gama de enfoques variados, uma vez que se pode pesquisar e analisar a temática a partir 

de diferentes abordagens. Sendo assim, a ciência geográfica continua promovendo debates e 

discussões conceituais sobre o território, bem como, a sua relação com as práticas turísticas. 

Todavia, ressalta-se que compreender o território significa também compreender a 

complexidade das relações, nem sempre harmônicas, existentes nos e entre os diferentes 

grupos sociais (CASTROGIOVANNI, 2002).  

A diversidade de concepções e perspectivas que estão sendo discutidas neste capítulo 

ocorre em função de demonstrar como um território turístico pode ser produzido ou 

inventado, optando-se em abordar a temática que seja mais conveniente para o enfoque da 

pesquisa. Neste caso, admite-se a possibilidade de se trabalhar com um território turístico 

articulado e conectado, ou seja, integrado a outros elementos estruturantes do espaço. 

A segunda categoria geográfica discutida nesta pesquisa é a paisagem. De acordo com 

os estudos de Maximiano (2004), a concepção de paisagem como método de abordagem de 

um espaço geográfico teve início no final do século XIX e tem suas raízes e ideias embasadas 

nos seguintes pesquisadores: Ratzel, com as relações causais existentes na natureza; 

Dokoutchaev, com o modelo Complexo Natural Territorial, que identificava as estruturas da 

natureza; Sauer, sobre estruturas de paisagens; Carl Troll sobre a ecologia da paisagem, que 
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associava a perspectiva vertical da ecologia e Sotchava com a formulação dos geossistemas, 

com classes diferenciadas e similares da paisagem.  

 

 

Segundo Bertrand (1972): 

A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. É numa 
determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, portanto 
instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente, 
uns sobre outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em 
perpétua evolução (BERTRAND, 1972, p.1). 

 

Para o referido geógrafo francês, as diferenças de abordagem podem ser questão de 

método, envolvendo a análise e classificação das paisagens. Dependendo ainda do interesse, 

formação e objetivos do observador, a análise poderá enfatizar a vegetação, clima, relevo, 

produção econômica, arquitetura, história ou fauna. Quanto ao método, a análise poderá 

privilegiar a fisionomia, a dinâmica, as relações internas, a ecologia, ou, ainda, um conjunto 

delas. A escala utilizada permitirá detalhes ou imporá limites, tanto para análise quanto para 

mapeamento. 

Maximiano (2004) sintetiza os conceitos das diversas épocas e áreas de conhecimento 

e afirma que há aspectos que merecem ser mencionados do ponto de vista da paisagem, seja 

como objeto de interesse de pesquisa, seja como método de estudo:  

Seriam eles: o aspecto visual, a complexidade de inter-relações entre os elementos 
físicos e destes com os elementos culturais; a possibilidade de cartografar a 
paisagem, já que a mesma ocupa um lugar; a diversidade da escala da paisagem – do 
local ao planetário; a possibilidade de classificar paisagens em unidades 
diferenciadas ou homogêneas; a possibilidade de classificar paisagens com ênfase 
em um elemento de sua composição – vegetação, clima ou cultura; o caráter 
dinâmico das paisagens; a possibilidade de análise por meio dos elementos, estrutura 
e/ou funcionamento da paisagem (MAXIMIANO, 2004, p. 90).  

 

Tal entendimento demonstra que a ideia de paisagem pode assumir significados 

diversos mediante a sua apreensão por distintos interesses de abordagem, contudo, destacam-

se como referência as seguintes dimensões conceituais da paisagem: forma, função, estrutura 

e processo. De acordo com Santos (1996): 

A paisagem é o conjunto de formas, que num dado momento, exprime as heranças 
que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. [...] A 
palavra paisagem é freqüentemente utilizada em vez da expressão configuração 
territorial. [...] A rigor a paisagem é apenas a porção da configuração territorial que é 
possível abarcar com a visão. Assim, quando se fala em paisagem, há também 
referência à configuração territorial (SANTOS, 1996, p.83). 
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Nos estudos de Santos (1996), a forma representa a paisagem como espaço perceptível 

a um observador onde se inscreve uma combinação de fatos visíveis e invisíveis, e inter-

relações, num determinado espaço de tempo. A função, por sua vez, está diretamente 

relacionada com sua forma; é, portanto a atividade elementar que a forma se reveste, podendo 

abranger ou não mais de uma função.  

A estrutura extrapola o estudo da forma, pretende expressar a ação e a interação 

recíproca entre os elementos, ou seja, a mútua dependência entre as partes do todo, a 

funcionalidade espacial. Ao se pensar na estrutura da personalidade do lugar, Yázigi (2001) 

afirma que a paisagem assume especial destaque, pois é o conjunto de formas num dado 

momento, por isso, é preciso reconhecer a multiplicidade de formas e tempos presentes na 

paisagem. 

O processo é a categoria de análise diacrônica. Investiga a evolução da estrutura. Visa 

captar o dinamismo do espaço que pode apresentar fases de estabilidade, de reformulação ou 

de completa transformação produzindo novos espaços. 

Se queremos interpretar cada etapa da evolução social, cumpre-nos retomar a 
história que esses fragmentos de diferentes idades representam juntamente com a 
história tal como a sociedade a escreveu de momento em momento. Assim 
reconstituímos a história pretérita da paisagem, mas a função da paisagem atual nos 
será dada por sua confrontação com a sociedade atual. [...] A paisagem é história 
congelada, mas participa da história viva. São as suas formas que realizam no 
espaço, as funções sociais. Assim, pode-se falar com legitimidade de um 
funcionamento da paisagem. [...] a paisagem é testemunha da sucessão dos meios de 
trabalho, um resultado histórico e acumulado (SANTOS, 1996, p. 86-87).  

 

Ao referir-se à paisagem no campo da geografia do turismo, Rodrigues (1997) 

concebe mais um possibilidade de abordagem: a paisagem centrada no sujeito, ou seja, no 

turista: 

A observação da paisagem é de grande importância nos estudos de geografia do 
turismo, uma vez que a paisagem em si é um notável recurso turístico. Tendo em 
vista que o turista busca na viagem a mudança de ambiente, o rompimento com o 
cotidiano, a realização pessoal, a concretização de fantasias, a aventura e o 
inusitado, quanto mais exótica for a paisagem, mais atrativa será para o turista 
(RODRIGUES, 1997, p. 48).  

 

Neste contexto, paisagem e turismo estão intimamente relacionados. A paisagem como 

um elemento substancial do fenômeno turístico, é, portanto, um recurso de grande valor no 

desenvolvimento e na consolidação da oferta turística em um determinado lugar. 

Dentre as categorias da ciência geográfica eleitas para explicar o turismo de sol e praia 

no Litoral Sul de Sergipe, a última a ser discutida para a conclusão deste tópico é o lugar. De 

acordo com Santos (1996), a categoria do lugar, assim como outras categorias utilizadas 
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freqüentemente pela geografia, apresenta diversas interpretações o que gera dificuldades no 

seu uso. Dentre os diversos estudos da geografia humana, Yi-Fu Tuan é um dos autores que 

busca a compreensão da territorialidade e sua ligação com o lugar de maneira mais ampla. 

Para ele o geógrafo deve cuidar da tarefa de explicar como um “mero espaço se torna um 

lugar intensamente humano” (TUAN, 1985, p.149). 

Por sua vez, Santos (1996) define o lugar como o espaço irredutível, banal, por reunir 

logicamente o homem, as empresas, as instituições, as formas sociais e jurídicas e as formas 

geográficas, que unidos formam o cotidiano imediato. Para o autor, enquanto o global 

“desterritorializa”, o local “reterritorializa”, por ser composto por um conjunto de objetos 

contíguos e interagentes.  

Na visão de Rodrigues (1997), o lugar é o centro de significância ou de um foco de 

ação emocional do homem. Trata-se de um elo afetivo entre o sujeito e o entorno do 

cotidiano. Valoriza-se o contexto ambiental e os aspectos que redundam o encanto e a magia 

do lugar.  

De acordo com Fratucci (2000), nosso momento histórico atual traz a categoria do 

lugar para o centro das discussões. Entretanto, ela precisa ser revista e atualizada para, a partir 

de novos significados, darem conta da complexidade do mundo globalizado. Segundo Santos 

(1996), uma das possibilidades é entender o lugar a partir do cotidiano, visto este como uma 

categoria da existência passível de um tratamento geográfico, que permita apreender o lugar 

enquanto expressão do local e do global. O lugar é o quadro de uma referência pragmática do 

mundo, do qual lhe vêm solicitações e ordens precisas de ações condicionadas, mas é também 

o teatro insubstituível das paixões humanas, responsáveis, através da ação comunicativa, pelas 

mais diversas manifestações da espontaneidade e da criatividade. 

Hiernaux (2006, p. 417) afirma que a obra de Urry (2001), O olhar do turista, 

“implicou em uma mudança radical não somente para os estudos de turismo, como também 

para a geografia do turismo da época”.  Para compreender a diferenciação dos lugares, Urry 

(2001) argumenta que a prática turística como atividade de ócio se opõe a um trabalho 

regulamentado e organizado. As diferenças existentes entre as práticas cotidianas do lugar 

normal de residência e trabalho e o que se faz durante o tempo livre são vistos por Urry 

(2001) como objetos de estudos do “olhar do turista”. 

Almirón (2004) explica a diferenciação dos lugares defendida por Urry (2001):  

En torno a esta diferenciación de lugares, Urry sostiene que la organización del 
turismo no se basa en la búsqueda de la autenticidad sino en la diferenciación 
existente entre la práctica cotidiana del lugar normal de residencia/ trabajo y la 
práctica -hasta cierto punto libre de normas- del lugar objeto de la mirada del turista. 
Sin embargo, el autor no niega que la búsqueda de elementos auténticos pueda ser 
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un aspecto importante que defina la práctica, pero señala que si eso se produce es 
porque existe un contraste con las experiencias cotidianas. Las prácticas turísticas no 
tienen características en sí, sino que se definen por contraste respecto a las prácticas 
sociales cotidianas, no turísticas3 (ALMIRÓN, 2004, p. 170). 

 

De acordo com Lohmann e Netto (2008), o estudo de Urry (1990) tornou-se um 

clássico, porque parte do princípio de que estudando como os grupos sociais constroem seu 

olhar turístico, é possível perceber o que está acontecendo na ‘sociedade normal’. Segundo 

essa perspectiva, o estudo do turismo pode ajudar a revelar as práticas normais que poderiam 

ficar ocultadas na sociedade de um modo geral.   

Urry (2001) analisa como o olhar do turista está sendo transformado nas sociedades 

ocidentais e sua proposta de estudo abarca os últimos 150 anos, período considerado pelo 

autor essencial para o aprofundamento turístico, em função das mudanças históricas pelas 

quais passou o olhar do turista.   

A contribuição da referida obra para esta pesquisa está relacionada também aos 

estudos do turismo de massa, o surgimento dos primeiros balneários britânicos e nas razões de 

sua decadência. Basicamente, as explicações de Urry (2001) giram em torno do olhar do 

turista e nos discursos que fundamentavam e corroboravam o turismo de massa para a classe 

trabalhadora industrial, no século XIX.  

Outro aspecto importante que Urry (2001) estuda são as transformações territoriais e 

paisagísticas que o turismo de massa trouxe com o surgimento e o desenvolvimento dos 

primeiros bangalôs da Grã-Bretanha, os quais o autor denominou de “bangalomania” à beira 

mar: 

A atração cada vez maior de se visitar o litoral não apenas por motivos estritamente 
médicos, mas pelas belas paisagens e pelo ar revigorante; a demanda cada vez 
maior, por parte de setores da classe média, de acomodações bem distintas de outras 
pessoas; a possibilidade de contemplar o mar em relativa solidão; a crescente 
popularidade da natação, em oposição aos banhos de imersão e, em conseqüência, a 
percepção da necessidade de se contar com um acesso semiprivado para a família 
inteira, sobretudo para as crianças (URRY, 2001, p. 52-53). 

 

Urry (2001) e Knafou (1999) concordam que a problemática do turismo de massa, 

forma geralmente assumida pelo turismo de sol e praia, não reside necessariamente na 

possibilidade do “turismo destruir o turismo” pela total transformação e degradação dos 

lugares turísticos, mas na variação de percepção das demandas turísticas. Para o primeiro 
                                                 
3 Em torno desta diferenciação de lugares, Urry afirma que a organização do turismo não se baseia na busca de 
autenticidade, mas na diferenciação entre a prática diária do local habitual de residência / trabalho e práticas - até 
certo ponto, livre de normas - do lugar objeto do olhar do turista. No entanto, o autor não nega que a busca de 
autenticidade pode ser um aspecto importante que define a prática, mas observa que, se isso ocorre é porque há 
um contraste com experiências cotidianas. As práticas turísticas não tem características em si, mas são definidos 
por contraste em relação às práticas sociais cotidiana, não-turísticas  [Tradução Livre]. 
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autor existe uma percepção que deriva do olhar romântico do turista, que percebe o turismo de 

massa como uma prática limitadora das atividades turísticas. Já a segunda percepção vem do 

olhar coletivo do turista, que percebe os lugares mais adensados não como uma limitação das 

práticas turísticas, mas como uma atração de demandas. 

 Para a segunda autora esses dois olhares podem ser traduzidos pelas heranças elitistas 

e pelas práticas de massa, respectivamente. Sendo assim, o turismo de massa e, portanto, o 

turismo de sol e praia, deve ser entendido como um aumento dos fluxos de viagens a um dado 

destino (lugar), induzidas pela necessidade de descanso e de experiências prazerosas, mas, 

cuja compreensão da concentração espacial e da densidade da ocupação emana da percepção 

de traços distintos de origem e destino comum dentro de um dado grupo social. 

Nesta mesma linha de investigação, Yázigi (2001) e Fonteles (2004) abordam a 

temática do lazer e do cotidiano no litoral brasileiro ampliando o conceito de ‘lugar’ e suas 

transformações, não somente as físicas, mas também as sociais e culturais. A obra de Yázigi 

(2001) abrange o litoral norte de São Paulo (Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e 

Ilhabela) e a Serra da Mantiqueira, e a de Fonteles (2004) analisa o turismo de sol e praia e os 

impactos socioambientais em Jericoacoara, litoral oeste do Ceará. 

A pesquisa de Yázigi (2001) argumenta que o que se pode tentar do ponto de vista do 

planejamento territorial é reafirmar o lugar das diversas identidades, na perspectiva de 

mudança planejada do território, reconhecendo que o processo de mudança acontece em 

décadas, enquanto que certas mudanças culturais podem absorver um tempo diminuto. 

Na visão de Yázigi (2001), os lugares possuem alma e personalidade. O autor afirma 

que a personalidade do lugar se apóia num amplo conjunto de identidades: história, costumes, 

arquitetura, urbanismo, tipos humanos e suas relações com o meio e a região.  

A afirmação da personalidade do lugar, composta do arranjo de múltiplas 
identidades humanas e do mundo natural, se justifica como significativos 
referenciais para a vida cotidiana; como meio de vida e de sentimento de pertenças 
que permitem resistir a diversos aspectos da globalização (YÁZIGI, 2001, p. 44). 

 

A obra de Yázigi (2001) é relevante por complementar a idéia de lugar como uma 

diferenciação espacial que reúne um conjunto de características fundamentadas na geografia 

física, somada à importância da identidade paisagística e social para o desenvolvimento da 

atividade turística.  

Cada lugar tem um significado único, particular. Nenhum lugar é igual a outro. 

Escolher morar em um lugar para contemplar paisagens cênicas e desfrutar de belezas naturais 

é o sonho de muitas pessoas. Cidadãos de todo o mundo buscam qualidade ambiental (clima 
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ameno, menos poluição, deslocamentos mais ágeis, brisa do mar, etc.) e nessa perspectiva 

migram para o litoral, ou próximo dele. De acordo com Yázigi (2001):  

As populações que vivem a beira-mar acabam por se impregnar da maritimidade. 
Navios e veleiros, com suas tripulações, passageiros ou mercadorias, de vários 
pontos do planeta, são pontes milenares de fluxos internacionais – bem mais do que 
pode perceber outro cidadão nos confins do interior. Com seu modo de serem, esses 
habitantes da orla reconhecem melhor que o mar representa um forte elã geográfico, 
social, econômico, cultural e político com o além do horizonte. Eis porque cria-se 
todo um imaginário sui generis com comportamentos, lendas, folclore, criações 
arquitetônicas ou artísticas (YÁZIGI, 2001,  p.157). 

 

Fonteles (2004, p. 201), por sua vez, discute a “gradual transformação da praia em um 

lugar privilegiado de lazer, e por extensão, de turismo, contribuindo para a extrema 

valorização dos espaços litorâneos”. A pesquisa de Fonteles (2004) discute a reinvenção do 

cotidiano e as condições de vida dos antigos moradores com a entrada do turismo na vila de 

Jericoacoara, no Ceará, dando ênfase à alteração das estruturas sociais e dos valores 

tradicionais da comunidade de pescadores. Essas alterações e reinvenções do cotidiano dos 

moradores nativos são explicadas por Fonteles (2004) da seguinte maneira:  

A entrada do “outro” e seu reconhecimento pelo “eu” que já se encontra em um 
determinado lugar, faz com que o mapa local seja redesenhado, reinventando-se o 
cotidiano. O espaço - territorial e social - vai se modificando. A tradição local é 
impactada por novos valores, novos símbolos, novas referências, novas expectativas, 
novas utopias. Assim, é necessário aprender o espaço nas suas diferentes 
configurações, identificando a articulação do novo com o velho, os momentos de 
maior ou menor interação e os conflitos mais acentuados (FONTELES, 2004, p. 
151).  

 

Considerando as reflexões e argumentos de Yázigi (2001) e Fonteles sobre a 

diferenciação dos lugares, entende-se que o lugar pode assumir várias identidades espaciais 

com a entrada do turismo. Nesse contexto, de acordo com as análises de Urry (2001), Yázigi 

(2001) e Fonteles (2004), a construção ou reconstrução do lugar turístico deve estar centrada 

no ser humano, não somente no turista, mas também nas populações receptoras. 

 

2.2 Modelos turísticos: breves considerações 

 

Na geografia do turismo “observa-se uma longa tradição em caracterizar e classificar 

os espaços estabelecendo-se tipologias e modelos”. (RODRIGUES, 1996, p. 23). Os 

primeiros modelos turísticos começaram a serem apresentados no final da década de 1960, 

mas somente nas décadas de 1970 e 1980 com mais veemência. Segundo Pearce (2003), os 

principais grupos de modelos turísticos são: viagem turística; origens-destinação, estruturais e 
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evolutivos. De acordo com Lima (2006), o estudo de modelos de análise da geografia nas 

áreas turísticas é um importante instrumento para se descrever e compreender o cenário 

turístico, para organizar e entender e informações, bem como, prever acontecimentos futuros. 

Na presente tese serão abordados os seguintes modelos turísticos: Miossec (1977), Beni 

(1988) e Butler (1980). 

A opção desses modelos busca demonstrar como um destino turístico pode ser 

ilustrado através da sua evolução estrutural no tempo e no espaço. O estudo de sua 

organização estrutural (superestrutura e infra-estrutura), suas relações ambientais (ecológico, 

social, econômico e cultural) e suas ações operacionais (mercado, produção, distribuição e 

consumo) numa perspectiva interdisciplinar possibilita o conhecimento da evolução temporal, 

o planejamento operacional e formulações de projeções e estratégias futuras.  

Os estudos de Miossec (1976, 1977) preocupam-se em criar modelos teóricos com a 

finalidade de captar as fases evolutivas da produção do espaço turístico. Miossec (1977) 

também discute temas como a percepção espacial através do imaginário e a tipologia das 

imagens turísticas, importantes aparatos para o estudo da paisagem. Pearce (2003) avalia que 

Miossec (1976) “procura incorporar uma percepção do espaço em seu modelo, embora a 

representação esquemática deste não seja particularmente clara”. Por sua vez, Mitchell e 

Murphy (1991) enfatizam que o modelo de Miossec (1976) demonstra como os destinos 

turísticos declinam com a distância, incorporando a idéia de uma hierarquia de resorts4, 

conforme mostra a Figura 3. 

These models propose a zonal pattern of decresing tourism volumes around a core 
metropolitan region wich has much in common with agricultural bid rent curves. 
This zonal pattern is influenced by increasing travel costs and declining knowledge 
of distance locations but can be modified by the hierarchy of resort destinations, the 
special advantages offered by major transport routes, and locations with outstanding 
(unique) reputations. Within this areal pattern, the special dynamics of resort 
development, changing transport systems, evolving tourist behavior, and the 
changing attitudes of decision-markers regarding tourism development was 
incorporated5 (MICHELL & MURPHY, 1991, p. 65). 

 

                                                 
4 O conceito de resort em geografia do turismo refere-se a uma área, zona ou região (e não a uma unidade 
hoteleira) geográfica mais ou menos diferenciada e individualizada em relação às áreas circundantes, com uma 
extensão definível, onde as funções de hospedagem, alimentação e recreação têm lugar, seja a função turística 
praticamente exclusiva ou existindo ao lado de outras como pesca, agricultura, ou outras. (CROCIA, 2002). 
 
5 Este modelo propõe um padrão zonal de redução do volume do turismo próximo à região central metropolitana 
que tem muito em comum com as curvas da oferta agrícola. Este padrão zonal é influenciado pela diminuição 
dos custos das viagens e pelo conhecimento do destino que declina com a distância da localização, mas pode ser 
modificada através da hierarquia das áreas dos destinos, a principal vantagem é oferecida pela maioria das rotas 
de transportes e localidades destacando a sua reputação. Com este padrão areal, a dinâmica do desenvolvimento 
da área vai mudando os sistemas de transportes, envolvendo o comportamento dos turistas e mudando as atitudes 
e decisões sinalizando assim que o desenvolvimento do turismo está sendo incorporado. [Tradução Livre].  
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Figura 3 – Modelo de desenvolvimento turístico de Miossec. 

 
       Fonte: Pearce (2003, p.34) adaptado. 

 

A tentativa de modelização do espaço turístico nos estudos de Miossec (1976) é 

considerada por muitos pesquisadores renomados, a exemplo de Hiernaux (2006), de grande 

importância para os estudos territoriais do turismo, pois foi o primeiro geógrafo a interessar-

se pela organização do espaço turístico e a utilizar o conceito de ‘turisticidade’ para referirem-

se às qualidades do espaço turístico. Além disso, Hiernaux (2006) argumenta que Miossec 

(1976) introduziu bases inovadoras sobre o espaço turístico que impulsionou as publicações 

geográficas na época:  

La virtud del trabajo de Miossec ha sido la de introducir, en el contexto francófono, 
consideraciones originadas en la geografía económica correspondientes a la época 
‘teorética- cuantativista’ de  la geografía humana, en su entorno de pensamiento 
todavía fuertemente dominado por la geografía regional francesa tradicional, 
proclive a priorizar los trabajos monográficos. Su influencia ha sido relativamente 
importante en el sentido del impulso que le dio a una suerte de sistematización del 
análisis geográfico aplicado al turismo, que podrá constatarse posteriormente en las 
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geografías del turismo producidas por varios autores6. (HIERNAUX, 2006, p.410- 
411). 

 

No Brasil, o modelo turístico mais difundido e utilizado pela comunidade acadêmica e 

nas esferas de planejamento é o SISTUR (Sistema de Turismo) de Beni (1988), ilustrado na 

Figura 4. De acordo com Perez Filho e Silva (2007), a concepção sistêmica aparece na 

literatura bem antes da década de 1940; todavia o primeiro a formular e a conceituar a teoria 

foi Bertalanffy (1975), propondo a existência de sistemas abertos que são feitos de elementos 

interdependentes. A essência do pensamento ou enfoque sistêmico é a idéia de elementos que 

interagem e formam conjuntos para realizar objetivos. Segundo Bertalanffy (1975), a teoria 

dos sistemas consiste no estudo das interações mantidas entre unidades elementares e 

dependentes, que produzem fenômenos e dinâmicas observáveis em diversos segmentos 

(sociais, científicos, matemáticos, etc.), servindo de base para a formulação de princípios 

válidos aos “sistemas” de modo geral. Conforme a mesma teoria, na natureza podem ser 

encontrados sistemas abertos, que mantém fluxo contínuo de entradas e saídas com o 

ambiente, e fechados, isolados de seu ambiente. 

Para demonstrar que a busca de variáveis explicativas e métodos de análise 

caracterizam a interdisciplinaridade da atividade do turismo, bem como a incorporação e a 

transformação dessas variáveis e métodos permitem aplicações interativas e operacionais, 

Beni (2007) destaca que o objetivo principal do SISTUR é:  

Organizar o plano de estudos da atividade de 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, e consolidar 
condutas de investigação para instrumentar análises e ampliar a pesquisa, com a 
conseqüente descoberta e desenvolvimento de novas áreas de conhecimento em 
Turismo (BENI, 2007, p. 47). 

 

 

 

 

 

                                                 
6 A virtude do trabalho de Miossec foi introduzir no contexto francófono considerações originadas na geografia 
econômica correspondente da época ‘teorética-quantativista’ da geografia humana, em seu contexto de 
pensamento ainda fortemente dominado pela geografia regional francesa tradicional, propenso a priorizar os 
trabalhos monográficos. Sua influencia foi relativamente importante no sentido do impulso que deu em uma 
espécie de sistematização da análise geográfica aplicada ao turismo, que poderá constatar-se posteriormente nas 
geografias do turismo produzidas por vários autores. [Tradução Livre].  
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Figura 4 – SISTUR – Sistema de Turismo (1988). 

 
  Fonte: BENI (2007, p. 50).  

 

O SISTUR é composto por três grandes conjuntos: relações ambientais, organização 

estrutural e ações estruturais. O primeiro conjunto, o das relações ambientais, é composto 

pelos subsistemas ecológico (A), social (B), econômico (C) e cultural (D). De acordo com 

Lohmann e Netto (2008, p.51), “o conjunto das relações ambientais procura mostrar a 

importância e a influência que a economia, a cultura, o meio ambiente e a sociedade tem no 

desenvolvimento do turismo e vice-versa. Assim, explica-se também o fato de o SISTUR ser 

aberto, pois sofre influência do meio e, ao mesmo tempo, influencia-o”.  

O segundo conjunto, da organização estrutural, é composto pelos subsistemas da 

superestrutura (E) e da infra-estrutura (F). Beni (2007) explica em que consiste cada um dos 

subsistemas, respectivamente: 

Esse subsistema refere-se à complexa organização tanto pública quanto privada que 
permite harmonizar a produção e a venda de diferentes sistemas do SISTUR. 
Compreende a política oficial de turismo e sua ordenação jurídica administrativa que 
se manifesta no conjunto de medidas de organização e de promoção dos órgãos e 
instituições oficiais, e estratégias governamentais que interferem no setor (BENI, 
2007, p.101).  
 
O que se analisa em maior detalhe neste subsistema é a infra-estrutura de acesso 
com seus componentes viário e de transportes e a infra-estrutura urbana, ou seja, 
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aquela que reúne as condições básicas de habitabilidade e apoio aos serviços 
turísticos (BENI, 2007, p.144). 

 

O terceiro e último conjunto refere-se às ações operacionais, no qual se encontra a 

dinâmica do SISTUR, e fazem parte dele os subsistemas de oferta, mercado, demanda, 

produção, distribuição e consumo. Sinteticamente, este conjunto pode ser compreendido da 

seguinte maneira: no subsistema de oferta estão os bens e serviços turísticos que estão à 

disposição dos turistas. A demanda refere-se à quantidade de pessoas em dado tempo, que 

possuem a disponibilidade de consumir bens e serviços turísticos. O mercado, por sua vez, 

manifesta-se na interação entre a oferta e a demanda, e procura responder às seguintes 

questões: o que produzir, como produzir e para quem produzir (BENI, 2007). 

O subsistema de produção é composto pelas empresas que produzem bens e serviços 

turísticos (restaurantes, hotéis, empresas de ônibus). No subsistema de consumo estão os 

processos relacionados com a decisão de compra, de consumo de bens e serviços turísticos. O 

subsistema de distribuição corresponde ao conjunto das medidas tomadas com o objetivo de 

levar o produto ou serviço do produtor ao consumidor (BENI, 2007). 

Os estudos do geógrafo britânico Richard Butler sobre a proposta dos ciclos de vida de 

um destino turístico são considerados de acordo com Hall e Page (2002, p.105-106) “uma das 

mais influentes contribuições dos geógrafos para a literatura do turismo”.  Relativamente 

simples, a noção do ciclo de vida não identifica as forças que estão por trás da evolução de um 

destino, mas o ato de planejar possibilidades futuras se constituiu como um instrumento de 

grande uso para as projeções e para as propostas estratégicas sobre o futuro dos destinos 

turísticos. 

Butler (1980, p. 5) argumenta que “pouca dúvida pode haver de que as áreas turísticas 

são dinâmicas, de que evoluem com o tempo”. Na esteira dos trabalhos de Plog (1973), 

Stansfield (1978) e Noronha (1976), Butler (1980) aproveitou o conceito de ciclo de vida do 

produto e elaborou uma hipotética seqüência evolucionária dos destinos turísticos, 

estabelecendo basicamente cinco estágios, que podem ser sucessivos, e às vezes, simultâneos, 

conforme ilustra a Figura 5. 
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  Figura 5 – Ciclo de Vida do destino turístico. 

 
 Fonte: Butler (1980).  

 

O modelo de Butler (1980) propõe os seguintes estágios de vida dos destinos 

turísticos: exploração, envolvimento, desenvolvimento, consolidação e estagnação, que são 

comentados a seguir com base nas análises de Pearce (2003) e Lohmann e Netto (2008):   

Exploração: estágio em que os primeiros turistas chegam a um determinado destino 

turístico, geralmente sendo o tipo de turista que Cohen (1972 apud Pearce, 2003) classificou 

como exploradores e Plog (1991 apud Pearce, 2003) como alocêntricos. Não há praticamente 

nenhuma infra-estrutura turística ou de apoio no local. O exótico, a descoberta, a sensação de 

explorar um novo destino e a pouca chance de encontrar outros turistas são as principais 

motivações dos turistas neste estágio. 

 Envolvimento: neste estágio existem alguns serviços turísticos prestados pela 

população local. O contato dos turistas com a população local é intenso neste estágio de 

evolução do destino turístico.  

Desenvolvimento: a partir deste estágio organizações de fora do destino turístico 

passam a investir na infra-estrutura turística e na prestação de serviços turísticos, o que 

estimula ainda mais o crescimento do número de visitantes. Segundo Pearce (2003, p. 47) 

neste estágio, “o envolvimento e o controle local declinam rapidamente, à medida que 

instalações mais modernas e elaboradas são proporcionadas por empreendedores externos, e 

autoridades regionais e nacionais assumem a responsabilidade pelo planejamento”.  As 
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relações com os turistas se tornam mais formais, uma vez que o contato se dá por meio de 

uma estrutura mais comercial. 

Consolidação: caracteriza-se pela estagnação das taxas de crescimento, embora o 

turismo se transforme numa atividade de grande importância para a economia local, em 

termos de criação de riqueza e de emprego. Inicia-se um processo de desenvolvimento de 

esforços para aumentar o período turístico, renovam-se alguns equipamentos e substituem-se 

outros. 

Estagnação: o destino turístico tenta sobreviver por meio da quantidade de turistas que 

precisam lotar os equipamentos para viabilizá-los economicamente, os preços baixam e 

passam a atrair demanda de menor poder aquisitivo. A localidade passa por um desgaste 

econômico, social e ambiental. Os equipamentos físicos começam a se degradar e as atrações 

criadas para o atendimento de turistas nas fases de desenvolvimento e consolidação 

envelhecem, saem de moda e perdem atratividade, o ambiente natural, que antes era o ponto 

de maior atração, deteriora-se pelo incorreto uso da paisagem na construção de equipamentos 

turísticos (hotéis, bares, restaurantes etc.), e o número de visitantes excede os limites da 

capacidade de carga. 

Butler (1980) verifica as mudanças em termos das taxas de visitantes e do 

desenvolvimento da infra-estrutura voltada ao turismo, como por exemplo, acomodações e 

atrações turísticas. O pesquisador explica que tais estágios de desenvolvimento são 

identificados, tomando-se por base o número de turistas que visitam o destino turístico, a 

tipologia desses turistas e a taxa de crescimento da demanda turística.  

O modelo evolucionário de Butler (1980), denominado TALC (Tourism Area Life 

Cycle), tem sido aplicado em diversos destinos turísticos e referenciado em pesquisas 

científicas em todo o mundo, influenciando assim, o campo dos estudos da geografia do 

turismo nas últimas décadas. Desta forma, dando continuidade às suas pesquisas como 

professor e pesquisador de turismo pelas Universidades do Oeste de Ontário (Canadá) e de 

Surrey (Inglaterra), Butler (2006) agrega estudos do TALC de pesquisadores que reviram o 

modelo original à luz de suas próprias aplicações e de outros conceitos, discutindo e propondo 

novas considerações teóricas. 

A obra organizada por Butler (2006) está divida em 6 (seis) partes. Na primeira parte, 

Butler (2006), Lagiewski e Haywood discutem os conceitos do TALC, explicando as origens, 

evolução e aplicações do modelo nos últimos anos.  Na segunda parte, o TALC é aplicado nos 

seguintes destinos turísticos e pesquisadores respectivamente: Lancaster, Hovinen; Quebec, 

Lundgren e China, Zhang. Na terceira parte da obra o modelo é aplicado em destinos 
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turísticos considerados patrimônios naturais e culturais. Na quarta parte, Butler (2006) discute 

o TALC na perspectiva da participação e percepção local no processo do desenvolvimento do 

turismo no Caribe e a busca do turismo sustentável na Tailândia. Em seguida, na quinta parte, 

o TALC é aplicado em destinos turísticos que passaram para o estágio de rejuvenescimento 

após um período de estagnação, como por exemplo, Golden Coast, na Austrália. Por último, 

Butler (2006) conclui argumentando a respeito do futuro do modelo evolucionário TALC da 

seguinte maneira:  

It is clear that more than one cycle may be in operation at any one time in many 
destinations, as most locations cater to more than one market segment. The TALC is 
attempted to model the overall pattern and process of development for destinations 
and the existence of multiple cycles does not invalidate that. In the future, further 
application and subsequent modification of the TALC may result in a more accurate 
and more widely applicable curve, a more precisely defined set of stages and a better 
explained process of development for destinations7 (BUTLER, 2006, p. 337-338). 

 

Lohmann e Netto (2008, p. 357) argumentam que “apesar das críticas recebidas nas 

ultimas décadas, o modelo de Butler (1980, 2006) é o que melhor reflete os estágios do ciclo 

de vida de um destino turístico, e a verificação de sua utilização em publicações recentes 

reforça ainda mais a sua contribuição para os estudos da geografia do turismo”.  

Em contrapartida, Crocia (2002) critica o modelo de Butler (1980) apontando dois 

problemas de ordem operacional. O primeiro refere-se à definição da escala da unidade 

territorial e o segundo, à construção das séries de dados temporais. Por outro lado, Crocia 

(2002) ressalta os pontos positivos do TALC e considera que os estudos em geografia do 

turismo necessitam identificar um problema empírico ou teórico, construindo ambos 

combinadamente, sem dissociações.  

Outro ponto positivo levantado por Crocia (2002, p. 27) a respeito do TALC refere-se 

a sua capacidade prescritiva ou de advertência, “assim tanto a pesquisa quanto o planejamento 

podem obter benefícios no uso do modelo, desde que entendido não como uma representação 

de uma inevitabilidade, mas como uma útil ferramenta para a exploração do conhecimento 

sobre a experiência geográfica do turismo”.  

Entre os estudos que congregam a obra de Butler (2006), alguns foram aplicados em 

destinos turísticos situados na zona costeira, são eles: Wilkinson (1987, apud BUTLER, 

2006); Strapp (1988, apud BUTLER, 2006); Cooper (1992, apud BUTLER 2006); Prosser 

                                                 
7 Está claro que mais de um ciclo pode estar em operação a qualquer momento em alguns destinos, como a 
maioria dos locais pode atender mais de um segmento do mercado. O TALC é uma tentativa de modelar o 
padrão global, o processo de desenvolvimento dos destinos e a existência de ciclos múltiplos não é invalidada. 
No futuro, as novas aplicações e alterações do TALC poderão resultar em uma curva mais rigorosa e aplicável, 
definindo mais precisamente um conjunto de fases e processos de desenvolvimento melhor explicado dos 
destinos. [Tradução Livre].  
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(1997, apud BUTLER 2006); Gonçalves e Roques (1997, apud BUTLER 2006); Priestley e 

Mundet (1998, apud BUTLER 2006); Knowles e Curtis (1999, apud BUTLER 2006) e 

Agarwall (2002, apud BUTLER 2006). 

Além desses estudos citados na obra de Butler (2006), foram identificados ainda os 

trabalhos de Gormsen (1981), Douglas (1997) e Johnston (2001a; 2001b) que abordam com 

profundidade os aspectos teóricos e práticos do TALC.  Gormsen (1981) ampliou as idéias de 

evolução espacial e temporal de Butler (1980), baseando-se em estudos do desenvolvimento 

histórico do turismo à beira-mar europeu, levando em consideração as mudanças no grau de 

participação local ou regional no processo de desenvolvimento, na estrutura social do tráfego 

turístico e na quantidade e amplitude de acomodações disponíveis.  

Douglas (1997) aplicou o modelo do TALC na Melanésia adotando uma abordagem 

multidisciplinar para compilar dados históricos do desenvolvimento do turismo. O 

pesquisador utilizou na metodologia dados históricos da Melanésia e aplicou o modelo de 

Butler (1980) para produzir um quadro comparativo do turismo na Papua Nova Guiné, Ilhas 

Salomão e Vanuatu. O estudo concluiu que, embora o modelo de ciclo de vida seja uma 

ferramenta útil e teórica, existem deficiências na sua aplicação para as sociedades colonial e 

pós-colonial. 

O primeiro trabalho de Johnston (2001a), Shoring the foundations of the destination 

life circle model, part 1: ontological and epistemological considerations conclui que o 

modelo de Butler (1980), após 20 anos ainda permanece como referência teórica, sendo uma 

fonte de inspiração para a investigação dentro da geografia do turismo. A obra procura 

embasar os fundamentos teóricos do modelo através da definição e elaboração de elementos 

ontológicos e epistemológicos. Johnston (2001a) apresenta sinteticamente uma versão 

modificada do modelo e um método para incorporar os elementos ontológicos e 

epistemológicos na investigação de casos. 

Johnston (2001b) aplica o TALC na Ilha de Kona, no Havaí. Nesta pesquisa, os 

elementos ontológicos e epistemológicos desenvolvidos no trabalho anterior são integrados 

para demonstrar os aspectos do "lugar como processo". As análises das seqüências das fases 

turísticas demonstram que Kona passou pelas seguintes etapas: pré-turismo, participação, e 

desenvolvimento, contudo, Johnston (2001b) concluiu que o turismo na região de Kona 

encontrava-se em um momento estável, ou seja, na fase de consolidação. 
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2.3 Da invenção da beira-mar ao modelo sol e praia 

 

O estudo clássico do historiador Alain Corbain (1989), intitulado O Território do 

Vazio, analisa as variadas concepções da praia no imaginário do mundo ocidental. Segundo 

Corbain (1989), pode-se falar do medo e da repulsa das praias de mar, da admiração e do 

desejo pela beira-mar e da invenção das praias de veraneio. Ainda que não tenham 

necessariamente uma ordem cronológica, e o próprio Corbain considere a genealogia das 

práticas com relação ao desejo de usufruir o espaço e as paisagens da beira-mar, esses 

referenciais são importantes na tentativa de entender as concepções variadas, e às vezes 

antagônicas, sobre a praia. Corbain utiliza-se inclusive do recurso de estudar o ócio (otium) da 

antiguidade romana que é experimentado seguidamente à beira-mar. De acordo com Corbain 

(1989, p. 267-268), “o romano rico, proprietário de várias villas, preocupa-se com que pelo 

menos uma delas se localize junto à praia. Do final da República até a metade do segundo 

século do Império, multiplicam-se as estações balneares às margens do Lácio e da Campânia, 

que se beneficiam de um verdadeiro efeito de moda”. 

Em todo o caso, com referência às raízes do medo e da repulsa da beira-mar as 

palavras de Corbain (1989, p. 11) são reveladoras: 

A época clássica, com raras exceções, ignora o encanto das praias de mar, a emoção 
do banhista que enfrenta as ondas, os prazeres da vilegiatura marítima. Uma capa de 
imagens repulsivas impede a emergência do desejo da beira-mar. A cegueira e o 
horror integram-se em um sistema global de apreciação das paisagens naturais, dos 
fenômenos meteorológicos e das impressões cenestésicas cuja configuração se 
esboça pouco a pouco a partir da Renascença (CORBAIN, 1989, p.11). 

 

O segundo caso, o desejo de desfrutar um novo prazer, o ambiente de praia e as 

paisagens da beira-mar, está associado, na visão de Corbain (1989), a uma nova harmonia 

entre o corpo, a alma e o mar. A busca do alívio das ansiedades causadas pela sociedade 

moderna, a descoberta das qualidades terapêuticas do banho de mar e as novas práticas de 

vilegiatura marítima que se iniciavam são alguns dos aspectos que acompanham essa 

concepção de valor positivo da zona de contato entre o mar e o continente. Mais uma vez, as 

idéias esclarecidas de Corbain (1989, p. 69) ajudam a entender esse momento da relação do 

homem com o litoral, a costa, a praia e a orla. 

O afluxo de curistas às praias de mar, que se inicia por volta de 1750, visa aliviar 
uma angústia antiga; faz parte das táticas de luta contra a melancolia e o spleen, mas 
responde também ao desejo de acalmar as novas ansiedades, que, ao longo do século 
XVIII, se propagam e se revezam no interior das classes dominantes. É exatamente 
o que faz o abundante discurso médico consagrado às virtudes da água fria do mar e, 
sobretudo, às vantagens do contato com as ondas e da vilegiatura costeira. Médicos 
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e higienistas exprimem o receio e o desejo juntamente com o conhecimento 
científico (CORBAIN, 1989, p. 69). 

 

Urry (2001), em sua preocupação com o turismo de massa, também está atento ao 

processo de ascensão e queda dos balneários. Para este sociólogo, numerosos balneários 

surgiram na Europa no século XVIII e seu objetivo principal era medicinal.  

Com efeito, como o objetivo de banhar-se no mar era o bem que isso provocava, os 
banhos realizaram-se frequentemente no inverno e envolviam basicamente a imersão 
e não aquilo que hoje é entendido como natação. Essas caídas no mar eram 
estruturadas e ritualizadas, prescritas apenas para tratar graves estados de saúde. O 
banho só deveria ser tomado após a devida preparação e conselhos (...) e, 
normalmente o banhista entrava na água inteiramente nu. A praia era mais um lugar 
de ‘cura’ do que de prazer (URRY, 2001, p. 35).  

 

No terceiro caso, o da invenção das praias marítimas de veraneio, Corbain (1989) advoga 

pela “complicação do espetáculo social”, ou seja, a complexidade com que se reveste a 

compreensão da praia em seus múltiplos usos, na ampliação dos seus usuários e também na 

diversificação do seu significado. A invenção da praia, como nós a entendemos hoje, é algo 

que remonta ao século XVIII e principalmente ao XIX, entre 1750 e 1840, na periodização de 

Corbain ao analisar o continente europeu.  

Durante esse período, o caráter da excursão modifica-se, os viajantes do Grand Tour8 

passam a tirar proveito das múltiplas possibilidades que o mar e a praia lhes oferece. A 

contemplação da natureza entra na moda. O Grand Tour clássico baseado em observações e 

registros de galerias, museus e artefatos altamente culturais passou para o Grand Tour 

romântico, que presenciou a emergência do turismo voltado para a paisagem e de uma 

experiência muito mais particular e apaixonada pela beleza e pelo sublime. (TOWNER, 

1985). 

Referindo-se explicitamente ao caso da Inglaterra, Corbain (1989) esclarece que foi 

elaborada uma estrutura de vilegiatura marítima que se baseou no modelo balnear das spas do 

interior e que posteriormente sofreu influência de certas práticas mediterrâneas. Esse modelo 

de vilegiatura marítima foi aos poucos se impondo ao longo das praias do Báltico, do Mar do 

Norte e do Canal da Mancha. A infra-estrutura das praias começa a ganhar objetos 

                                                 
8 Grandes passeios ou viagens que possibilitavam aos jovens estudantes aristocratas um contato direto com a 
cultura, as leis e os hábitos de outros povos, conferindo-lhes status social. (FONTELES, 2004). O Grand Tour 
começou no século XVI, atingindo o auge no século XVIII. Era restrito principalmente aos filhos de famílias 
ricas, com propósitos educacionais, sobretudo de jovens saídos de Oxford ou de Cambridge. Esses deveriam 
percorrer o mundo, ver como ele era governado e se preparar para ser um membro da classe dominante.  Por 
volta da metade do século XVIII, o Grand Tour tornou-se comum entre as elites britânicas, reunindo ao mesmo 
tempo prazer e instrução.  (http://www.desvendar.com). 
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geográficos artificiais, ou seja, equipamentos construídos pelo homem para ampliar o conforto 

e o lazer, como por exemplo, marinas, cais, terraços, esplanadas, mirantes, passeios marítimos 

e, em alguns casos, até urbanização do quebra-mar, parques de diversão e campings. A 

construção de bangalôs (Bungalow) também é algo que merece ser registrado nessa nova 

configuração geográfica de algumas praias do século XIX. Segundo Urry (2001, p.53), 

“houve, no século XIX, uma ampla ‘bangalomania’ à beira-mar, de tal modo que, em certo 

sentido, no século XX o bangalô tornou-se sinônimo de beira-mar”.  

A crescente motivação de se visitar o litoral a procura de belas paisagens e ar puro, a 

busca de acomodações mais confortáveis por parte da classe média, a possibilidade de 

contemplar o mar em solidão e a popularidade da natação são os principais fatores que 

contribuíram com o desenvolvimento da ‘bangalomania’ como componente da paisagem 

geográfica à beira-mar.  

Todos esses novos elementos na paisagem litorânea conformam um espaço social que 

vai sendo consumido cada vez com mais intensidade. Mas, se num primeiro momento o uso 

da praia se dá basicamente por uma elite aristocrática, verifica-se também uma maior 

diversificação de usuários para além das comunidades tradicionais, o que não implica 

necessariamente no uso democrático da praia. Corbain (1989) ajuda a entender essa 

diversificação de usuários na Europa do século XIX: 

Seria, contudo, errôneo pensar que a nobreza européia e os membros da gentry 
inglesa se encontram a sós, no verão, à beira do mar, em companhia de alguns 
artistas e algumas personalidades da moda. É bem verdade que as práticas populares 
ou pequeno-burguesas mais espontâneas (...) não poderiam ser capazes de engendrar 
essa sociabilidade finamente codificada que caracteriza então a vilegiatura marítima. 
Com o passar das décadas, porém, a influência das injunções médicas, o desejo 
crescente de imitar os nobres, o melhoramento dos meios de transporte que facilitam 
a organização do lazer nas proximidades dos grandes aglomerados urbanos, 
concorrem para a aprendizagem e a ampliação social de práticas que se vêem então 
diversamente reinterpretadas. Em função do recrutamento, opera-se uma distribuição 
móvel das estações de acordo com a qualidade, em diversos locais efetua-se uma 
modificação do calendário das temporadas (CORBAIN, 1989, p. 294).  

 

Diversificam-se também os pólos de atração dessa nova geografia das praias. Num 

primeiro momento, destacam-se cidades inglesas como Brighton e Blackpool analisadas 

também por Urry (2001). O caso de Brighton é representativo, porque, conforme Urry (2001), 

essa praia, inicialmente “medicalizada”, foi substituída por um lugar destinado ao prazer, à 

mistura social, à inversão do status e, conforme ensina a teoria de Santos (1996), se as funções 

sociais são modificadas as formas paisagísticas e geográficas também podem ser alteradas. 

Na Bélgica, o caso de Ostende também é representativo (PEARCE, 2003). Na França, 

o modelo de Biarritz com seu apelo hedonista e também terapêutico deve igualmente ser 
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ressaltado. Na Espanha, antes do predomínio do modelo mediterrâneo de sol e mar, destacam-

se os balneários aristocráticas do norte, cujos exemplos paradigmáticos são Santander na 

Cantabria e Donostia-San Sebastián no País Basco (VERA REBOLLO et al, 1997). 

Este predomínio do norte da Europa será rompido com o estabelecimento do modelo 

de sol e praia no mundo mediterrâneo e, posteriormente, com sua exportação, mas agora como 

produto turístico, para várias partes do mundo, a exemplo de Bali, na Indonésia, e Acapulco e 

Cancún no México. Aqui no Brasil, o Rio de Janeiro e Salvador também são referências de 

cidades que utilizaram o modelo de sol e praia nos trópicos onde a beira-mar se transforma 

em espaço de residências, de lazer e de consumo. 

Urry (2001) explica que o desenvolvimento do modelo sol e praia no Mediterrâneo 

europeu foi marcado com a mudança de um novo conceito de férias. A Lei Sobre as Férias 

Remuneradas, e a diminuição do número de campings destinados a atender diferentes 

públicos segmentaram o mercado incrementando os pacotes turísticos para lugares que 

podiam garantir o sol, inclusive fora de temporada: 

A relativa atração exercida pelo próprio mar declinou. No século XIX o 
desenvolvimento dos balneários baseava-se nas supostas propriedades dos banhos de 
mar como restauradores de saúde. Os banhos de sol, ao contrário, eram 
relativamente inusitados, em parte devido ao grande valor atribuído à pele alva, que 
significava delicadeza, ócio e reclusão. Isso começou a mudar em relação às classes 
altas a partir de 1920, sobretudo graças ao desenvolvimento de novos balneários da 
moda, tais como Cannes e Biarritz. (...) no período pós-guerra era o sol, e não o mar, 
que, supostamente, proporcionava saúde e atração sexual. O corpo ideal passou a ser 
visto como aquele que é bronzeado. Esse ponto de vista foi difundido nas diversas 
classes sociais e o resultado é que muitos pacotes turísticos o apresentavam quase 
como se fosse um motivo para viajar durante as férias. (URRY, 2001, p. 60). 

 

O modelo sol e praia é fortemente criticado na obra de Turner e Ash (1991).  A obra 

La Horda Dorada, de Turner e Ash (1991), resgata a pré-história do turismo de massa, 

atribuindo o Grand Tour como precursor desse processo, bem como, a crescente popularidade 

dos balneários europeus e de praias de veraneio à beira do mar, desde o século XVIII. Os 

estudos de Turner e Ash (1991) trazem a tona o início do turismo de sol e praia, seu 

desenvolvimento na Europa, na Riviera Francesa (nas praias de Nice, Cannes e Montecarlo) 

até a sua expansão para novos destinos como Espanha, Grécia, Bermudas, Bahamas, Cuba e 

Havaí, denominados pelos autores como “periferia del placer”.   

Turner e Ash (1991) explicam que a II Guerra Mundial e o incremento das viagens 

realizadas por transporte aéreo no período pós-guerra foram responsáveis por um “boom” do 

turismo organizado para novos destinos turísticos, como por exemplo, Acapulco e Cancún, no 

México. Em seguida, a criação dos vôos charters, vendidos a preços inferiores que as tarifas 

em vigor na época contribuíram para o desenvolvimento do turismo de sol e praia da Costa 
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Brava e da Costa do Sol, ambas localizada na Espanha, país “esquecido” desde a Segunda 

Guerra.  

A disposição dos turistas em viajar de férias, o barateamento das passagens aéreas e o 

desejo de conhecer novos destinos turísticos desencadearam, sobretudo, três fenômenos que 

merecerem destaque, conforme relata Turner e Ash (1991): 

En primer lugar, hay que contar con el flujo anual de norteamericanos que cruzan el 
Atlántico para acudir a Europa, es decir, un fenómeno en que los nuevos 
imperialistas visitan las decadentes culturas de las que ellos mismos son 
descendientes. Acto seguido se produce el crecimiento de la industria turística en el 
Caribe, en donde los turistas norteamericanos han podido aprovechar el vacío dejado 
por la retirada política de las antiguas potencias coloniales. Por último, en Europa 
tiene lugar, nuevamente, una espectacular explosión de los centros vacacionales del 
Mediterráneo, aprovechándose sobre todo de los turistas más necesitados del sol, 
procedentes de las regiones más frías del continente; hecho que ha afectado sobre 
todo a Italia y España – aquella construyó su industria sobre su herencia cultural, 
ésta sobre la base de unas vacaciones baratas y com abundancia de sol9 (TURNER e 
ASH, 1991, p. 141-142). 

 

A configuração dos novos espaços sociais resultantes do desenvolvimento do turismo 

de sol e praia conforme demonstraram Corbain (1989), Turner e Ash (1991) e Urry (2001) 

foram também estudadas pelo geógrafo espanhol Sánchez (1985). O estudo de Sánchez 

(1985) elabora uma aproximação metodológica do turismo de sol e praia, sob o ponto de vista 

espacial, ou seja, o seu papel, a intervenção e uso do meio geográfico. 

Sánchez (1985) argumenta que o turismo de massa e sua dinâmica desde a Segunda 

Guerra Mundial valorizam como turístico os territórios dos litorais de clima quente, como por 

exemplo, as praias mediterrâneas e as praias das Ilhas Canárias, na Espanha. O espaço usado 

pelo turismo massivo no litoral não está alheio às modas. A valorização social destes espaços 

deve acompanhar a possibilidade de serem usados, pois, quando estes passam a ser massivo, 

será o momento em que as transformações do espaço também serão massivas, mediante uma 

atuação intensiva sobre o território.  

El turismo de litoral aparece cuando se da la valoración social de ciertos medios 
físicos. Desde una perspectiva geográfica lo interesante a subrayar es que la base del 
turismo de litoral actual se fundamenta en el uso de unas características físicas 
reunidas en un territorio concreto, el cual pasa así a convertirse en espacio de ocio. 
Como característica geográfica esencial aparece un medio físico fijado -inmóvil- en 
el espacio. Esta fijación tiene unas consecuencias importantes por cuanto conlleva la 

                                                 
9 Em primeiro lugar, deve se considerar o fluxo anual de americanos que cruzam o Atlântico para ir à Europa, ou 
seja, é um fenômeno em que os novos imperialistas visitam as culturas decadentes do qual eles próprios são 
descendentes. Depois, há o crescimento da indústria turística no Caribe, onde os turistas norte-americanos 
puderam explorar o vazio deixado pela política de saída das antigas potências coloniais. Finalmente, na Europa 
ocorre, novamente, uma explosão espetacular dos balneários no Mediterrâneo, especialmente privilegiando os 
turistas que buscam o sol, a partir das regiões mais frias do continente, fato que afetou principalmente Itália e 
Espanha – aquela construiu a sua indústria sobre sua herança cultural, este último com base em férias baratas e 
com sol em abundância. [Tradução Livre]. 
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necesidad de ser usado in situ, con lo que quien desee disfrutar de este tipo de ocio 
deberá, de forma inevitable, dirigirse a dicho lugar10 (SANCHÉZ, 1985, p. 160). 

 

Os espanhóis Vera Rebollo et al (1997) analisam a diversidade dos espaços turísticos 

discutindo a evolução da paisagem litorânea desde os primeiros núcleos implantados com 

função balnear e social em cidades européias até o modelo de lazer e turismo praticado nos 

dias de hoje. De acordo com Vera Rebollo et al (1997), as transformações urbanas ocorridas 

na “frente do mar”, que se desenvolveram de forma pontual, contribuíram para definir a 

imagem social de cidades que passam a utilizar a orla marítima para o lazer e o turismo: 

El atractivo climático, el paisaje costero y el auge de la tasolaterapia, explican, pues, 
el éxito de estos centros que aparecen de forma puntual, frente a los desarrollos 
lineales que tipifican el actual modelo de localización del turismo de litoral. La 
afluencia turística, aun no siendo cuantitativamente masiva, explica algunas 
transformaciones urbanas que se producen en el llamado frente de mar , 
contribuyendo a definir la imagen social de algunas de estas ciudades: paseos 
marítimos; trazado de las primeras carreteras paralelas al borde marítimo, 
construcción de una primera línea de alojamientos y establecimientos hoteleros de 
prestigio, que han marcado profundamente la fachada marítima de lugares como los 
indicados antes, o en España, ejemplos como el de San Sebastián – ciudad de la 
aristocracia en esos momentos – Alicante, más orientada a una clientela popular de 
origen madrileño - en lo que tuvo papel esencial el  ferrocarril- y Málaga11 ( VERA 
REBOLLO et al,1997, p.91). 

 

Confirmando o mesmo padrão adotado no Brasil, Macedo (2002), ao estudar a 

paisagem litorânea e as formas de ocupação e urbanização, aponta o bairro de Copacabana, no 

Rio de Janeiro, como um marco desse processo. De acordo com o referido urbanista esse tipo 

de loteamento estabelecido no litoral brasileiro “refletia ideários provenientes do continente 

europeu e dos Estados Unidos, onde o usufruto das praias já se consolida no final do século 

XIX e início do século XX”:  

O bairro possui uma malha em xadrez adaptada a enseada na qual se localiza e se 
organiza em função de duas vias principais paralelas entre si; uma bordejando a 
praia (Avenida Atlântica) e a outra interna (Avenida Nossa Senhora de Copacabana) 

                                                 
10 O turismo de litoral aparece quando se dá a valorização social de certos meios físicos. Em uma perspectiva 
geográfica o importante é ressaltar que a base do turismo de sol e praia atualmente se fundamenta no uso das 
características físicas reunidas em um território concreto, no qual passa assim a converter-se em espaço de ócio. 
Como característica geográfica essencial aparece um meio físico fixado-imóvel no espaço. Esta fixação tem 
conseqüências importantes por agregar a necessidade de ser usado in situ, e quem deseje desfrutar desse tipo de 
ócio deverá, de forma inevitável, dirigir-se para este lugar. [Tradução Livre].  
11 O atrativo climático, a paisagem costeira e o mar como uso terapêutico explicam o êxito dos centros que 
aparecem de forma pontual, frente aos desenvolvimentos lineares que tipificam o atual modelo de localização do 
turismo de sol e praia. A influência turística mesmo não sendo quantitativamente massiva, explica algumas 
transformações urbanas que são produzidas na denominada frente marítima, desta forma, contribuindo para a 
definição da imagem social de algumas cidades: orla marítima, traçado as primeiras ruas paralelas na costa 
marinha, construção da primeira linha de alojamentos e estabelecimentos hoteleiros de prestígio marcaram 
profundamente a fachada marítima de lugares como indicados antes, ou na Espanha, exemplos como San 
Sebastián - cidade da aristocracia em seus momentos – Alicante, mais direcionada a uma clientela popular de 
origem madrilena – o qual teve um papel essencial os trens - e Málaga. [Tradução Livre].  
 



 

 

62 

às quais são perpendiculares ou paralelas as demais vias. O mar como valor cênico e 
paisagístico e a praia como espaço para o lazer são incorporados nessa época ao 
repertório brasileiro. Possuir um imóvel ou passar férias em frente ao mar vira 
sinônimo de status (...) juntamente com a consolidação do bairro praiano nas cidades 
costeiras, semelhantes à Copacabana na sua fase inicial surge outra figura urbana, a 
do loteamento costeiro que, bordejando as praias e costões, instala-se e multiplica-se 
por todo o país.  (MACEDO, 2002, p. 49-50). 

 

Dantas (2006, p. 84), ressalta que “o processo de incorporação das zonas de praias 

pelas práticas marítimas modernas acentua-se com o evento do turismo litorâneo, somando e 

reforçando a lógica empreendida pelo veraneio e desejo da elite em morar na beira-mar.” O 

estudo de Dantas (2006), corrobora o trabalho de Macedo (2003) e Vera Rebollo et al (1997), 

reforçando que as transformações urbanas e o efeito social causado pela moda de morar na 

beira-mar, associado aos banhos de sol, apresentam-se como um verdadeiro fenômeno social. 

Várias concepções têm sido utilizadas para o segmento de sol e praia, tais como 

turismo de sol e mar, turismo litorâneo, turismo de praia, turismo de balneário, turismo 

costeiro e outras. O perfil do turista de sol e praia é bastante diversificado, pois esta 

modalidade do turismo está associada a uma rede de atividades dinâmicas e distintas ao longo 

do território. As características comuns aos turistas e usuários da praia são o desejo de 

descanso, práticas esportivas, diversão, novas experiências e busca de vivências e interação 

com as comunidades receptoras. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2008). 

As práticas sócio-espaciais da atividade do turismo de sol e praia geram diferentes territórios 

turísticos, como por exemplo, a produção da segunda residência. Na atualidade, possuir uma 

casa de veraneio para desfrutar do ócio e do lazer, caminhar ao ar livre, descansar e sair da 

rotina dos grandes centros urbanos é o sonho de muitas pessoas. A seguir, demonstra-se como 

a dinâmica desse fenômeno social pode ser entendido. 

 

2.4 Segunda residência e as possibilidades de análises geográficas 

 

Os estudos sobre a segunda residência estão ligados ao lazer e ao tempo livre.  Esta 

temática é abordada em uma visão sociológica por Krippendorf, em uma de suas principais 

obras, Sociologia do turismo, publicado originalmente em 1984. Krippendorf (2000) realiza 

uma crítica ao modelo existencial da sociedade industrial: trabalho- moradia – lazer – viagem. 

O modelo apresentado na Figura 6 analisa de forma sistêmica a sociedade, e 

consequentemente o lazer, as viagens e o turismo.  
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Para Krippendorf (2000), o que motiva um indivíduo a viajar, a procurar lá fora o que 

não encontra dentro de si e no seu cotidiano, não é tanto o resultado de um impulso pessoal 

quanto à influência do meio social, que fornece a cada um as suas normas existenciais. 

A possibilidade de sair, de viajar, reveste-se com toda a evidência, de uma grande 
importância. Afinal, o cotidiano só é suportável se podemos escapar do mesmo, sem 
o que o ser humano perde equilíbrio e adoece. O lazer, sobretudo as viagens, deve 
atrair raios de cor na tela cinzenta da existência. Elas devem reconstituir – reciclar – 
o homem, curar e sustentar o corpo e a alma, proporcionar uma fonte de forças vitais 
e trazer um sentido à vida.  
(KRIPPENDORF, 2000, p. 40). 

 

O modelo desenvolvido por Krippendorf (2000) demonstra a influência que o sistema 

de valores criado pela sociedade industrial (ter e ser) exerce sobre o comportamento, o lazer e 

as viagens do ser humano. Nesta perspectiva, viajar significa ter prestígio social, pois viajar 

nas férias tornou-se quase obrigatório. Uma das perguntas mais realizadas no período de 

férias é ‘para onde você vai viajar’?  Esse fenômeno de ‘ter’ que viajar nas férias o autor 

denominou como “maquinaria das férias ou ciclo da reconstituição”.  

Os diferentes territórios turísticos gerados pelas práticas sócio-espaciais do lazer e 

turismo conforme nos relata Krippendorf (2000) em uma abordagem sociológica também são 

estudados em diferentes perspectivas por outros pesquisadores tanto da geografia como do 

turismo. 

No que tange especificamente ao tema desta pesquisa, Sánchez (1985) argumenta que 

a dinâmica territorializadora do turismo de sol e praia está ligada ao lazer e à valorização 

social dos recursos físicos. Corroborando com Sánchez (1985, 1991), Knafou (1997) e 

Crouch (1999) também estudam o lazer defendendo que a ênfase no indivíduo e em suas 

práticas sócio-espaciais não permite distinguir onde começa o turismo e onde acaba o lazer 

como aproveitamento do tempo livre.  
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Figura 6 – Modelo existencial da sociedade industrial de Krippendorf . 

 
 Fonte: Krippendorf (2000, p. 26). 

 

Para explicar a metodologia de análise do turismo de sol e praia, Sánchez (1991) 

considera-o como uma ação que territorializa os espaços, e verifica duas formas de utilização 

deste espaço. O lazer ou as atividades ociosas estão no cerne desta relação, que pode 

estabelecer ou não vínculos territoriais: 

Al hablar del turismo como de aquella utilización temporal de un espacio distinto al 
de residencia habitual, donde se pretende desarrollar un conjunto de actividades 
"ociosas", aparecen dos grandes tipos de relación con el espacio. En primer lugar, y 
en sentido más estricto, se da un turismo que no establece vínculos territoriales 
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permanentes con el espacio de ocio al que se dirige. En segundo lugar, encontramos 
un turismo permanente en el uso del mismo espacio, lo cual habrá dado lugar a 
alguna forma de vínculo territorial psicosociológico, generándose lo que se ha 
denominado como residencia secundaria. Para ello previamente se ha tenido que 
construir y adquirir o alquilar, un cierto espacio residencial, con la intención de 
repetir su uso en función de una cierta apropiación de este espacio. Se trata de dos 
formas de consumir espacio de ocio que se encuentran normalmente en todo ámbito 
turístico, en nuestro caso litoral, aunque combinadas en grados distintos, lo que a su 
vez dar lugar a articulaciones espaciales diferenciadas. A pesar de estas diferencias, 
la metodología de análisis debe ser la misma, por cuanto ambos han acudido al 
mismo lugar para aprovechar el mismo tipo de ambiente y para satisfacer 
prácticamente los mismos deseos12 (SÁNCHEZ, 1991, p. 160).  

 

Desta forma, são identificadas por Sánchez (1991) duas situações distintas. A primeira 

refere-se ao turista que se hospeda em hotéis, pousadas, e outros meios de hospedagem, que 

não estabelece vínculos territoriais permanentes com o espaço de lazer a que se dirige. E a 

segunda situação refere-se a um tipo de turismo permanente no uso do mesmo espaço, o qual 

o autor denomina de vínculo territorial psicológico, que são as segundas residências. 

De acordo com Tulik (2000, p. 196):  

As residências secundárias são alojamentos turísticos particulares, utilizados 
temporariamente, nos momentos de lazer, por pessoas que têm seu domicílio 
permanentemente em outro lugar. Esse conceito está ligado ao imóvel e não à 
condição da propriedade, ou seja, ao fato de ser próprio alugado ou emprestado. 
Residências secundárias significam uma relação permanente entre origem e destino, 
uma vez que se estabelece regularidade entre saídas, chegadas e retornos.   

 

Na mesma linha de investigação, Lundgren (1974) propôs um modelo amplamente 

conhecido e difundido, que exemplifica de forma histórica como se deu a expansão geográfica 

das segundas residências, tendo como ponto de concentração as cidades que possuem bom 

nível de renda. O modelo de Lundgren (1974), conforme mostra a Figura 7, apresenta três 

etapas, mostrando as principais mudanças nas relações espaciais entre o centro urbano e uma 

região de segundas residências, tendo como referência a realidade canadense. 

 

 

                                                 
12 Ao falar em turismo como uma utilização temporária de uma área diferente da sua residência habitual, que 
visa desenvolver um conjunto de atividades ociosas, existem dois tipos principais de relação com o espaço. Em 
primeiro lugar, e num sentido mais estrito, não há turismo que não estabelece vínculo territorial permanente, com 
espaço de lazer que se dirige. Em segundo lugar, encontramos um uso turístico permanente do espaço, que têm 
dado origem a alguma forma de vínculo territorial psico-sociológico, criando o que é denominado como uma 
segunda residência. Estes tiveram primeiramente que construir, comprar ou alugar, algum espaço residencial, 
com a intenção de repetir a sua utilização com base em uma apropriação desse espaço. Estas são duas maneiras 
de consumir espaço de entretenimento, normalmente encontrados em qualquer área do turismo, no caso do 
litoral, embora combinados em diferentes graus, que por sua vez levam a diferentes articulações espaciais. 
Apesar dessas diferenças, a metodologia de análise deve ser a mesma, já que ambos chegaram ao mesmo lugar 
para aproveitar o mesmo tipo de ambiente e para satisfazer praticamente os mesmos desejos. [Tradução Livre].  
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Figura 7 – Modelo de Lundgren (1974) para a expansão urbana e para as regiões de 
segunda Residência.  

 
 Fonte: PEARCE (2003, p.331) adaptada. 

 

Na primeira fase, a demanda por um centro de tamanho médio ou pequeno gerou uma 

pequena região de segundas residências, situada de maneira bastante típica, em uma área de 

relevo acidentado, ou em torno de um lago, rio ou praia. Na segunda fase, a região de 

segundas residências se expande, sobretudo para fora da cidade à medida que a área urbana 

cresce, aumentando a demanda por segundas residências. Para Lundgren (1974), nesta fase a 

expansão interior das segundas residências tem um caráter mais urbano, enquanto a expansão 

exterior ainda conserva as características típicas do desenvolvimento das casas de férias. 

Na terceira e última fase da seqüência, a região ocupada por segundas residências é 

absorvida pela metrópole em expansão, e hoje já faz parte da cidade propriamente dita, com 

as antigas segundas residências transformadas em habitações permanentes. Enquanto isso, 

uma região nova e mais distante de segundas residências se desenvolveu, uma vez que a 

demanda por acomodações de final de semana ou de férias não diminuiu, mas sim aumentou. 

O surgimento das residências secundárias podem se estabelecer em zonas litorâneas, 

em balneários e regiões de fácil acesso com atrativos paisagístico, como em regiões 

montanhosas. De acordo com Lohmann e Netto (2008, p. 416) “elas surgem impulsionadas 

pela pressão urbana de uma metrópole industrial mais próxima, e estão diretamente 
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relacionadas com a condição econômica da região de origem, pois para se ter e se manter uma 

residência secundária, é necessário um nível financeiro alto”.  

 

O estudo de Lundgren (1974) destaca que as fases (estável, transição e expansão) nas 

quais as segundas residências podem encontrar-se estão diretamente ligadas ao tamanho do 

centro urbano. Lundgren (1974) demonstra ainda que a expansão das segundas residências, na 

fase III, tem como ponto de concentração as cidades que possuem bom nível de renda. 

A temática das segundas residências é bastante evidente em estudos canadenses 

devido à forte cultura das férias no país. A maioria das famílias de classe média do Canadá 

tem associação com o termo “cottage” ou chalé, conforme explica Jaakson (1986): 

In Canada, by far the majority of second homes have a lake or other waterfront 
setting. The term cottage has an immediate meaning for the most Canadians, and 
brings with it widely shared associations. Cottage and lake are almost automatically 
associated with each other. For generations of middle class Canadian families, the 
“summer cottage at the lake” was a central part of family life and lore13. 
(JAAKSON, 1986, p. 371). 

 

Jaakson (1986) estudou amplamente esse fenômeno defendendo que as segundas 

residências constituem em um importante componente para o incremento do turismo 

doméstico. Em sua pesquisa, o professor discute o que significa ser um turista de segunda 

residência: Quais são as atrações dos proprietários de segunda residência? Que significado as 

segundas residências tem para os seus proprietários? Que tipo de satisfação e utilidades as 

segundas residências oferecem aos seus proprietários?  

Para explicar essas questões, Jaakson (1986) estudou 300 (trezentos) turistas de 

segunda residência em um período de aproximadamente 20 (vinte) anos. Sendo assim, foi 

possível estabelecer 10 (dez) elementos para a melhor compreensão da temática. São eles: 

rotina e novidade; inversão; retorno a natureza; identidade; idealismo; continuidade; trabalho; 

elitismo; aspiração e tempo e distância.  

Outro importante trabalho sobre a temática das segundas residências é o estudo de 

Strapp (1988).  O pesquisador aplicou o modelo de Butler (1980) em Sauble Beach, em 

Ontário no Canadá, uma região que atrai muitos turistas de “sand and beach” 14, e que 

também possui uma população de turistas de verão e residentes de finais de semana. O estudo 

                                                 
13 No Canadá, a maioria das casas de segundas residência tem um lago ou estão de frente para água. O termo 
cottage (ou chalé) tem um significado imediato para a maioria dos canadenses, e traz com ele uma variedade de 
associações compartilhadas. Chalé e lago são quase automaticamente associados um ao outro. Para as gerações 
de famílias de classe média canadenses, o chalé de verão no lago era parte central da vida em família. 
 
14 Turistas de sol e praia. Em língua inglesa, a expressão literalmente traduzida significa areia e praia.  
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de Strapp (1988) é relevante para o aprimoramento desta pesquisa, pois o pesquisador discute 

algumas deficiências da aplicação do modelo em áreas de segundas residências. Para Strapp 

(1988) na aplicação do TALC - Tourism Area Life Cycle - em áreas de segunda residência 

deve-se levar em consideração as diferenças do tempo de permanência gastos no local, que 

existem entre os turistas, residentes, e turistas de segunda residência:  

The method proposed to equate the measurement of turists, cottagers, and resident is 
to employ the person-day concept. Analogous to the user day or tourist day, the 
person day is the sum of the number of visitors and residents times their length of 
stay. It differs from previous measures in the inclusion of residents, as well as 
second home owners and conventional tourists, in its calculation. To simplify the 
calculation, population with similar visitation patterns have been aggregated and 
multiplied by the mean of their time spent15. (STRAPP, 1988, p.509-510).   

 

Em uma perspectiva mais cultural sobre as segundas residências, Girard e Gartner 

(1993) discutem a percepção dos proprietários de segunda residência em relação às 

instalações e serviços prestados pela população local e suas atitudes para com os impactos 

ambientais e sociais com o aumento de turistas de segunda residência no local. A pesquisa de 

Girard e Gartner (1993) foi aplicada na cidade de Cumberland, em Wisconsin, no condado de 

Barron, nos Estados Unidos. Foram incluídos também na área de estudo, os municípios de 

Maple Plain, Lake Land e Crystal Lake, que estão localizados em torno do centro 

metropolitano de Cumberland. Os entrevistados contribuíram com informações sobre 

atividades de lazer e recreação, taxa de impostos dos serviços cobrados, serviços de saúde, 

meio ambiente, aglomeração urbana, e os aumentos no setor do turismo em Wisconsin. Os 

resultados mostraram que os proprietários de casas de segunda residência podem influenciar 

nas instalações e serviços prestados pela população local e nos aspectos socioculturais da 

comunidade. 

Girard e Gartner (1993) defendem que é necessária a realização de novos estudos 

sobre a percepção dos proprietários de segunda residência, uma vez que poucas pesquisas têm 

sido conclusivas nessa área. Segundo os referidos autores, as segundas residências 

constituem-se em um importante elemento do turismo interno em algumas áreas rurais e as 

atitudes dos proprietários das mesmas devem ser avaliadas, juntamente com as dos residentes 

locais.  

                                                 
15 O método propõe que para demonstrar a mensuração de turistas, ‘cottagers’, e residentes é necessário 
empregar o conceito de pessoa-dia. Analogicamente, para o dia a dia do usuário ou turístico, o dia por pessoa é a 
soma do número de visitantes e moradores vezes o seu tempo de permanência. Ela difere das medidas anteriores 
na inclusão de moradores, bem como proprietários de segunda residência e os turistas convencionais, no seu 
cálculo. Para simplificar o cálculo, a população com padrões de visitação semelhantes foram agregados e 
multiplicados pela média do tempo gasto. [Tradução Livre].   
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Communities experiencing second home development surges may also be 
undergoing a sociocultural transformation. Some aspects of their community may 
change due to the urban influences brought by purchasers of second homes; in that 
those who come from large metropolitan areas may tend to produce subtle changes 
in the values held by the permanent residents over time. As a result, focusing on 
second home owners’ perceptions in terms of impressiveness and quality of 
community facilities and services, environment, and attitudes toward tourism 
development, has both economic growth implications for communities wishing to 
attract more tourism and sociocultural implications for hosts and guests16. (GIRARD 
e GARTNER, 1993, p.697). 

 

No Brasil, segundo Becker (1995), o surgimento do fenômeno da segunda residência 

dá-se na década de 1950. Becker (1995) argumenta que o movimento ‘nacional-

desenvolvimentismo’ foi responsável pela implantação da indústria automobilística, pela 

ascensão do rodoviarismo como matriz principal dos meios de transportes e pela emergência 

de novos estratos sociais médios e urbanos que, aos poucos, começaram a incorporar entre os 

seus valores sócio-culturais a ideologia do turismo e do lazer.  

O veraneio ou o descanso dos fins de semana se transformaram em valor social cuja 
satisfação levaria o turismo, de um modo muitas vezes predatório e desordenado, a 
regiões acessíveis a grandes centros urbanos do Centro-Sul, e com atributos 
ambientais valorizados (zonas costeiras e/ou serranas). (BECKER, 1995, p. 10).  

 

Apoiado em estudos internacionais e nacionais, Assis (2003) analisa as repercussões 

sócio-espaciais do turismo de segunda residência discutindo primeiramente três questões : a 

propriedade, a temporalidade e a finalidade das residências secundárias. A partir do exemplo 

brasileiro da Ilha de Itamaracá, Pernambuco, Assis (2003) argumenta que o tripé tempo-custo-

distância pode definir a localização das segundas residências na zona urbana e rural e 

influenciar na concentração de construções em determinadas áreas. 

Para explicar tal fenômeno, Assis (2003) fundamenta sua discussão na teoria das 

localidades de Christaller (1963) e nos modelos trifásicos de Lundgren (1974) e de Boyer 

(1980). Todavia o pesquisador adverte: 

Estes modelos, apesar de apresentarem um “ciclo de vida” do turismo de segunda 
residência que é muito comum em diversos espaços do mundo, não podem ser 

                                                 
16 As comunidades que estão experimentando ou sofrendo os surtos de desenvolvimento de segunda residência 
também podem estar passando por uma transformação sócio-cultural. Alguns aspectos de sua comunidade 
podem mudar devido às influências urbanas impostas pelos compradores de casas de segunda residência, nos 
quais aqueles que vêm das grandes cidades tendem a produzir mudanças sutis nos valores obtidos pelos 
residentes permanentes ao longo do tempo. Como resultado, o foco na percepção dos proprietários de segunda 
residência em termos da qualidade das instalações e serviços da comunidade, ambiente e atitudes em relação ao 
desenvolvimento do turismo, tem implicações no crescimento econômico para as comunidades que pretendem 
atrair mais turismo e implicações socioculturais para os anfitriões e convidados. [Tradução Livre]. 
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considerados, a rigor, um padrão de reprodução desses alojamentos de finais de 
semana (...) os modelos nos ajudam a refletir sobre as realidades locais, a formular 
proposições sobre o futuro; mas não podemos, a partir de pressupostos 
deterministas, desconsiderar as diferenças espaciais e culturais dos lugares. As 
distintas realidades geradas pelas residências secundárias ratificam sua 
complexidade e requerem aos estudiosos desses alojamentos turísticos, cautela nas 
interpretações e generalizações das conclusões. (ASSIS, 2003, p.118). 

 

Para Assis (2003), as repercussões espaciais positivas das segundas residências  estão 

ligadas principalmente às transformações no campo do trabalho que, na maioria das vezes, 

proporcionam um incremento das atividades de serviços e comércio, criando maiores 

oportunidades de emprego e aumento de renda. Ademais, dentre as repercussões espaciais 

negativas o autor reporta-se ao crescimento desordenado das segundas residências sobre o 

comportamento dos moradores locais e aos conflitos sócio-culturais entre população veranista 

e a nativa. 

 

2.5 Geografia do turismo no Brasil: o estado da arte 

 

No Brasil é somente a partir da década de setenta que se publicam os primeiros 

estudos geográficos sobre o turismo. Em 1976, Kleber M. B. de Assis apresentou um trabalho 

de fôlego sobre a geografia do turismo, intitulado o Turismo Interno no Brasil. Este trabalho 

foi apresentado ao concurso de Livre Docência ao Departamento de Geografia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Neste período, muitas pesquisas 

preocuparam-se com o estabelecimento de modelos e tipologias do espaço turístico, pois 

estava em alta a aplicação de métodos quantitativos na geografia. 

Seguindo a mesma tendência, Langenbuch (1976; 1977) publica os seguintes artigos: 

Apuração e Análise do Movimento Turístico de Áreas Receptoras a Partir de Dados de 

Contagem Diária dos veículos: o Caso do Litoral Paulista e Os Municípios Turísticos do 

Estado de São Paulo: Determinação e Caracterização Geral. O Centre de Documentation 

Regard sintetiza assim a obra de Langenbuch (1976):  

Étude des flux de touristes se rendant sur le littoral de l'etat de São Paulo, Brésil, a 
partir de comptages quotidiens de vehicules: méthode de denombrement 
(importance et variations des mouvements de touristes, conditions, motif et duree du 
séjour); méthode de traitement statistique de ces donnees; interpretation 
geographique des resultats17.  

 

                                                 
17 Estuda o fluxo de turistas que visitaram o litoral do Estado de São Paulo através da contagem diária dos 
veículos: método de enumeração (tamanho e variação de movimento de turistas, condições do padrão e da 
duração da estadia); método de tratamento estatístico destes dados, e a interpretação geográfica dos resultados. 
[Tradução Livre]. 
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Na perspectiva ambiental destacam-se os trabalhos de Barbieri (1979) sobre o fato 

climático nos sistemas territoriais de recreação, apresentado ao Departamento de Geografia da 

FFLCH-USP, tendo uma parte publicada na Revista Brasileira de Geografia no mesmo ano, e 

o estudo de Buss (1987) acerca da classificação ambiental do sul catarinense para fins 

turísticos, apresentada como Dissertação de Mestrado à Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), cujos resultados principais foram publicados na revista Geosul.  

O trabalho de Buss (1987) salienta a importância de três conceitos básicos que 

alicerçaram e orientaram o desenvolvimento de sua pesquisa: a classificação, o ambiente e o 

turismo. As considerações metodológicas da referida professora demonstram que é possível 

estabelecer diferentes tipos de ambientes turísticos:   

A prática da atividade turística é resultante da ocorrência de diferenciação de áreas, 
basicamente fundamentada nos aspectos naturais e tendo a eles associada à 
necessidade de uma infra-estrutura mínima. Tal raciocínio ocorreu para que o 
trabalho fosse norteado pelos seguintes pressupostos: a) Através de uma análise 
classificatória, aplicada separadamente para dois conjuntos de variáveis - naturais e 
de infra-estrutura - e possível a identificação de ambientes favoráveis a implantação 
e ao desenvolvimento turístico; b) Embora grande número de variáveis naturais 
possa ser objeto de um único esquema de classificação, é possível estabelecer 
diferentes tipos de ambientes turísticos, individualizados pela ocorrência de 
variáveis mais representativas. (BUSS, 1987, p. 106).  

 

Nesta mesma linha de pesquisa, mas com enfoque técnico e com vistas ao 

planejamento e avaliação de impacto ambiental, há de se considerar ainda o trabalho de Góes 

(1987) sobre o potencial turístico do litoral alagoano. Góes (1987) classificou o litoral 

alagoano em dez ambientes através da construção de mapas digitais com o intuito de 

monitorar a evolução ambiental e os seus impactos. 

Uma referência obrigatória nas pesquisas da geografia do turismo no Brasil é o 

conjunto de trabalhos da professora Adyr Balastreri Rodrigues (1988; 1991; 1996; 1997; 

1997a; 2006). Esta geógrafa da Universidade de São Paulo (USP) está preocupada 

principalmente com os impactos sócio-ambientais do turismo no litoral e com as discussões 

teórico-metodológicas da geografia do turismo. Rodrigues (1991) aprofunda suas reflexões 

sobre o espaço turístico em dois trabalhos: Enfoque geográfico do espaço do turismo: 

algumas reflexões e Turismo e espaço: rumo ao conhecimento transdisciplinar.  

Rodrigues (1996 e 1997) reúne em uma parte da obra importantes reflexões sobre o 

modelo sol e praia. Na pesquisa, contribuíram também dos seguintes pesquisadores: 

Benevides (1996), Marcelino (1996), Almeida (1996) e Segui Llinas (1996), além da própria 

geógrafa que discute o histórico da política nacional do turismo destacando o PRODETUR-

NE  (Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste). 
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Marcelino (1996) discute os aspectos referentes ao uso e ocupação do espaço litorâneo 

e à segregação social e espacial relacionadas à atividade turística no Rio Grande do Norte e 

Almeida (1996) analisa os novos territórios turísticos do litoral cearense, questionando os 

novos espaços e cenários futuros produzidos pelo turismo de sol e praia 

Rodrigues (1996) e Benevides (1996) criticam o modelo territorial sol e praia 

implantado no Nordeste brasileiro pelo PRODETUR-NE. Rodrigues (1996, p. 152) alerta que 

a política do PRODETUR-NE está desarticulada com outros planos de desenvolvimento do 

turismo implantados no mesmo período, não havendo “preocupações com a ordenação e a 

gestão do território, não expressando o interesse pela estruturação das formas e ações em nível 

espacial”. Em outras palavras, a questão geográfica é apenas aparente: 

Mais grave ainda é o descaso como planejamento territorial, ignorando-se as 
especificidades regionais desconhecendo-se o lugar, que expressa o desenrolar 
solidário da vida cotidiana – por si só recurso turístico de primeira grandeza – 
porque pressupõe autencidade (RODRIGUES, 1996, p. 151).  

 

Benevides (1996), por sua vez, discute de forma geral alguns aspectos e dimensões do 

turismo no Estado do Ceará e o papel do PRODETUR-NE como um “novo” instrumento de 

desenvolvimento regional através de ações coordenadas pelo poder público. As conclusões de 

Benevides (1996) já denunciavam que a estratégia de planejamento territorial do 

PRODETUR-NE, como política de governo, poderia suscitar uma transformação profunda no 

comportamento e nas expectativas da população receptora, com a entrada e previsão dos 

investimentos: 

[...] da antiga “metáfora do sol” no Ceará, onde até o tempo nublado é saudoso no 
linguajar popular de origem rural como “tempo bonito”... O sol, de antigo portador 
da inclemências e flagelos das secas, passa a ser veículo irradiador de novos e bons 
tempos de prazeres e lazeres de águas tropicalientes[...] (BENEVIDES, 1996, p. 
173-174).  

 

A temática sol e praia também tem destaque nos trabalhos de Cruz (2000). A geógrafa 

Rita de Cássia Cruz trata de discutir as políticas regionais de turismo e o (re) ordenamento dos 

territórios no litoral do Nordeste brasileiro. A pesquisadora preocupa-se em desvendar a 

política de megaprojetos turísticos e o PRODETUR-NE, questionando a expansão das 

fronteiras espaciais do turismo: 

As políticas de megaprojetos e PRODETUR-NE são exemplos nacionais de um 
processo mundial de expansão das fronteiras espaciais do turismo, da apropriação 
privada de espaços movida pela atividade turística, da transformação do espaço em 
mercadoria, do triunfo do valor da troca em relação ao valor de uso do espaço e de 
uma integrante supremacia do turismo – na competição com outras atividades 
produtivas – que tem por finalidade a construção e reconstrução do espaço para o 
seu uso. (CRUZ, 2000, p.156). 
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A geografia do turismo, considerada uma especialização da geografia, preocupa-se 

cada vez mais em desvendar o espaço turístico e suas especificidades. Mais recentemente, a 

disciplina tem enfocado o sujeito, recorrendo-se à percepção geográfica que remete ao 

imaginário coletivo, buscando apoio na Psicologia e na Antropologia Social. 

Nessa linha de investigação e com vistas às tendências do desenvolvimento 

sustentável, Coriolano (2004) defendeu a Tese Turismo, territórios e sujeitos nos discursos e 

nas práticas políticas, no Núcleo de Pós Graduação em Geografia (NPGEO) da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS). Coriolano (2004) estuda o Estado do Ceará analisando o turismo 

contemporâneo, tendo como elementos chaves os sujeitos, os territórios e a política. Além 

disso, a autora examina as relações socioeconômicas e as políticas produtoras de 

territorialidades, vinculando-se à área da organização e dinâmica dos espaços regionais. 

Coriolano (2004) optou por uma metodologia embasada nos estudos etnográficos 

seguida de revisão bibliográfica, conceitos relativos ao território, desenvolvimento regional, 

lugar, lazer, turismo e a questão do discurso sobre o turismo, dentre outros derivados da 

geografia e do próprio turismo. Um outro ponto de destaque da obra é a discussão sobre o 

propósito do turismo comunitário. Segundo a referida autora, o segmento mostra indícios de 

novas formas e adaptações do turismo como atividade capitalista voltada mais ao homem do 

que ao capital.  

Outra contribuição relevante da autora supracitada refere-se à reflexão sobre as teorias 

geográficas que buscam explicar o espaço turístico. Quanto a isso Coriolano conclui:  

A maioria das teorias estruturalistas, funcionalistas e sistêmicas não chega a explicar 
as contradições, as inter-relações econômicas, sociais e políticas da produção dos 
espaços turísticos, dos serviços e desse lazer. Não basta conhecer a forma, a 
estrutura, a função e o sistema turístico, mas explicar e teorizar, identificando as 
determinações, contradições e negações. As metodologias positivistas não oferecem 
possibilidade para a produção de uma inteligibilidade do mundo e particularmente 
do turismo. E ainda porque produzir teorias geográficas ou para o turismo implica 
superar a aplicação de matrizes, modelos e teorias importadas e explicar a realidade 
com novos arcabouços teóricos. (CORIOLANO, 2004, p. 257).  

 

Coriolano et al. (2005) critica a formação dos territórios turísticos, argumentando que 

estes “são a um só tempo o lugar das estratégias para o capital, do espetáculo e do 

embevecimento dos visitantes e das resistências dos residentes. Nem todos os residentes 

resistem, a maioria se adapta ao sistema de produção do turismo”. A geógrafa argumenta que 

um território “turistificado” é um lugar onde ocorrem conflitos:  

A geografia estuda a dimensão territorial do turismo, entendendo território como um 
espaço de relações e poder, como lócus de conflitos, que necessita de controle 
social. Diz-se que um território está ‘turistificado’ quando foi alvo da interferência 
de políticas públicas e privadas, apresentando atividades hegemonicamente 
priorizadas aos turistas e não aos residentes. (CORIOLANO, 2005, p. 119). 
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A dimensão territorial do turismo no litoral e a “turistificação” dos lugares é também 

verificada na pesquisa de Lima (2006). A pesquisadora aborda o crescimento do turismo e dos 

serviços que ele requer para a sua reprodução, sua utilização para promover o 

desenvolvimento local e regional, bem como, sua capacidade de criar e requalificar espaços 

com repercussões nas forças geográficas. Dessa forma, Lima (2006, p.44) ressalta a “relação 

entre urbanização e turismo como realidades afins, uma vez que o turismo se expande 

significantemente com a produção de bens e serviços”. 

Lima (2006) realizou uma análise da dinâmica espaço-temporal no litoral Sul de 

Pernambuco baseado no modelo evolutivo de Butler (1980). A pesquisadora optou por 

trabalhar sob dois enfoques geográficos. O primeiro está embasado na dinâmica urbana e 

regional, articulada ao modelo de relações espaciais centro-periferia explorando as redes de 

relações dos padrões territoriais do turismo. E o segundo, na natureza evolutiva ou dinâmica 

das destinações turísticas. 

A dissertação de Lima (2006) realiza ainda uma breve discussão sobre os modelos 

espaciais aplicados aos estudos da geografia do turismo nos últimos anos e avalia a 

contribuição da geografia para os estudos do turismo argumentando que: 

A geografia do turismo surge como um novo ramo do conhecimento geográfico, o 
qual, por sua vez, origina novos campos de investigação, a fim de estudar a função 
turística e toda sua complexidade. Os métodos da ciência geográfica contribuem 
para a definição, ou mesmo construção do seu objeto científico submetendo-o a 
operações de análise e síntese, através de seus conceitos e modelos. (LIMA, 2006, 
p.37). 

 

Outro elemento abordado nos estudos de geografia do turismo é a produção da 

segunda residência. Nesta temática, um dos primeiros estudos de destaque é a Dissertação de 

Mestrado de Seabra (1979) intitulada A Muralha que Cerca o Mar - Uma modalidade de Uso 

do Solo Urbano. 

A pesquisadora Scroferneker (1983) segue a tendência de Seabra e apresenta ao 

Programa de Pós Graduação de Planejamento Urbano e Regional (PROPUR) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul a Dissertação de Mestrado Uma Tipologia Turística de um 

Modelo de Avaliação Qualitativa do Espaço Turístico. Scroferneker (1983) discute a 

segregação espacial dos loteamentos para segunda residência e o papel do Estado ao fazer 

investimentos públicos em infra-estruturas para servir os loteamentos. O trabalho de 

Scroferneker (1983) tem como objetivo elaborar uma tipologia de turismo que permita a 

construção de um modelo de avaliação qualitativa do espaço turístico, considerando o papel 
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exercido pela variável renda na qualificação deste espaço. A pesquisadora realiza uma 

retrospectiva sobre a evolução do turismo, inclusive no Brasil e no Rio Grande do Sul, 

definindo o turismo e seu campo de abrangência. Na pesquisa, Scroferneker (1983) identifica 

os fatores indispensáveis para elaboração de uma tipologia, onde se considera: a) a 

combinação das variáveis tempo, distância e custo/renda; b) a atuação dos motivos que 

induzem ao turismo. E por último, a proposta da tipologia é apresentada destacando entre os 

tipos de turismo, aquele que permite a construção de um modelo capaz de melhor expressar a 

qualidade do espaço ocupado. Tem-se então, a proposição de alguns indicadores, 

considerados significativos para avaliação da qualidade do espaço, com intuito de definir o 

padrão de renda do público que o consome.  

Uma referência recente para os estudos dos espaços litorâneos, bem como a segunda 

residência, são as obras de Dantas (2006, 2008, 2010) que analisam as transformações 

urbanas e o efeito social causado pela moda de morar na beira-mar. O pesquisador dedicou-se 

em desvendar a vilegiatura marítima no Nordeste brasileiro especificamente nas regiões 

metropolitanas e nos municípios litorâneos dos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, 

Pernambuco e Bahia.  

Dantas (2008) argumenta que a lógica de incremento do turismo no litoral do Nordeste 

é alavancada pelo PRODETUR-NE. Segundo este geógrafo, tal lógica transforma as zonas de 

praia em mercadoria nobre, resultando na modificação radical da paisagem litorânea. O 

referido autor demonstrou o perfil da demanda turística e da hospedagem, e concluiu que a 

segunda residência nas metrópoles nordestinas é a expressão da valorização dos espaços 

litorâneos e da crescente urbanização das zonas de praias. Vale ressaltar que Dantas (2008) 

propõe uma atenção mais apurada das análises urbanas empreendidas pela geografia:  

Com a vilegiatura marítima, associada na contemporaneidade ao turismo litorâneo, 
as zonas de praia das cidades litorâneas tropicais são redescobertas. Se 
anteriormente falávamos de eclipse parcial do mar, atualmente ele é descortinado em 
sua totalidade. A cidade e seus citadinos redescobrem parte esquecida em suas 
geografias, denotando necessidade de releitura de arcabouço teórico metodológico 
até então empregado na análise urbana. Resta-nos, suplantar tradição nos estudos 
empreendidos (DANTAS, 2008, p.9). 

 

Em relação à maritimidade nos trópicos, Dantas (2010) apresenta um estudo em torno 

da geografia do litoral conduzindo a uma reflexão sobre a importância adquirida pelo mar e o 

marítimo na atualidade, principalmente nos países tropicais e em via de desenvolvimento. 

A análise empreendida no trabalho ora elaborado auxilia na compreensão dos 
elementos delineadores do Nordeste turístico. Enfoque fundamentado no imaginário 
social nordestino permite apreender como uma região não turística, em período de 
tempo tão curto, aproximadamente dezessete anos, transforma-se em ponto 
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privilegiado das destinações turísticas internacionais e, principalmente nacionais. 
(DANTAS, 2010, p. 116). 

 

No âmbito da sustentabilidade ambiental destaca-se mais recentemente a obra Redes 

de monitoramento socioambiental e tramas da sustentabilidade de Rosemeri Melo e Souza 

(2007). Melo e Souza (2007) aborda as dimensões da sustentabilidade, os parâmetros e os 

indicadores biofísicos, tendo a comunidade pesqueira de Piaçabuçu, em Alagoas, como área 

de estudo. Melo e Souza (2008) discute ainda a hermenêutica da sustentabilidade na 

perspectiva dos gestores ambientais, bem como alguns instrumentos de gestão ambiental 

aplicados em comunidades litorâneas, a exemplo do Programa de Gerenciamento Costeiro 

(GERCO) e do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).  

Na fase atual, observa-se uma forte preocupação com o cenário ambiental e todas as 

questões referentes ao desenvolvimento de atividades que o impactam. A produção e o 

consumo do espaço turístico do litoral brasileiro, a avaliação custo-benefício da 

implementação dos equipamentos turísticos, bem como o papel do Estado, principalmente em 

áreas litorâneas são temas que demonstram a atualidade e a dinâmica dos estudos de geografia 

do turismo no Brasil. 

Essa tendência também é verificada em Sergipe. A geografia do litoral ocupa um 

espaço importante na análise geográfica sergipana, seja do ponto de vista físico, 

principalmente geomorfológico, seja como uma visão mais humana do processo de ocupação 

territorial da produção do espaço litorâneo e da formação de territorialidades associadas a uma 

série de vetores geográficos (VILAR, 2008). A seguir enveredamos pelos principais estudos 

referentes à zona costeira sergipana e às atividades realizadas neste espaço territorial. 

 

2.6 A geografia sergipana e os estudos costeiros 

 

Em Sergipe, as pesquisas geográficas relacionadas à zona costeira têm como marco 

inicial o trabalho Áreas agrícolas subcosteiras do Nordeste Meridional do professor José 

Alexandre Felizola Diniz. A obra, desenvolvida pela UFS em convênio com a 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), insere-se no contexto da 

Regionalização Agrária do Nordeste. A preocupação inicial de Diniz (1981) é com a 

litoraneidade e ocupação do espaço. De acordo com Diniz (1981), os principais elementos que 

compõem a litoraneidade são: o povoamento antigo, o clima quente úmido, solos pobres e 

relevo suave. Sendo assim, o autor explica: 
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O fato de estar junto ao mar lhe dá a fisionomia própria e explica uma série de fatos 
ligados à ocupação do espaço. Não que o importante seja o mar propriamente dito, 
ou melhor, apenas ele em si, mas um conjunto de características associadas a essa 
posição, quer de relevo e de solo, quer de clima, de povoamento ou atividade 
econômica. Não podemos esquecer que a posição marítima foi extremamente 
importante na fase de povoamento, e que aí se implantaram os primeiros núcleos de 
colonização. Devem-se considerar também os solos pobres, lixiviados pela intensa 
pluviosidade que aí ocorre. (DINIZ, 1981, p.43).  

 

Dentre as conclusões mais relevantes, a pesquisa de Diniz (1981) argumenta a 

necessidade de reordenamento do uso do solo urbano, através de legislação rigorosa com o 

intuito de regular e compatibilizar os diversos padrões de uso de ocupação do espaço, 

evitando assim, a especulação imobiliária. Diniz (1981) ressalta também em suas conclusões 

elementos que vão além da litoraneidade, como por exemplo, as condições socioeconômicas 

do litoral do Nordeste Meridional: 

Além da litoraneidade há outras características que dão certo grau de 
homogeneidade à área estudada: a pobreza, os acentuados contrastes sociais, a 
violência na luta pela sobrevivência. E nesse aspecto fica reproduzida a situação 
geral da problemática nordestina (e também de grande parte do Brasil), com todas as 
dificuldades no encontro de soluções para uma crise que se eterniza. (DINIZ, 1981, 
p.47).   

 

A temática referente ocupação do espaço, bem como suas transformações é também 

abordada no estudo de França (1988). A referida pesquisadora analisa as transformações 

espaciais da ocupação do espaço litorâneo de Sergipe em relação à cocoicultura e tem como 

suporte metodológico a teoria de Von Thunen. França (1988) destaca também as vias de 

acesso e a valorização dos terrenos litorâneos como fortes elementos indutores de mudança no 

espaço rural do litoral sergipano: 

Recentemente, a produção do coco-da-baia vem sendo ameaçada diante da 
valorização de áreas litorâneas e da abertura de estradas, que, num primeiro 
momento, são implantadas como finalidade de escoar a produção. Na realidade, 
essas estradas contribuem decisivamente para a redução dos coqueiros, já que as 
facilidades de acesso à orla marítima conduzem a uma utilização da área para o 
turismo e o lazer. (FRANÇA, 1988, p.11).  

 

No âmbito das discussões das políticas territoriais na zona costeira sergipana, Souto 

(1997) realiza um apanhado geral dos programas de desenvolvimento implantados na região 

Nordeste a partir da década de 70, enfatizando a construção do Terminal Portuário Marítimo e 

o Platô de Neópolis, em Sergipe. 

No tocante a pesquisas com ênfase nos estudos ambientais e desenvolvimento 

sustentável destaca-se a Tese de Wanderley (1998), cujo trabalho apresenta uma proposta de 

proteção ambiental e de desenvolvimento sustentável para o Litoral Sul de Sergipe. 

Wanderley (1998) faz uma breve revisão dos estudos de meio ambiente costeiro em Sergipe 
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inserindo a APA Litoral Sul nas políticas nacionais e estaduais de meio ambiente e de 

desenvolvimento turístico. Com relação às transformações do espaço no Litoral Sul de 

Sergipe, Wanderley (1998) conclui:  

Em termos gerais, a área vem apresentando nos últimos dez anos uma tendência de 
reversão das atividades tradicionais baseadas na agricultura e pesca, buscando 
alternativas para a ocupação da mão-de-obra e obtenção de renda da terra através de 
negócios imobiliários. (WANDERLEY, 1998, p.376).  

 

A temática do turismo sustentável é evidenciada pelos professores Vieira e Jorge 

(2001) com a pesquisa intitulada Turismo Sustentável no Litoral Sul de Sergipe: zoneamento 

dos aspectos ambientais e impactos associados. Vieira e Jorge (2001) apresentam 

informações relevantes para a modalidade do turismo sustentável no relatório apresentado à 

Fundação de Amparo a Pesquisa de Sergipe (FAP/SE). O relatório elabora um diagnóstico 

dos aspectos ambientais e do turismo no Litoral Sul de Sergipe (Itaporanga e Estância), 

analisando como esses elementos podem contribuir para a sustentabilidade da atividade, 

conseqüentemente para a elaboração de um Plano de Monitoramento. Uma das contribuições 

mais relevantes apresentada nas pesquisas de Vieira e Jorge (2001) é a análise macro-

ambiental do turismo sustentável no Litoral Sul de Sergipe, destacando as oportunidades e 

ameaças. 

De acordo com Vieira e Jorge (2001), as principais oportunidades para o Litoral Sul de 

Sergipe são: a capacidade de atração das zonas litorâneas, a existência de patrimônio turístico, 

o reconhecimento da importância do turismo pelas comunidades e a valorização do produto 

turístico nordestino. E as principais ameaças referem-se aos seguintes elementos: uso e 

ocupação irregular do solo litorâneo, aumento da exploração indevida dos recursos naturais 

(dunas e mangues), crescimento da carcinicultura, sobreposição de costumes e culturas, e 

deficiência do planejamento integrado turístico. 

A obra de Carvalho (2004), defendida como Dissertação de Mestrado no NPGEO da 

UFS, caracteriza a carcinicultura na zona costeira do estado de Sergipe, identificando a 

distribuição geográfica dos estabelecimentos produtivos, os sistemas de cultivo e as práticas 

de manejo mais utilizadas. Em seu estudo, Carvalho (2004) faz uma caracterização física e 

biológica da zona costeira de Sergipe e identifica cerca de sessenta empreendimentos de 

carcinicultura em produção no Estado. Além disso, Carvalho (2004) conclui que o cultivo de 

camarão na zona costeira sergipana deve respeitar sua vocação natural e ambiental, sendo 

necessário o seu ordenamento territorial, embasado em três conjuntos de atividades:  

1) A caracterização do meio biótico, abiótico e antrópico e o correspondente 
diagnóstico do cenário ambiental a partir das avaliações inter-relacionadas dessas 
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áreas temáticas; 2) o planejamento, que o orienta, regulamenta, sugere e define 
normas, regras e procedimentos para proteger, preservar, usar adequadamente e 
racionalmente o território e seus recursos; e 3) a gestão, que aplica, implementa, 
administra o que foi estabelecido no planejamento. (CARVALHO, 2004, p. 145).  

 

Outra contribuição relevante especificamente para os estudos de geografia turística é a 

obra Turismo como alternativa de desenvolvimento regional de Genicelma Saturnino dos 

Santos. Santos (2005) analisa a importância do turismo como alternativa de desenvolvimento 

regional, considerando as potencialidades e limitações do Litoral Sul de Sergipe. Em sua 

pesquisa de campo, a autora resgata e organiza importantes fontes de dados, apresentados em 

quadros sintéticos, tais como: problemas da comunidade, procedência dos turistas, 

potencialidades turísticas e como o turismo é visto pelos moradores e veranistas. 

No tocante ao ordenamento territorial destaca-se o trabalho de Carvalho e Fontes 

(2006). As referidas professoras realizam um estudo ambiental da zona costeira sergipana 

fornecendo subsídios ao ordenamento territorial deste recorte espacial. Para tal, os estudos 

foram conduzidos para a caracterização física e biológica da área. Nesta pesquisa Carvalho e 

Fontes (2006) constatam a importância dos recursos ambientais e socioeconômicos da zona 

costeira sergipana, sendo necessário a aplicação de um gerenciamento integrado buscando 

compatibilização do desenvolvimento econômico e a capacidade de suporte da área. 

O tema valoração das praias sergipanas foi tratado pela geógrafa Vargas (2006). A 

pesquisa teve como objetivo principal avaliar a percepção dos usuários do litoral sergipano 

sobre os sistemas ambientais, bem como realizar um diagnóstico sócio-econômico e de 

valoração ambiental das praias de todo o litoral sergipano. Na variável de percepção e 

valoração ambiental das praias foram verificados e analisados os seguintes elementos: 

qualidade da praia, segurança, atrativos, problemas e conceito das praias, praia como objeto 

de consumo e praia como direito do cidadão. 

Outro importante trabalho sobre a carcinicultura é a Tese de Doutorado de Marluce 

Rocha Melo de Souza (2007). A obra está preocupada com as transformações do espaço e os 

impactos decorrentes das atividades de carcinicultura no complexo estuarino-lagunar do Rio 

São Francisco de Sergipe. Marluce de Souza (2007) estuda a carcinicultura no contexto das 

temáticas geográficas, bem como a dinâmica socioeconômica e ambiental do complexo 

estuarino-lagunar do São Francisco. A pesquisa traz significativas contribuições para o estudo 

do Litoral Norte de Sergipe, pois além de discutir os impactos sócio-econômicos, ecológicos e 

ambientais na zona costeira sergipana mapeia através de georeferenciamento todos os viveiros 

instalados no referido complexo. 
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Por sua vez, Juliana Souto Santos (2007) tem como foco de análise a relação campo-

cidade no Litoral Sul Sergipano. Santos (2007) analisa a dinâmica regional no Litoral Sul 

Sergipano caracterizando alguns aspectos do terceiro setor. A autora argumenta que a partir 

do PRODETUR-NE os mananciais naturais das cidades do Litoral Sul estão sendo aos poucos 

revelados, e aos olhos dos idealizadores há grande potencial para o turismo, devendo uma 

infra-estrutura ser planejada para gerar desenvolvimento local e sustentável.    

Reforçando os estudos de Juliana Santos (2007) e aprofundando a compreensão dos 

significados dos objetos geográficos impactantes, como é o caso das obras de engenharia, 

capazes de gerar fluidez e modificar a paisagem e a configuração territorial, Max Santos 

(2008) estuda as transformações paisagísticas, territoriais e sócio-geográficas ocorridas no 

município de Barra dos Coqueiros a partir da construção da ponte Construtor João Alves 

sobre o Rio Sergipe. Dentre as conclusões de Max Santos (2008) cabe ressaltar que:  

A operação da ponte tem reflexos positivos no que diz respeito à facilitação do 
transporte, à mobilidade das pessoas, ao acesso para um comércio mais diversificado 
na capital, ao aumento do fluxo turístico e a valorização imobiliária. Entretanto se, 
esses reflexos podem ser positivos para um determinado segmento da população, 
para outros e também para o meio ambiente, podem ser encarados como negativos. 
As conseqüências associadas a essa operação já estão sendo assistidas e muito 
provavelmente serão intensificadas com a evolução do tempo (MAX SANTOS, 
2008, p. 131). 

 

Considerando a gestão deficitária da Apa Litoral Sul, bem como sua degradação nos 

últimos anos, Oliveira et al. (2008) selecionaram 21 indicadores de sustentabilidade para 

subsidiar a gestão do turismo nessa unidade de conservação. A pesquisa concluiu que os 

indicadores de sustentabilidade se configuram como instrumentos que podem auxiliar na 

reelaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Litoral Sul e garantir a 

sustentabilidade do turismo na região. 

A temática referente ao ordenamento territorial do litoral sergipano continua em 

evidência com a ampla pesquisa bibliográfica de Vilar (2008). Em seu trabalho, Vilar (2008) 

analisa o litoral de Sergipe a partir da revisão dos estudos elaborados pela comunidade 

geográfica sergipana ou referenciados pela literatura geográfica estadual, sendo assim, o 

referido geógrafo conclui:  

Um dos temas da geografia do litoral sergipano que mais tem despertado o interesse 
dos geógrafos e de vários especialistas em planejamento ambiental é o das mudanças 
paisagísticas e da configuração espacial pelos mais diferentes agentes, cuja 
materialização geográfica mais evidente e referenciado na grande maioria dos 
trabalhos, é a ocupação desordenada do espaço humano. (VILAR, 2008, p. 22).  
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Mais recentemente, Alves (2009) realiza uma análise geoambiental e socioeconômica 

do litoral Norte de Sergipe. Alves (2009) desenvolveu a pesquisa apoiada na abordagem 

sistêmica das unidades de paisagem com o objetivo de elaborar um diagnóstico para subsidiar 

o ordenamento e a gestão do território. As análises geoambientais e a avaliação da 

vulnerabilidade ambiental das paisagens do litoral Norte sergipano possibilitaram a 

elaboração de uma proposta preliminar de Zoneamento Ambiental para a área. 

Santos (2009) analisa os investimentos públicos do Pólo Costa dos Coqueirais e o 

papel do Estado e do mercado na implementação de políticas territoriais do turismo para a 

redução da pobreza em Sergipe.  A pesquisadora defende a construção de um território 

compartilhado do turismo e adapta uma matriz de turismo comunitário espanhol para a escala 

local visando à superação da pobreza e a exclusão social. 

O uso turístico das praias aracajuanas é a preocupação de Martins (2009). A 

pesquisadora analisar as praias de Aracaju e o uso turístico do território, bem como sua infra-

estrutura. A pesquisa discute ainda, os níveis dos usos e ocupação das praias brasileiras 

fundamentados em aportes teóricos como o Projeto Orla e a Lei n° 7. 661/1988 que se refere 

aos ambientes costeiros. Martins (2009) realiza uma análise do perfil e opiniões dos turistas 

que aportam na capital sergipana e dos moradores locais que freqüentam as praias de Aracaju. 

Vale ressaltar que, de acordo com a pesquisa de Martins (2009), a motivação de 66% dos 

turistas que visitam Aracaju é o turismo de sol e praia 

Empenhado em aprofundar o conhecimento sobre as territorialidades do Litoral Norte 

de Sergipe, Vieira (2010) estuda os conflitos ambientais e as intervenções públicas e privadas 

que (re) configuram o território atual. O referido pesquisador também caracteriza o processo 

de uso e ocupação e produção do espaço, destacando os indicadores sócio-econômicos e as 

políticas públicas que refletem no ordenamento territorial do Litoral Norte de Sergipe. 

Para Vieira (2010), os principais desafios para a gestão integrada e para o 

ordenamento territorial do litoral sergipano são os seguintes: a implementação de 

empreendimentos turísticos sem as devidas preocupações com as questões sociais e 

ecológicas, regularização fundiária, ordenamento de barracas de praia, condições de garantia 

de acessibilidade à praia, conservação da biodiversidade e dos ecossistemas, além das culturas 

tradicionais, processos de erosão e sedimentação, e compatibilização entre o desenvolvimento 

econômico e a gestão sustentável do território.  



 

 

82 

3. TERRITÓRIO, MEIO AMBIENTE E TURISMO NO LITORAL D E 
SERGIPE  
 

3.1 O processo de ocupação territorial 

 
A ocupação da faixa litorânea do Brasil vem ocorrendo desde o período colonial, 

inicialmente para as atividades portuárias com um caráter primário de exportação. Em um 

segundo momento houve uma intensificação no uso dos ecossistemas litorâneos, 

principalmente os ambientes lagunares e estuarinos, em função das atividades industriais e 

urbanas. (AB’SABER, 2001).  

Dantas (2009) argumenta que a configuração da estratégia de ocupação do litoral 

brasileiro foi adotada pelo colonizador europeu com os objetivos de atender a demanda do 

comércio ultramarinho e de fortalecer a política de defesa do território:  

Em virtude das variáveis tecnológicas e socioeconômicas envolvidas na época 
colonial, os litorais se constituíam como ponto privilegiado de ocupação e 
penetração do continente. Pautado em núcleos urbanos litorâneos, com seus portos e 
fortes, configura-se processo que, conforme Vidal de La Blache (1995) convida o 
interior a se abrir, mediante penetração baseada em vias naturais condutoras ao mar: 
os estuários fluviais, os rios e, na falta destes pontos de penetração, outros de menor 
resistência. Nestes termos, as cidades litorâneas tropicais passam a desempenhar 
papel fundamental no processo de ocupação do território, e deixam, até mesmo, 
marcas visíveis na estruturação da rede urbana e da paisagem percebida até meados 
da primeira metade do século XX. (DANTAS, 1989, p. 43).  

 

O padrão colonial de assentamento do litoral brasileiro é denominado por Moraes 

(2007) de bacia de drenagem, pois reproduz um desenho na estruturação da rede de circulação 

no qual todos os caminhos demandam a um eixo principal, e este finaliza seu percurso num 

porto marítimo, geralmente situado numa baía ou num estuário.  

A instauração de cidade primaz, situada junto ou próxima ao mar, dispondo de forte e 

porto era imprescindível no estabelecimento de contatos com a Europa (troca de bens 

materiais e imateriais), no domínio da hinterlândia e na defesa de ataques inimigos de índios 

e/ ou europeus. Os espaços litorâneos, enquanto bordas continentais, constituem também as 

áreas de trânsito entre as produções da hinterlândia e as eventuais vias marítimas de sua 

distribuição. (CORRÊA, 1989). 

De acordo com Moraes (2007), a ocupação do espaço litorâneo brasileiro durante o 

período colonial foi formado por quatro conjuntos principais:  

1) Litoral oriental da zona da mata nordestina, área polarizada por Olinda e Recife ; 
(...)  
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2) Recôncavo baiano, área polarizada pela cidade de Salvador, sede do governo 
geral durante boa parte do período colonial; (...) 
3) Litoral fluminense, área polarizada pela cidade do Rio de Janeiro, que conhece 
grande crescimento ao abrigar a corte portuguesa no início do século XIX; (...) 
4) Litoral paulista, área polarizada por Santos/ São Vicente, que por sua vez se 
articulam com sistema paulistano no planalto (o qual envolve uma rede de 
povoações e caminhos demandando diversas direções no interior). (MORAES, 2007, 
p.34). 

 

Os eixos de ocupação territorial do litoral brasileiro no período colonial podem ser 

adequadamente visualizados na Figura 8. O mapa mostra a supremacia das cidades de Recife 

e Olinda, Salvador, Rio de Janeiro e Santos em relação às demais. O conjunto mais expressivo 

das cidades portuárias foi estruturado como uma rede de circulação em um padrão 

descontínuo, onde se identificam zonas de adensamento e núcleos pontuais de assentamentos 

entremeados por vastas porções não ocupadas pelos colonizadores. As cidades litorâneas 

portuárias contribuíram significativamente no processo de ocupação do território do litoral 

brasileiro e deixaram marcas na paisagem e na estruturação da rede urbana.   

Esta estrutura é mantida e fortalecida no século XIX com a incorporação de inovações 

tecnológicas, como a navegação a vapor associada à estrada de ferro, ambas permitindo 

fortalecimento das cidades litorâneas na lógica da organização do espaço. Todavia, no final do 

século XIX e início do século XX, esta estrutura de organização do litoral é marcada pela 

implementação das práticas marítimas modernas pela elite do Brasil, como por exemplo, os 

banhos de mar com fins terapêuticos. (DANTAS, 2004). 

A origem do banho de mar nas praias brasileiras está associada ao período em que a 

corte portuguesa estava instalada no Rio de Janeiro. Vale ressaltar as recomendações dadas a 

D. João VI para o banho de mar como cura para uma doença que afligia Sua Majestade. Nas 

cercanias da residência real, o Paço da Quinta da Boa Vista, foi instalada uma “Casa de 

Banhos”, com vestiário e lugar de repouso para o rei em suas incursões à praia de São 

Cristóvão. (ANDREATTA, CHIAVARI e REGO, 2009).  
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Figura 8 – Ocupação do Espaço Litorâneo Brasileiro durante o Período Colonial  

 
 Fonte: Moraes, 2007. 
 Organização: Letícia Lima 

 

Este fato modificou a percepção e atitude das pessoas em relação ao mar. Tal 

movimento é seguido e potencializado pela vilegiatura marítima e, mais recentemente, pelo 

turismo litorâneo associado ao banho de sol, ambos representativos de um estilo de vida cujos 
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desdobramentos reduzem a importância dos banhos de mar com fins curativos dando lugar às 

práticas de lazer (URBAIN, 1996). 

Os estudos de Dantas (2004, 2009) afirmam que a mudança de comportamento nos 

ambientes litorâneos brasileiros sofreu uma adequação ao fluxo de informação originária dos 

países desenvolvidos. Argumenta-se que a urbanização da orla marítima das cidades e a 

incorporação das práticas marítimas por determinados segmentos da sociedade brasileira 

foram influenciadas por inovações advindas da Europa Ocidental e da América do Norte.   

O banho de mar com fins terapêuticos e a vilegiatura representam a consolidação das 
primeiras práticas marítimas modernas no país em evidência. Em virtude de 
transformações socioeconômicas implementadas, sobretudo no final do século XX, 
tais práticas evoluem com a eclosão, de um lado, da vilegiatura praticada pelas 
classes médias e, de outro, do turismo litorâneo nacional, indicando quadro 
reforçador de demanda tradicionalmente externada pelas classes mais abastadas. 
(DANTAS, 2009, p. 23).  

 

Essa demanda majoritariamente turística, originária de um turismo balneário nascido 

do turismo de massa dos países desenvolvidos, penetrou primeiro no Rio de Janeiro e em 

seguida difundiu-se em outras cidades litorâneas do Brasil. Sobre este aspecto Gomes (2002), 

Claval (2004) e Dantas (2004) afirmam ter ocorrido no Brasil, uma mudança de atitude da 

sociedade local em relação aos espaços litorâneos, em consonância com a racionalidade 

higienista e a descoberta das benesses dos banhos de mar e com o desejo elitista de morar na 

praia, ocasionalmente (vilegiatura - segunda residência) ou permanentemente (habitação - 

residência principal), como já visto no capitulo anterior. 

Com relação ao fenômeno das segundas residências no litoral brasileiro, Moraes 

(2007, p. 38) argumenta que estas “podem ser apontadas como o fator numericamente mais 

expressivo e impactante da urbanização litorânea, pois ocorrem ao longo de toda a costa, 

revelando um dinamismo que se mantém mesmo em período de crise acentuada”. 

Há que se considerar ainda a industrialização. No período pós-guerra houve uma 

consolidação do domínio econômico urbano-industrial no Brasil. Os setores ligados ao 

transporte marítimo sejam pela incorporação de insumos ou pela exportação da produção 

localizaram suas plantas industriais prioritariamente na zona costeira.  

A industrialização não pode ser desprezada na avaliação dos vetores da veloz e 
intensa ocupação da costa brasileira nas ultimas décadas. Apesar de sua presença se 
manifestar de forma pontual e concentrada, de certo modo acentuando o padrão 
histórico de assentamento (pois, salvo raras exceções, a indústria vai localizar-se na 
periferia das capitais e nas zonas de adensamento populacional) (MORAES, 2007, p. 
38).  
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A atividade industrial contribuiu na conformação das atuais regiões metropolitanas da 

zona costeira, pois o dinamismo da atividade estimula a formação de um amplo setor gerador 

de serviços e de produtos conexos, atraindo assim, fluxos migratórios para os locais das 

instalações industriais. Apesar da constante pressão industrial são encontrados na zona 

costeira brasileira áreas de ocupação bastante incipiente, pois estas ainda não se submeteram à 

lógica do mercado capitalista das terras. 

A crescente urbanização do litoral brasileiro tem se consolidado enquanto fenômeno 

de valorização da costa por razões históricas, econômicas, culturais e ambientais, as quais 

representam espaços de lazer, recreação e de múltiplas possibilidades de usos. Por conta 

disso, a urbanização do litoral brasileiro vem se consolidar pela implantação de loteamentos, 

condomínios verticais e horizontais para fins de segunda residência e de complexos hoteleiros 

e resorts para o mercado turístico nacional e internacional em áreas privilegiadas pela beleza 

cênica (DIEGUES, 2001).  

Como se pode observar, a zona costeira brasileira é considerada uma área de 

contrastes, configurando-se, por isso, em um campo privilegiado para o estudo de diferentes 

estratégias de gestão ambiental. Em algumas porções do litoral são encontradas áreas com 

intensa urbanização, atividades portuárias e industriais relevantes, bem como, exploração 

turística em larga escala, como no caso das metrópoles e centros regionais litorâneos em 

grande parte localizadas em áreas estuarinas e baias, considerados centros difusores dos 

primeiros movimentos de ocupação do Brasil, por constituírem-se naturalmente, áreas 

abrigadas.  

Em outras porções, os espaços litorâneos do Brasil são permeados por áreas de baixa 

densidade de ocupação e ocorrência de ecossistemas de grande significado ambientais, que, 

no entanto, vem sendo objeto de acelerado processo de ocupação, demandando ações 

preventivas e de direcionamento das tendências associadas à dinâmica econômica emergente, 

a exemplo do turismo e da segunda residência. 

Nas duas situações, os elementos comuns são: a diversidade dos problemas, a 

fragilidade dos ambientes e a complexidade de sua gestão, responsáveis por uma demanda 

enorme de estudos e pesquisas, além de mobilização dos diversos atores envolvidos e de 

intervenções integradas.  A atividade turística destaca-se na perspectiva de futuro, porque é 

um dos setores produtivos que mais cresce na zona costeira na atualidade. A importância do 

setor pode ser mensurada com a ação do Estado na tentativa de ordenamento através de um 

dos maiores planos estatais da atualidade, o PRODETUR-NE (MORAES, 2007).  
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O litoral nordestino apresenta cerca de 3.300 km de praias e predomínio de clima 

tropical, além de paisagens cênicas exuberantes, conferindo-lhe atratividade turística de 

destaque. Além disso, beneficia-se do turismo predominante no mundo, o modelo sol e praia. 

Na tentativa de explorar esse modelo territorial e na busca de desenvolvimento econômico 

através da atividade turística foram implantadas no Nordeste duas políticas de turismo a partir 

da década de 80: a política de megaprojetos turísticos e o Programa de Desenvolvimento do 

Turismo no Nordeste, o PRODETUR-NE (CRUZ, 2000). 

O turismo de sol e praia é apontado como um dos principais vetores econômicos na 

Região Nordeste implicando na adoção de políticas econômicas que culminaram no 

fortalecimento da lógica de organização e ocupação do espaço costeiro da Região Nordeste. 

Percebe-se a concentração de recursos públicos, investimentos privados e fluxos turísticos 

principalmente nos Estados de Ceará, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte, 

promovendo assim, uma fragmentação da região do “Nordeste turístico”, associado às 

imagens representativas da maritimidade nas capitais e metrópoles litorâneas nordestinas. 

(DANTAS, 2006).  

Cruz (2000, p. 78) explica que a política de megaprojetos e o PRODETUR-NE 

“obedeceram a um modelo longitudinal de urbanização turística, e que a localização da infra-

estrutura acompanha a disposição espacial dos atrativos, nesse caso, fundamentalmente a 

praia”, seguindo o exemplo das praias mexicanas de Manzanillo, Acapulco e Cancún. 

Os estudos realizados por Cruz (2000), Coriolano (2004), Rodrigues (2006), e Dantas 

(2008) confirmam a inserção e trajetória dos investimentos do PRODETUR-NE no litoral do 

Nordeste brasileiro e enfatizam o fortalecimento da lógica de organização e ocupação do 

espaço litorâneo, consolidando a implantação de infra-estrutura básica e turística, valorizando 

e transformando a paisagem litorânea. 

No caso específico do litoral sergipano, o processo de ocupação territorial está 

basicamente dividido em três fases. A primeira fase se dá com a investida dos jesuítas, sob o 

pretexto de catequizar os índios. O segundo momento ocorre a partir da instalação definitiva 

dos portugueses em terras de Sergipe D’el Rey, e a terceira acontece com a expansão para o 

agreste em busca da procura de minas de prata, salitre e da captura de índios (DINIZ, 1981). 

A ocupação do litoral sergipano teve início no final do século XVI com a finalidade de 

estabelecer a continuidade territorial entre Salvador e Olinda, principais centros urbanos no 

período colonial, como demonstrou a Figura 8. Outros fatores decisivos para a ocupação foi a 

tentativa de restringir a presença e influência da ocupação francesa sobre os indígenas e 

submeter ao império português as tribos que dominavam o litoral sergipano e assim, 
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confirmar o domínio da posse da terra através do povoamento do território (VILAR e 

VIEIRA, 2004). 

As principais atividades econômicas que se destacaram no processo de formação 

territorial do litoral sergipano foram a cana-de-açúcar e a pecuária que se estabeleceu em todo 

o Estado. No século XIX a necessidade de conectividade e fluidez da atividade 

agroexportadora de Sergipe viabilizou a construção de portos e embarcadores para a 

consolidação econômica do Estado. Desta forma, Aracaju e o restante do litoral sergipano 

passaram por processos semelhantes, embora com intensidade diferente, arquitetando uma via 

estuarina que conectava as cidades localizadas nos fundos dos vales fluviais com a foz e com 

o mundo (FONSECA, VILAR e SANTOS, 2009).  

O isolamento relativo dos espaços costeiros ao longo de grande parte da história 
territorial sergipana é algo também a ser ressaltado, ainda que poucos estudos 
tenham dado a devida ênfase a esse fenômeno. As conexões territoriais das praias e 
do litoral strito senso era muito pequena na medida em que se privilegiava a 
segurança do interior e não havia a valorização social da praia como objeto de uso 
variado, como se observa hoje, principalmente associada ao turismo, ao lazer e ao 
fenômeno da segunda residência (VILAR, 2005, p.3417).  

 

A partir do início do século XX, a estrutura territorial dos ambientes litorâneos sofreu 

transformações sensíveis em sua dinâmica geográfica. O domínio dos meios de transporte 

terrestre, num primeiro momento a ferrovia e posteriormente o protagonismo das rodovias, 

evidenciam uma nova lógica de organização e estruturação do território litorâneo sergipano.  

Fica evidente que o litoral de Sergipe sofreu transformações marcantes em sua 

dinâmica geográfica ao longo da história. A Rodovia SE-100, as pontes, as atividades 

econômicas e os empreendimentos imobiliários são considerados os principais indutores de 

ocupação atual da região. A indústria, a urbanização, o turismo e a valorização social das 

praias também intensificam uma ocupação mais recente.   

O processo de ocupação territorial do litoral Sul Sergipe é semelhante ao do litoral 

brasileiro e sergipano como um todo, predominando a “dominação colonial” e a 

“domesticação dos estuários” (BERTRAND, 2000). Os elos geográficos, no período colonial 

foram estruturados através de uma bacia dentrítica, cuja conexão se dava entre o interior e o 

litoral, ou seja, no sentido oeste-leste. Os embarcadouros da Capivara e do Crasto, situados 

em Estância e Santa Luzia do Itanhy, respectivamente, registram-se como via estuarina e 

contribuíram para dar suporte e fluidez à economia agroexportadora de Sergipe na época. 

(DINIZ, 1987).  

De acordo com Vilar e Vieira (2004), a desconexão territorial entre os litorais 

sergipanos vai sofrer a primeira grande mudança na primeira metade do século XX, quando se 
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começa a abrir as estradas e Aracaju se consolida como o grande centro administrativo do 

Estado. Até esse momento, havia uma maior vinculação de Estância, Santa Luzia do Itanhy e 

Indiaroba com Salvador do que com a capital sergipana. No litoral Sul, somente São 

Cristóvão mantém uma vinculação fluvial e terrestre com Aracaju, desde o século XIX. Há 

uma série de registros históricos que demonstram essa mudança no desenho territorial dos 

municípios do litoral Sul. 

A partir da década de trinta, começou a se desenvolver uma região mais densa de 
estradas de rodagem. A penetração, em larga escala, do automóvel, sobretudo a 
partir de 1940, acentuou a importância de Aracaju na região. Todas as linhas-tronco 
do Estado foram construídas a partir da Capital para o sudoeste, oeste, noroeste e 
norte, formando uma rede radial de estradas, modelo tipicamente ‘colonial’, que 
facilitava a penetração e a drenagem dos recursos da vasta hinterlândia (DINIZ, 
1987, p.74).  

 

O município de Santa Luzia do Itanhy, localizado no Litoral Sul, destaca-se pelo 

povoamento mais antigo de Sergipe, e também por dar origem às cidades de Estância e 

Indiaroba, que surgiram a partir do seu desmembramento. Todavia, Estância obteve maiores 

vantagens econômicas, já que a sua localização e a proximidade com a Bahia favoreciam as 

principais rotas comerciais e colocaram-na em destaque, a partir do século XVIII. São 

Cristóvão tem igual importância histórica, fundada no século XVI, foi capital da província até 

o século XIX, é a quarta cidade mais antiga do país, e foi tombada pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1967. 

A Praça São Francisco, em São Cristóvão, congrega um dos mais importantes 

conjuntos de atrativos históricos, culturais e arquitetônicos que compõem a paisagem histórica 

e turística de Sergipe. Nesse complexo arquitetônico destacam-se: os casarios, a vista da 

Igreja e do Convento de São Francisco, onde funciona o Museu de Arte Sacra e o Museu 

Histórico de Sergipe. Em 2010, o  reconhecimento do valor universal da Praça São Francisco 

lhe conferiu a condição de Patrimônio da Humanidade, pela UNESCO. Este título contribuirá 

com o fortalecimento dos destinos turísticos ofertados nos roteiros de Sergipe.  

 

3.2 Cenários territoriais e turísticos do litoral sergipano 

 

O litoral sergipano possui extensão de cerca de 170 km e área de aproximadamente 

5.453,8 km² equivalente a 24,9% do território do Estado de Sergipe. É composto basicamente 

por áreas de restingas, brejos, mangues, praias, dunas e estuários, além das áreas com 

características particulares no que se refere aos interesses de preservação. Incluem-se ainda os 
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últimos remanescentes de mata Atlântica do Estado, sendo que as pressões para apropriação 

dos recursos naturais ocorrem de forma diferenciada nos diversos municípios. (GERCO, 

2004). 

Para a compreensão de qualquer litoral faz-se necessário a leitura a respeito dos 

critérios utilizados para a sua configuração e compartimentação geográfica. De maneira geral, 

os critérios podem ser físicos, sócio-econômicos e administrativos. Os principais trabalhos 

sobre os critérios físicos de divisão territorial do litoral sergipano são de Silveira (1964), 

Muehe (1998) e Ab’Saber (2001).  

Segundo a classificação de Ab’Saber (2001), a zona costeira do Estado de Sergipe 

pertence ao Litoral Leste brasileiro, estando incluída no contexto da unidade geotectônica 

Bacia Sedimentar Sergipe/Alagoas e na feição estrutural rasa denominada Plataforma de 

Estância. Nestes domínios são encontrados os seguintes conjuntos litológicos: a) rochas do 

Complexo Granulítico de idade Arqueana; b) rochas do grupo Estância de idade Proterozóica; 

c) rochas da Bacia Sedimentar de Sergipe de idade Mesozóica, pertencentes à formação 

Serraria e aos grupos Baixo São Francisco e Sergipe; d) sedimentos do grupo Barreiras de 

idade Pliocênica e Pleistocênica; e) sedimentos marinhos, flúvio-marinhos, eólicos, flúvio-

lagunares, alúvio-coluvionares e halomórficos de mangue, de idade Quaternária. 

A localização litorânea do Estado de Sergipe adquire transcendente importância, sendo 

a base de variadas atividades econômica, mas quando não são orientadas por programas de 

ordenamento territorial, podem gerar fatores de degradação ambiental e de destruição dos 

recursos naturais. Daí a importância de estudos ambientais visando o gerenciamento integrado 

da zona costeira, buscando compatibilizar o desenvolvimento econômico e a capacidade de 

suporte deste recorte espacial. (CARVALHO e FONTES, 2006). 

A zona costeira de Sergipe como um todo, comporta em seu segmento litorâneo três 

setores: a interface continental, a planície costeira e a interface marinha. A interface 

continental está constituída, basicamente, pelos depósitos continentais do grupo Barreiras, e 

de forma secundária por rochas sedimentares mesozóicas da Bacia Sedimentar e do Complexo 

Cristalino do pré-cambriano. A planície costeira ocupa uma faixa descontínua assimétrica e 

alongada no sentido NE-SE e tem maior expressão areal na dependência do recuo dos 

tabuleiros costeiros. Na interface marinha da zona costeira sergipana os processos 

morfodinâmicos mais atuantes são basicamente representados por ações naturais físicas 

gerados pela ação das ondas, correntes costeiras e marés. As correntes de marés causam 

mudanças no nível das águas, resultando na inundação periódica das planícies de marés e 

manguezais (CARVALHO e FONTES, 2006). 
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Pautado nas necessidades de planejamento ambiental18, o Ministério do Meio 

Ambiente (2002) estabeleceu que a zona costeira de Sergipe apresenta um conjunto de 23 

municípios (Santana do São Francisco, Neópolis, Ilha das Flores, Brejo Grande, Japoatã, 

Pacatuba, Japaratuba, Carmópolis, Rosário do Catete, General Maynard, Pirambu, Maruim, 

Santo Amaro das Brotas, Barra dos Coqueiros, Riachuelo, Laranjeiras, Nossa Senhora do 

Socorro, Aracaju, São Cristóvão, Itaporanga d’ Ajuda, Estância, Santa Luzia do Itanhy e 

Indiaroba) que são defrontantes com o mar, ou são municípios estuarinos dada a relevância 

deste ambiente para a dinâmica marítimo-litorânea e municípios próximos ao litoral, até 50 

km da linha de costa, que aloquem em seu território atividades impactantes sobre a zona 

costeira. Os limites internos municipais fornecem a delimitação da zona costeira na retroterra: 

Litoral Norte, Litoral Centro e Litoral Sul (Figura 9).  

      Figura 9 - Litoral Sergipano: Divisão Regional.  

 
     Fonte: MMA/GERCO, 1995. 

                                                 
18  Na faixa marítima, o limite determinado pela Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar é de doze 
milhas náuticas contadas da linha de base da costa que corresponde a linha de baixa do litoral. Na faixa terrestre 
considera-se todo o território dos municípios qualificados como costeiros. (MMA, 2002). 
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Já de acordo com a classificação do Programa de Gerenciamento Costeiro (GERCO), 

o litoral sergipano está dividido em três setores com características locacionais, geoambientais 

e sociais que as individualizam na paisagem. É conveniente ressaltar que os critérios 

utilizados nessa divisão levaram em consideração a divisão administrativa na perspectiva de 

valorizar a escala municipal. Entretanto, em função dos objetivos aqui propostos opta-se pela 

classificação a partir dos critérios físicos, que estabelece que os municípios costeiros e o 

litoral sergipano stricto sensu, ou seja, municípios que possuem contato direto com o oceano.  

 

O sistema territorial do litoral sergipano pode ser compreendido basicamente através 

da análise de quatro elementos: a) os domínios territoriais; b) a hierarquia das cidades, c) o 

sistema de transportes e d) os patrimônios territoriais. (Figura 10).  
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Figura 10 - Sistema territorial do litoral sergipano. 

 
Organização: Letícia Lima 
Digitalização: Edson Magalhães 
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Segundo o Plano de Desenvolvimento do governo Marcelo Déda (2006-2010), os 

domínios territoriais que englobam o litoral sergipano foram divididos em: Baixo São 

Francisco Sergipano (Pacatuba e Brejo Grande), Leste Sergipano (Pirambu), Grande Aracaju 

(Barra dos Coqueiros, Aracaju, São Cristóvão e Itaporanga d’ Ajuda) e o Sul Sergipano 

(Estância, Santa Luzia do Itanhy e Indiaroba).  

Observa-se uma ocupação mais rarefeita no domínio do Baixo São Francisco 

sergipano devido a não pavimentação da SE-100. Em função das dificuldades do sistema de 

transporte, este trecho litorâneo de Sergipe é marcado por uma paisagem que ainda preserva 

seus manguezais e que tem o Rio São Francisco como atrativo turístico natural mais 

promovido deste domínio territorial. O município de Brejo Grande disponibiliza aos visitantes 

e turistas embarcações de variados portes para a realização de passeios no “Velho Chico”. 

A melhoria da infra-estrutura, como os acessos rodoviários e a construção da Ponte 

João Alves (Rio Sergipe), permitiram a interligação entre os municípios de Aracaju e Barra 

dos Coqueiros, e, sobretudo, a expansão da atividade turística para o litoral Norte do Estado. 

A Linha Verde, com 230 km de extensão, construída com investimentos do PRODETUR-NE, 

e a entrada em operação da Ponte Joel Silveira (Rio Vaza-Barris) facilitaram o deslocamento 

entre as cidades de Salvador (BA) e Aracaju (SE). 

Com base na análise das rotas de percurso do litoral sergipano, verifica-se uma 

mudança na distribuição de turistas da cidade de origem (por exemplo, Aracaju e Salvador) 

beneficiados pelo sistema de transportes que conecta linearmente os atrativos litorâneos do 

Estado de Sergipe e da Bahia. A operação da Ponte Jornalista Joel Silveira, e a ponte 

projetada sob o Rio Piauí, que ligará Porto do Cavalo (Estância) a Terra Caída (Indiaroba), 

passam a exercer influência direta no fluxo (n° de turistas) e na duração da viagem ou 

excursão. 

Ademais, vale ressaltar que a Rodovia SE-100 em sua grande extensão, ainda não 

possui a devida infra-estrutura de apoio (postos de abastecimento, oficinas, restaurantes, 

motéis, postos de informações, equipamentos de comunicação, emergência 24 horas a 

acidentados) necessária a atender a futura demanda dos fluxos de deslocamento. Espera-se 

ainda, um maior contingente de população em vista da valorização dos terrenos e 

empreendimentos imobiliários localizados nas proximidades da Ponte Jornalista Joel Silveira. 

Analisando a hierarquia das cidades dos municípios litorâneos sergipanos, segundo a 

população urbana (IBGE, 2007), destacam-se Aracaju, São Cristóvão, Estância, Itaporanga d’ 

Ajuda, Barra dos Coqueiros e Pirambu. O povoamento é mais intenso nas proximidades da 

capital e no centro Sul diminuindo na direção Norte do litoral sergipano (Figura 11).
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Figura 11 - Densidade demográfica do litoral sergipano. 

 
Organização: Letícia Lima 
Digitalização: Edson Magalhães 
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O fluxo populacional é desordenado ou irregular em alguns trechos do Litoral Sul de 

Sergipe, o que vem provocando danos ambientais pelo assoreamento dos mananciais, perda 

de parte da cobertura vegetal, poluição das águas e aumento inadequado da densidade 

populacional. Esse processo se acentuou com a implantação e posterior asfaltamento da 

Rodovia SE-100 Sul, que funcionou como uma espécie de extensão da “linha verde” até 

Aracaju, facilitando o acesso às praias locais. 

A leitura do sistema territorial do litoral sergipano é complementada com os seguintes 

patrimônios territoriais: a APA Litoral Norte, a Reserva Biológica de Santa Isabel (REBIO) e 

a APA Litoral Sul (Figura 12).  

As unidades de conservação são patrimônios territoriais incluindo seus recursos 

ambientais, as suas águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regimes 

especiais de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. A criação das 

unidades de conservação é considerada uma das estratégias para minimizar o processo de 

degradação ambiental na faixa da zona costeira brasileira causada pela intensa ocupação e uso 

dos recursos naturais. Sendo assim, as Unidades de Conservação devem contribuir através de 

seus instrumentos de planejamento e gestão, com o ordenamento de usos e ocupação nos 

espaços litorâneos.   

No Estado de Sergipe existem quinze Unidades de Conservação da Natureza, sendo 

três particulares, três do governo federal, duas municipais e sete estaduais, sendo que duas das 

estaduais estão em fase de recategorização. A Figura 12 destaca as unidades que estão 

localizadas em municípios costeiros sergipanos e que são áreas prioritárias de conservação: 

Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte, Reserva Biológica Santa Isabel, Área de 

Proteção Ambiental do Morro do Urubu e a Área de Proteção Ambiental do Litoral Sul. Nos 

pontos extremos do litoral sergipano, ao Norte, limitando-se com a APA Litoral Norte 

encontra-se a APA Piaçabuçu, em Alagoas, e ao Sul, limitando-se com a APA litoral Sul, a 

APA Plataforma Continental do Litoral Norte, na Bahia. 
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Figura 12 – Unidades de conservação do litoral sergipano. 

 
Organização: Letícia Lima 
Digitalização: Edson Magalhães 

 



 

 

98 

A Área de Proteção Ambiental (APA) Litoral Sul (Decreto Nº 13.468, de 21 de janeiro 

de 1993) foi criada com finalidade de proteger e preservar os ecossistemas litorâneos e 

costeiros, a biodiversidade e paisagem natural e cultural. Sua presença na área em questão 

requer dispositivos de proteção e a estruturação de uma entidade administradora ou gestora do 

meio ambiente.  

A APA Litoral Sul possui 55,5 km de linha de costa, 10 a 12 Km de largura e uma 
superfície de 542 Km², estando limitada, ao sul, pela margem esquerda do Rio Real, 
no limite fronteiriço com o Estado da Bahia, ao norte, pela margem direita do Rio 
Vaza Barris, ao leste pelo oceano Atlântico e ao oeste por uma distância de 10 – 12 
Km dos pontos da preamar média (...). Através do GERCO/SE foi elaborada, quase 
dez anos depois de regulamentada a referida APA, o Zoneamento Ecológico-
Econômico da zona costeira Sul, incluindo São Cristóvão, município que não 
participa da Área de Proteção Ambiental do Litoral Sul, embora esteja oficialmente 
incluído nessa zona. (GEOCONSULTORIA, 2001). 

 

De acordo com o Decreto Nº 13.468, de 21 de janeiro de 1993, a criação e instituição 

da APA litoral Sul justifica-se pelos seguintes fatores: 

• A implantação da Rodovia SE/100 Sul se constituirá num importante fator de 

desenvolvimento econômico – social da área do litoral Sul do Estado de Sergipe, 

através da sua utilização em atividades que devem ser harmonizadas entre si e com 

os valores ambientais; 

• A existência no litoral Sul do Estado de um inestimável patrimônio natural, 

formado por diversos ecossistemas, constituído por manguezais, áreas estuarinas, 

dunas, lagoas e vegetação de restingas, de grande valor paisagístico; 

• A instituição de uma Área de Proteção Ambiental constitui a ação mais apropriada 

para a proteção do litoral Sul do Estado, possibilitando a ocupação e utilização 

ordenada, coerente e conveniente do solo, no desenvolvimento de atividades sócio-

econômicas.  

 

A gestão costeira do Estado de Sergipe tem como um dos principais instrumentos a 

Agenda 21, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, os Planos de Intervenção da Orla 

Marítima e os Planos Diretores Municipais.  No que tange especificamente a orla, o Plano de 

Intervenção na Orla Marítima dos municípios de Aracaju, Estância e Itaporanga d’Ajuda, 

realizado em 2004 e o Projeto de Gestão Integrada da Orla, gerenciado pelo GERCO-SE se 

configuram numa estratégia de ordenamento do uso do território praial. Em 2008 e 2009 

foram realizados os diagnósticos paisagísticos das áreas de praias dos municípios de Barra dos 

Coqueiros, Pirambu, Pacatuba e Brejo Grande. 
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Mais recentemente, entre os anos de 2004 e 2005 foram elaborados os Planos 

Diretores dos municípios de Estância, Itaporanga d´Ajuda e Aracaju, e estão em fase de 

conclusão nos municípios de Pirambu, Pacatuba e Brejo Grande.   

No Litoral Sul sergipano destacam-se os seguintes instrumentos de gestão: o Plano de 

Gestão e Manejo da APA Litoral Sul e o Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro, 

todavia, estes ainda não foram validados. O ZEE deverá ser validado em consulta pública, e o 

Plano de Gestão deverá ser acompanhado e avaliado por um Comitê Gestor (VIEIRA, 2010). 

A complexidade de ações para a validação do ZEE torna este instrumento de 

ordenamento territorial polêmico, sendo questionado por diversos ambientalistas, 

pesquisadores e planejadores. A execução de suas propostas revela-se lenta e problemática, 

dificultando o processo de avaliação coerente e realista do litoral sergipano, pois os 

movimentos de ocupação e uso do solo na zona costeira são dinâmicos. Neste caso, corre-se o 

risco de, ao concluir a proposta zoneadora, esta não retratar a realidade enfocada, alterada em 

relação ao quadro levantado anos antes. 

A avaliação da qualidade da água no litoral sergipano é de fundamental importância na 

perspectiva desta pesquisa por se tratar de uma temática que utiliza a água do mar como 

recurso para a realização das práticas marítimas, recreacionais e turísticas. Para a sua 

avaliação é necessário o estabelecimento de critérios objetivos, devendo se basear em 

indicadores objetivos e, seus valores, confrontados com padrões preestabelecidos, para que se 

possa identificar se as condições de balneabilidade19 são favoráveis ou não. O indicador 

básico para a classificação das praias quanto à sua balneabilidade em termos sanitários é a 

densidade de coliformes fecais. 

                                                 
19 De acordo com a Resolução do CONAMA nº 274, de 29 de novembro de 2000, as águas consideradas próprias 
para banho estão subdivididas nas seguintes categorias: a) Excelente: quando em 80% ou mais de um conjunto 
de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo, 
250 coliformes fecais (termotolerantes) ou 200 Escherichia coli  ou 25 enterococos por l00 mililitros; b) Muito 
Boa: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, 
colhidas no mesmo local, houver, no máximo, 500 coliformes fecais (termotolerantes) ou 400 Escherichia coli 
ou 50 enterococos por 100 mililitros; c) Satisfatória: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras 
obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo 1.000 
coliformes fecais (termotolerantes) ou 800 Escherichia coli ou 100 enterococos por 100 mililitros. 
As águas são consideradas impróprias  quando no trecho avaliado, for verificada uma das seguintes ocorrências: 
a) não atendimento aos critérios estabelecidos para as águas próprias; b) valor obtido na última amostragem for 
superior a 2500 coliformes fecais (termotolerantes) ou 2000 Escherichia coli ou 400 enterococos  por 100 
mililitros; c) incidência elevada ou anormal, na Região, de enfermidades transmissíveis por via hídrica, indicada 
pelas autoridades sanitárias ; d) presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgotos 
sanitários, óleos, graxas e outras substâncias, capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a 
recreação; e) pH < 6,0 ou pH > 9,0 (águas doces), à exceção das condições naturais;  
f) floração de algas ou outros organismos, até que se comprove que não oferecem riscos à saúde humana; g) 
outros fatores que contra-indiquem, temporária ou permanentemente, o exercício da recreação de contato 
primário. 
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Conforme mostra a Figura 13, as praias do litoral Norte que se apresentam próprias 

para banho são Pirambu, Jatobá, da Costa, Atalaia Nova. No litoral Centro, as praias dos 

Artistas, Atalaia Velha, Bonanza, Aruana, Náufragos e Robalo são consideradas próprias para 

banho, e as praias São Pedro do Pescador, Siri, Prainha do Bairro Industrial, Treze de Julho, 

Bico do Pato, Marina e Rio Poxim são consideradas impróprias para banho. E, no Litoral Sul 

de Sergipe, todas as praias encontram-se adequadas para banho. São elas: Caueira, Abaís, Boa 

Viagem e Saco.  
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Figura 13 – Balneabilidade das praias do Estado de Sergipe. 

 
Fonte: ADEMA, 2003. 
Digitalização: Marcelo Henrique A. Araújo 
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De modo geral, o uso da terra no litoral sergipano caracteriza-se pela predominância 

da vegetação de restinga no litoral Centro e Sul com manchas de pastagens no Norte, Centro e 

Sul, principalmente nos setores mais recuados da costa. No litoral Norte registram-se além da 

vegetação de restinga, solo exposto e vegetação de manguezal mais preservado. A vegetação 

nativa (floresta) encontra-se espalhada em todo o litoral mas com pequenas manchas 

espacializadas de maneira mais concentrada no extremo Sul do litoral sergipano, 

principalmente em Santa Luzia do Itanhy e Indiaroba (Figura 14).  

 

No âmbito econômico, a pecuária foi considerada o maior agente de produção do 

espaço, principalmente nas décadas de 1970 e 1980. As transformações nas formas de 

utilização da terra e na orientação da agricultura deixam evidente o predomínio das pastagens 

e do rebanho bovino em todo o litoral sergipano. A pecuária intensifica-se de tal maneira que 

alcança espaços tradicionalmente agrícolas em municípios do litoral Sul, sobretudo nas áreas 

de domínio da Formação Barreiras.  

O coco-da-baía representa o principal cultivo industrial do litoral sergipano, é plantado 

em toda a extensão litorânea, destacando-se os municípios de Pacatuba, Santo Amaro das 

Brotas, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’ Ajuda e Estância. Esta atividade econômica se 

constitui em uma cultura típica de solos arenosos, salinos necessitando de altas temperaturas e 

chuvas constantes. Nos últimos anos, a especulação imobiliária dos terrenos próximos ao mar 

colaborou com a destruição dos coqueirais, para dar lugar aos loteamentos e condomínios, 

preocupando os produtores de coco-da-baía em Sergipe (FRANÇA, 1988).  

O sistema sócio-econômico do Litoral Sul de Sergipe caracteriza-se basicamente pelos 

seguintes atributos: zona de usos múltiplos; vetores diferenciados de ocupação; diversidade e 

convivência de padrões díspares e rapidez e intensidade de ocupação do solo, principalmente 

pela segunda residência. Além disso, tem sido alvo de vários projetos e ações públicas, 

promovendo o desenvolvimento do turismo e, ao mesmo tempo, gerando sérios impactos (no 

meio natural e cultural), marcado pela ocupação desordenada, destruição de campos dunares, 

valorização imobiliária dos terrenos de praia e degradação de mangues, dentre outros. 

(VIEIRA e JORGE, 2001). 
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Figura 14 – Utilização da terra no litoral sergipano. 

 
Organização: Letícia Lima 
Digitalização: Edson Magalhães 
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O turismo insere-se no contexto econômico, uma vez que a zona costeira de Sergipe 

tem sido alvo de vários projetos e ações públicas. Os investimentos20 do PRODETUR I 

(1996/2000) foram direcionados para 9 (nove) municípios, sendo que, 7 (sete) deles estão 

localizados na faixa litorânea do Estado: Aracaju, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, 

Estância, Indiaroba, São Cristóvão e Santa Luzia do Itanhy. Assim como os outros Estados 

nordestinos, Sergipe vem se consolidando com o modelo turístico de sol e praia, promovendo 

o seu principal produto turístico, o Pólo Costa dos Coqueirais. 

Como indicativo dos benefícios alcançados pelo PRODETUR-NE destaca-se o 

incremento do volume de turistas hospedados na rede hoteleira, que cresceu aproximadamente 

23% no período 2005-2010, passando de 169.485 turistas/ ano para 208.471, correspondendo 

a cerca de 4,6% ao ano (ENSETUR, 2011).  

De acordo com Vieira (2010), os terrenos litorâneos de Sergipe estão sendo 

valorizados para serem utilizados pelo lazer e turismo, surgindo nos últimos anos diversos 

loteamentos, sendo que muitos deles destroem os ecossistemas naturais e expulsam o homem 

do campo para a cidade. Outros problemas sérios foram levantados pelo referido pesquisador, 

e estão associados aos agentes transformadores do espaço costeiro sergipano:    

• Exploração de áreas consideradas de preservação permanente - comercialização de 

áreas de encostas de morros, cordões dunares e áreas de apicum e manguezal, além 

da ocupação indevida, nas margens dos rios e lagoas. A especulação imobiliária 

desenfreada e sem planejamento tem provocado impactos e conflitos ambientais e 

sociais; 

• Retirada da vegetação ciliar e manguezal - a atividade da carcinicultura tem 

provocado a retirada da mata ciliar, além das destruições de áreas de mangues e 

apicum. Essa ação provoca o assoreamento dos rios, com formação de ilhas, uma 

vez que os sedimentos das margens são carregados para o leito, chegando a 

encobrir áreas de mangues;  

• Poluição dos rios e estuários - os resíduos químicos utilizados nas lavagens dos 

viveiros de camarões são jogados no próprio rio sem tratamento adequado, desta 

forma, prejudicando a sobrevivência de espécies nativas, como por exemplo, o 

caranguejo-uça; 

                                                 
20 Investimentos do PRODETUR I -1996/2000 em Sergipe US$ 52.693.192 e no PRODETUR II – Costa dos 
Coqueirais US$ 63.312.27. (PDTIS, 2002).  
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• Geração de lixo - as áreas de mangues, dunas e praias estão se transformando em 

depósitos de lixo a céu aberto. É possível observar restos de construções civis e 

lixo doméstico em várias localidades, inclusive próximo às praias. 

 

Diante do panorama exposto, percebe-se que as cidades litorâneas sergipanas passam a 

desempenhar papel fundamental no processo de ocupação atual do território do Estado de 

Sergipe. As transformações socioeconômicas e tecnológicas empreendidas deixam marcas 

visíveis na estruturação da rede urbana e na paisagem, dinamizando e valorizando as zonas de 

praia. As interpretações territoriais e turísticas do litoral sergipano por setores realizados a 

seguir auxiliam na compreensão dos elementos delineadores do processo de desenvolvimento 

do turismo de sol e praia em Sergipe. 

O Litoral Norte está composto por 17 municípios (Santana do São Francisco, 

Neópolis, Ilha das Flores, Brejo Grande, Japoatã, Pacatuba, Japaratuba, Carmópolis, Rosário 

do Catete, General Maynard, Pirambu, Maruim, Santo Amaro das Brotas, Riachuelo, Rosário 

do Catete, Laranjeiras e Barra dos Coqueiros), distribuídos numa área de aproximadamente 

2.783,3 km² ( MMA/GERCO, 1995). 

Com relação ao processo de urbanização, o litoral Norte apresenta crescimento 

demográfico heterogêneo em seus municípios. Entre 1991 e o ano de 2000, o litoral Norte 

obteve um índice de crescimento positivo, com um total de 21,24%.   Em termos de 

contingente urbano verifica-se um crescimento de 39,85% , e no conjunto da totalidade rural 

houve uma redução de -5,66%, com exceção de Pacatuba e Brejo Grande, que apresentaram 

crescimento na sua população rural (PNUD, 2003).   

As principais características territoriais do Litoral Norte são as seguintes: a) presença 

de grandes áreas naturais preservadas, como por exemplo, a Reserva Biológica (REBIO) de 

Santa Isabel (localizada no município de Pirambu e Pacatuba); b) a presença de áreas 

industriais de exploração e processamento de petróleo; c) pressão imobiliária nos municípios 

que fazem divisa com a capital do Estado, principalmente Nossa Senhora do Socorro e Barra 

dos Coqueiros (SANTOS, 2008). 

O litoral Norte de Sergipe representa uma área de extrema importância para o Estado, 

local favorável ao desenvolvimento de ecossistema manguezal, que controla o fluxo de 

energia ente continente/oceano, protegendo a costa da ação dos agentes erosivos (ondas, 

ventos, marés entre outros), e funciona também como berçário para a reprodução de inúmeras 

espécies da fauna e importante potencial econômico (VIEIRA, 2010).        
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A região do litoral Norte é uma das áreas ainda precárias quanto às vias de acesso. A 

implantação da SE 100 Norte teve como objetivo contribuir para o desenvolvimento do 

Litoral Norte, buscando maior integração entre o litoral e outras regiões. Os problemas 

relacionados com o meio ambiente derivam da localização da estrada na faixa costeira, onde 

dunas manguezais, estuários e restingas representam ecossistemas frágeis. Para resolver esta 

situação parte da estrada foi localizada entre o cordão litorâneo e a área alagada contornando 

as dunas.  

A extensa faixa ao longo do litoral Norte é formada por uma planície costeira, com 

muitas áreas de manguezais, dunas, áreas baixas inundáveis, onde o lençol freático, 

normalmente é elevado. Considerando a posição geográfica da SE-100 e a formação 

geomorfológica da região, verifica-se  que a situação sanitária de alguns municípios pode 

estar bastante comprometida assim como os corpos d’água próximos a estes locais.  

A perspectiva do turismo de sol e praia no litoral Norte sergipano tende a ser 

incrementado principalmente devido aos seguintes fatores: a operação da ponte Construtor 

João Alves sobre o Rio Sergipe, interligando Aracaju ao município de Barra dos Coqueiros, a 

partir de 2007; a presença do StarFish Ilha de Santa Luzia Resort21, no referido município; e 

mais recentemente a implantação do Projeto Verão22, na praia de Pirambu.  

Especificamente com relação ao StarFish Ilha de Santa Luzia Resort, a chegada dessa 

rede hoteleira global potencializa a entrada do turismo de massa no Litoral Norte sergipano, 

pois este trecho litorâneo é o único a possuir um resort ‘de frente para o mar’, ou front de mer. 

O turismo de massa geralmente é baseado no composto sol, mar e praia e está associado a 

impactos ambientais mais significativos. 

Os estudos da demanda por viagens turísticas demonstram que uma das motivações do 

turista que busca o prazer do sol, envolve o consumo das férias em resorts costeiros. Segundo 

Pearce (2003), os resorts costeiros podem atrair maior participação da demanda internacional 

ou doméstica para a localidade onde está situado. O aspecto morfológico a salientar desses 

empreendimentos é a sua linearidade, que consiste basicamente de uma associação em 

paralelo entre a praia, além de uma estrada ou rodovia e uma primeira linha de edificações 

                                                 
21 O Starfish é uma marca afiliada à Rede SuperClubs, líder de mercado de resorts no Caribe. O método de 
operação que a rede pratica é o sistema de all inclusive: oferece além da hospedagem, todas as refeições e 
bebidas sem limite de consumo, as atividades de lazer e entretenimento também estão incluídas. 
(www.litoralverde.com.br/resort). 
22 Com a finalidade de aumentar o fluxo de turistas e aumentar sua permanência no litoral foram implantados 
diversos eventos nas praias sergipanas, principalmente durante o período do verão. Dois desses eventos tem 
repercutido positivamente para o turismo de sol e praia: o reveillón em Aracaju, na praia de Atalaia e o Projeto 
Verão, a princípio realizado somente na praia de Atalaia, mas cujos shows estenderam-se para as praias de 
Pirambu (litoral Norte) e Caueira (litoral Sul). 
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que incluem as formas mais densas e caras de acomodações e um núcleo de lojas, bares e 

restaurantes voltados para os turistas (Figuras 15 e 16). 

 

  Figura 15 - StarFish Ilha de Santa Luzia Resort 

 
 Fonte: www.resorthotelturismo.com.br 
 

  Figura 16 - Área de lazer do StarFish 

 
 Fonte: www.atarde.com.br 

 

As praias de Ponta do Mangue (Figuras 17 e 18), Santa Izabel, Costinha e Cabeço, 

ainda não apareçam nos roteiros turísticos ofertados pelas operadoras de receptivo estadual e 

nacional, todavia, as mesmas apresentam uma rica diversidade ecológica e paisagística, e 

futuramente devem imitar os aspectos morfológicos das demais praias (Atalaia Nova e Costa), 

ou seja, linear, com urbanização turística de ‘frente para o mar’, aportando seus equipamentos 

turísticos ao longo da costa. 
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  Figura 17 - Praia Ponta do Mangue (Pacatuba) 

 
  Fonte: Letícia Lima, 2010 
 

 Figura 18 - Dunas e vegetação de manguezal em Ponta do Mangue (Pacatuba). 

 

  Fonte: Letícia Lima, 2010.    
 

A crescente valorização das zonas de praia tem causado, sobretudo, problemas por 

conta das construções irregulares de residências, restaurantes e pousadas nas praias da Costa e 

Jatobá, no município de Barra dos Coqueiros. De acordo com Alves (2009), no litoral Norte 

são comuns a não observação e o descumprimento das determinações contidas na legislação 

ambiental que proíbe, por exemplo, o tráfego de automotores na faixa praial e as construções 

indevidas que restringem o acesso do público à praia. Em Pirambu, apesar do trabalho de 
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sensibilização ambiental desenvolvido pelo projeto Tamar, os veículos transitam pelas praias, 

podendo acidentar visitantes e turistas, bem como comprometer o trabalho que visa a proteger 

as tartarugas marinhas. 

O Litoral Centro conta com a menor área territorial (174,053 km²) e está composto 

apenas por Aracaju. Apesar de apresentar a menor área, a zona sofre grande pressão 

imobiliária causada pela alta densidade demográfica, em especial na zona de expansão do 

município. A construção de condomínios de luxo na zona de pós-praia é um dos reflexos da 

valorização dos terrenos à beira mar em Aracaju, principalmente, nas praias de Aruana, 

Robalo e Mosqueiro (Figura 19). 

 

  Figura 19 - Expansão urbana na praia do Robalo (Aracaju). 

 
  Fonte: Letícia Lima, 2007. 

 

Analisando a demografia do Litoral Centro, verifica-se que Aracaju, no período entre 

1991 a 2009, cresceu 32,22%. (IBGE, 2009).  A zona de expansão de Aracaju encontra-se em 

processo de urbanização acelerado, cuja ocupação vem ocorrendo desordenadamente na zona 

de praia. A retomada da faixa de praia pelo Poder Público retirou entre os anos de 2009 e 

2010 inúmeros bares e restaurantes fixados irregularmente nas praias para dar lugar à 

reurbanização da orla de Aruana, em Aracaju (Figuras 20 e 21). 
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Figura 20 - Construção sobre as dunas na zona de expansão urbana na praia do Robalo 
(Aracaju). 

 
  Fonte: Projeto Orla, 2002.  
 

Figura 21 – Padronização dos equipamentos turísticos da orla de Aruana (Aracaju) 

 
  Fonte: Letícia Lima, 2010. 

 

O litoral Centro apresenta um alto índice de serviço de infra-estrutura de água e 

energia elétrica cobrindo, esta última, 100% da área. Embora o serviço de abastecimento de 

água esteja disponível aos moradores da orla observa-se a utilização de poços artesianos na 

zona de expansão. (MMA, 2004). No sistema de esgotamento sanitário das praias do 

Mosqueiro e Robalo há uma predominância de fossas rudimentares com despejo em valas, no 

estuário ou diretamente no mar, apresentando, inclusive um número expressivo de domicílios 

sem banheiros ou sanitários. Vale registrar que essa situação é incompatível com prática de 

um turismo de qualidade.  
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De maneira geral, a infra-estrutura de saneamento básico da zona de expansão de 

Aracaju é deficitária. Não há disponibilidade do serviço de coleta e tratamento de esgoto na 

orla de Aracaju. Os condomínios e residências de padrão médio e alto possuem fossa séptica 

com sumidouro, ou fossa rudimentar. Os bares e restaurantes utilizam também esse último 

tipo de fossa. Tais práticas comprometem a qualidade da água do lençol freático e do solo; 

além de afetar a saúde da população e as atividades de lazer na área.  

A coleta dos resíduos sólidos produzidos na orla é feita de forma regular e compatível 

com o grau de urbanização, sendo realizada apenas três vezes por semana para as residências 

e diariamente para os bares da praia. Aos finais de semana a coleta é feita duas vezes ao dia 

na área dos bares/restaurantes, porém, a disposição final destes resíduos se faz na lixeira da 

Terra Dura, área inadequada quanto aos aspectos hidrogeológicos e locacionais. Na zona de 

expansão de Aracaju, nos povoados do Mosqueiro, Areia Branca e Robalo, por exemplo, 

somente 44,2% dos resíduos sólidos são coletados. (VILAR, 2010).  

De acordo com MMA (2004), os principais fatores de degradação ambiental dos usos 

do litoral Centro de Sergipe estão associados à expansão urbana e, em menor grau, as 

atividades de lazer. Segundo o MMA (2004) os impactos decorrentes destas atividades são os 

seguintes:  

a) Na expansão urbana:  

• Degradação paisagística; 

• Adensamento espacial; 

• Ocupação e destruição de áreas de preservação permanente, de restingas e de 

lagoas intradunares; 

• Comprometimento da qualidade da água; 

• Impermeabilização do solo; 

• Comprometimento do fluxo da drenagem natural; 

• Perda da qualidade de vida; 

• Redução da diversidade biológica; 

• Aterros e construções irregulares nas lagoas de acumulação; 

• Alterações nos valores dos terrenos; 

• Comprometimento da saúde da população. 
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b) Lazer (Praia): 

• Aumento na geração de resíduos; 

• Ocupação concentrada da área da praia por barracas, mesas e outros; 

• Aumento de ruído e vibrações; 

• Aumento da demanda de serviços públicos de limpeza e coleta de lixo; 

• Comprometimento da qualidade paisagística e dos valores estéticos; 

• Aumento de fluxo e de acidente por veículos. 

 

c) Unidade de Processamento de Gás Natural da Petrobras, Dutos e Rota de Embarcações: 

• Risco de poluição das praias; 

• Comprometimento das atividades de lazer e recreação das praias;  

• Redução da atividade pesqueira.  

 

Embora os estudos do Plano de Intervenção na Orla Marítima de Aracaju (2004) 

demonstrem os inúmeros problemas ambientais do litoral aracajuano, nos últimos anos, o 

turismo de sol e praia é intensificado, tendo como atrativo-âncora os equipamentos de lazer 

implementados na orla de Aracaju. A orla possui cerca de 6 km de extensão e uma variada 

infra-estrutura. A orla marítima de Aracaju, Figuras 22 e 23, localizada nas praias dos Artistas 

e de Atalaia conta uma diversidade de equipamentos turísticos de lazer e de entretenimento, 

tais como: lagos, quadras de esportes, oceanário, parques infantis, bares, restaurantes, 

ciclovia, centro cultural e de artesanato, espaço para grandes eventos, pista de skate e de 

patins. Além disso, foram instalados ao longo da orla meios de hospedagem de categorias de 

pequeno, médio e grande porte para atender a demanda de turistas real e potencial 23. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 A demanda potencial é aquela que se pode obter a partir de uma praça de mercado emissor não conquistada, 
para outra praça de mercado (um centro ou um conjunto de centros turísticos), e também os incrementos 
adicionais que se poderia conseguir da demanda futura, como conseqüência da melhoria dos serviços e do 
aumento da capacidade de hospedagem, ou pelo efeito dos sistemas de publicidade que, para corrigir uma oferta 
subutilizada, apontam para novos segmentos de mercado nessas mesmas praças (BOULLÓN, 2002). 
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     Figura 22 - A infra-estrutura de lazer da Orla de Atalaia (Aracaju). 

 
  Fonte: Marcellus Lima (2008) 
 

 Figura 23 - Lagos e oceanário (Projeto Tamar ) na orla de Atalaia (Aracaju). 

 
  Fonte: Marcellus Lima (2008) 

 

É interessante destacar que o posicionamento estratégico desses novos objetos 

geográficos ao longo da orla aracajuana pode ser considerado uma forma de atrair e manter 

visitantes e turistas a concentrarem-se nesse espaço usufruindo de um tipo de lazer a beira-

mar sem necessariamente dirigir-se à praia especificamente, uma vez que o mar de Aracaju 

representa um aspecto negativo no que diz respeito à capacidade de atração visual da 

paisagem, devido à cor escura da água, por conta da influência direta que recebe dos 

estuários. 
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Hoje, o turismo de sol e praia em Aracaju está fortemente ligado ao uso lúdico da 

praia devido à presença da orla e sua gama de equipamentos de lazer já mencionados.  A 

diversão ou a mera distração é uma das principais motivações turísticas da atualidade. La 

playa como soporte de la actividad turística se ha ido transformando hasta convertirse en un 

foco de atracción de masas, que saturan su superficie, y conlleva a la ineludible necesidad de 

servicios de todo tipo 24 (RUBIO LOPEZ, 2003, p.24).  

Outro ponto a ser considerado quanto ao uso da praia como recurso turístico é a 

morfologia das praias aracajuanas, que representa um aspecto positivo para o turismo de sol e 

praia, em termos qualitativos. De acordo com o MMA/Projeto de Intervenção da Orla 

Marítima de Aracaju (2004), os trechos das praias de Aracaju (de Atalaia até o Mosqueiro) 

são caracterizados como lineares25, extensos e planos, beneficiando, assim, práticas 

recreacionais e atividades esportivas no ambiente praial, como por exemplo, caminhadas, 

corridas, futebol, voleibol, frescobol, entre outras. 

Vilar (2010) argumenta que as atividades econômicas da área de influência da Ponte 

Jornalista Joel Silveira apresentam uma nova dinâmica na ultima décadas, com um peso mais 

acentuado do setor turístico e com a diminuição do status econômico da pesca artesanal e da 

agricultura. A expectativa é que atividade agropecuária seja reduzida uma vez que as terras 

agricultáveis e de pastagens tenderão a ter outro tipo de uso, especialmente voltado para 

construção de edificações e de infra-estrutura turística ou permanecerão como simples reserva 

de valor a espera do momento adequado para se transformar num objeto geográfico, uma 

materialidade territorial verdadeiramente urbana. 

 

3.3 Litoral Sul de Sergipe: uma apresentação geográfica 

 

 3.3.1 Meio ambiente e turismo  
 

No segmento do Litoral Sul Sergipano predominam as seguintes unidades 

geomorfológicas: planície costeira e tabuleiros costeiros. No tocante à planície costeira, que 

aqui nos interessa mais de perto, destacam-se a planície fluviomarinha e os terraços marinhos, 

                                                 
24 A praia como suporte da atividade turística modificou-se até converter-se em um foco de atração de massas, 
que saturam a superfície e implica na inevitável necessidade de ofertar todos os tipos de serviços. [Tradução 
Nossa].  
25 Praias que se estendem por quilômetros e que, a não ser por edificações e vilas, não apresentam nenhuma 
estrutura morfológica significativa que possibilite a sua imediata identificação pela população. (MACEDO, 
2002). 
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estes apresentam na superfície vestígios de cordões litorâneos, remanescentes de antigas 

cristas de praia, parcialmente reconstruídos pela ação eólica ou semi-fixados pela vegetação 

herbáceo-arbustiva de restinga. Completam a paisagem dos terraços marinhos  os campos de 

dunas costeiras e o ambiente praial (Figura 24).  

Na planície fluviomarinha do Litoral Sul de Sergipe encontra-se a bacia do Piauí, a 

segunda do Estado em extensão, menor somente do que a bacia do São Francisco. O rio Piauí 

tem 132km de extensão, nasce em Riachão do Dantas e drena as terras do Centro-Sul. Seus 

principais afluentes são os rios: Piauitinga, Fundo, Caiçá, Jacaré, Machado, Arauá, Indiaroba 

e Pagão. 

O rio Real drena a margem esquerda das terras sergipanas, nascendo em Poço Verde, 

na divisa com a Bahia. Seus principais afluentes são os rios: Jacarezinho, Jabiberi, Paripe e 

Itamirim. O rio Real deságua no Atlântico juntamente, com o rio Piauí, formando um imenso 

estuário, que é mais conhecido como estuário do Mangue Seco. (CARVALHO e FONTES, 

2006).  

A relevância hídrica do local refere-se à abundância dos recursos pesqueiros 

expressivos principalmente nos ambientes estuarinos. O sistema estuarino Piauí/Real 

constitui-se num elemento geográfico que exerce forte influência na estrutura da paisagem do 

Litoral Sul Sergipano. Os estuários dos rios Piauí e Real podem ser analisados em conjunto, 

pois se apresentam geograficamente e com características ambientais semelhantes.  

A alta fertilidade estuarina promove alta produtividade fitopanctônica formando a base 

alimentar da cadeia trófica, o que faz com que os estuários tenham as águas mais férteis e 

piscosas do globo. Os peixes dos estuários pertencem a vários níveis tróficos; alguns se 

alimentam de material detrítico, diretamente do fundo, mas a maioria se constitui de 

carnívoros intermediários e superiores (alimentação indireta de detritos). Podem-se classificar 

as espécies de peixes do manguezal em três grupos: tipicamente marinhas (a maioria), 

tipicamente dulciaqüicolas e tipicamente mixo-halinas (estuarinas) (BAPTISTA NETO et al, 

2004).  

A elevada produtividade biológica que o estuário Piauí/Real apresenta faz com que 

esse ambiente seja considerado um berçário de inúmeras espécies de peixes e outros animais, 

que usam esses locais para o desenvolvimento das primeiras fases de seus ciclos de vida. A 

complexidade das interações biológicas que se observa na área, somada à extrema 

adaptabilidade das espécies frente às variações ambientais que ali se observa, notadamente a 

salinidade, permite a manutenção de uma biodiversidade elevada, com muitas espécies 

comercialmente importantes. 
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Figura 24 - Litoral Sul de Sergipe: Geomorfologia.  

Organização: Letícia Lima 
Digitalização: Edson Magalhães 
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Apesar de sua importância, o estuário Piauí/Real é uma área naturalmente estressada e 

sujeita a diferentes tipos de pressão antrópica. Neste contexto, o estuário Piauí/Real é um 

ambiente costeiro recente em termos geológicos, derivados do afogamento da linha de costa 

em função de elevação relativa do nível do mar. Estes ambientes atuam como depósitos 

efetivos dos sedimentos fluviais, impedindo que grande parte destes chegue à região da 

plataforma continental. Além dos sedimentos trazidos pelos rios, os estuários também 

recebem sedimentos da plataforma interna e de áreas costeiras adjacentes, trazidos pela deriva 

litorânea. Sendo ambientes propícios a sedimentação, a tendência é de serem completamente 

colmatados ao longo de sua evolução, transformando-se em planícies costeiras emersas e, 

caso a sedimentação fluvial seja mantida a níveis importantes, evoluindo para sistemas 

deltaicos. (BAPTISTA NETO et al, 2004). 

No município de Indiaroba, a pesca tem caráter artesanal sendo uma atividade de 

subsistência de algumas famílias, porém, devido à forte ligação de dependência com o 

estuário Piauí/Real, a pesca tornou-se para a grande maioria dos pescadores a principal fonte 

de renda familiar 

Analisando o litoral como um sistema complexo de unidades paisagísticas, este é um 

espaço de suporte em que as atividades geradas pelos processos de ocupação e usos múltiplos 

determinam mudanças caracterizadas particularmente pela rapidez e intensidade das 

transformações. Tais mudanças advindas do processo de inter-relação físico-humano geraram 

inúmeros riscos que acabam por interferir no equilíbrio biofísico e no comprometimento do 

quadro socioeconômico.  

A leitura da paisagem do litoral Sul pode ser avaliada através do mapa de uso do solo 

da APA litoral Sul, demonstrada na Figura 25. Com base na análise do uso e ocupação do 

solo na APA litoral Sul identificou-se as potencialidades turísticas e o uso restritivo em cada 

elemento paisagístico. 

As áreas onde se encontram manguezais, mata atlântica, mata de restinga, dunas fixas 

e semi-móveis e dunas fixas das lagoas do Abais são potenciais para o desenvolvimento do 

ecoturismo e turismo contemplativo. Essas áreas são limitadas à ocupação por restrições 

legais e fragilidades dos seus ecossistemas. 

Os manguezais são zonas de preservação, pois se constituem no principal reduto de 

reprodução da fauna estuarina, e a cobertura vegetal apresenta poucas alterações, mesmo com 

o avanço do plantio do coco-da-baía à sua retaguarda, bem como a presença da infra-estrutura 

hidroviária, principalmente atracadouros de balsas e catamarãs, e de alguns empreendimentos 

construídos à margem dos canais de mangues. 
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Figura 25 – Uso e ocupação do solo e as potencialidades turísticas na APA Litoral Sul de 
Sergipe 

 
Fonte: Wanderley, 2003. 
Organização: Letícia Lima 
Digitalização: Marcelo Araújo 
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Segundo a ADEMA (1984), o desenvolvimento dos manguezais depende de cinco 

requisitos básicos: altas temperaturas (média mensal mínima maior que 20° C e uma 

amplitude anual inferior a 5ºC); costas livres de ação de ondas e marés violentas (baías rasas e 

abrigadas, estuários abrigados, lagoas, o lado de ilhas abrigado do vento, canais protegidos); 

aluvião fino particulado (substrato mole constituído por silte e argila fina, rica em matéria 

orgânica); presença de água salgada e amplitude de marés. Todas essas condições são 

encontradas no Litoral Sul de Sergipe. 

Os animais que se encontram no manguezal são de diferentes tipos de hábitats 

disponíveis, tais como a copa das árvores, concavidades com água em árvores, poças d´água, 

superfície do solo, o próprio substrato e os canais de água desse sistema.  

A fauna encontrada em manguezais é composta por espécies residentes, organismos 

marinhos jovens (criadouro) e visitantes marinhos e duciaqüícolas. A proporção desses 

componentes numa área estuarina varia durante o ano segundo a salinidade. Por exemplo, 

quanto maior a pluviosidade, maior o componente dulciaqüícola, sendo que o componente 

estuarino permanece o ano todo. Crustáceos, moluscos e peixes passam pelo menos uma parte 

do ciclo de vida no manguezal. 

O ecossistema manguezal no Litoral Sul de Sergipe, com área de 75,53km², Figuras 26 

e 27, está distribuído no estuário dos rios Vaza-Barris, Piauí, Fundo e Real, incluindo os seus 

afluentes, constituindo-se, em alguns pontos, de pequenos e sinuosos canais, prolongados para 

o oeste da área. A planície de maré superior (shore) ocorre no médio litoral superior e 

representa antigos domínios de manguezais, que decorrentes dos eventos propagantes 

deixaram de receber regularmente águas de marés, sendo bastante influenciadas por condições 

continentais. 

Figura 26 – Manguezais do rio Real 

 
  Fonte: Pesquisa de campo, 2010 
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Figura 27 – Manguezal no estuário do rio Piauí. 

.    
Fonte: Pesquisa de campo, 2010 

 
A mata Atlântica no Litoral Sul de Sergipe encontra-se bastante modificada pela 

intervenção humana. Grandes parcelas da mata foram cedendo lugar às atividades agrícolas e 

pastagens existindo, hoje, alguns remanescentes pouco alterados, nos topos de relevo colinoso 

ou em áreas redutos, localizadas nas propriedades e mantidas como reservas. Esta formação 

de vegetação pode ser observada ocupando as planícies aluviais, ao longo dos rios ou terrenos 

íngremes, situados próximos ao litoral. (VILAR e VIEIRA, 2010). 

A mata de restinga se estende até a fronteira com a Bahia, ocupando uma estreita faixa 

que vai da linha de praia para o interior, alargando-se em alguns trechos, compondo cerca de 

70% da vegetação.  

As áreas ocupadas por coqueirais e por áreas de preservação permanente providas de 

acessos e hidrovias naturais se estendem ao longo dos rios Vaza-Barris, Fundo, Piauí, 

Guararema e Real. Nessas áreas há potencialidades para empreendimentos turísticos 

ambientalmente integrados com limitações para a ocupação de veraneio por riscos sanitários 

inerentes a adensamentos residenciais.   

A área agrícola tradicional de criatório bovino, cultura do coco e extrativismo vegetal 

da mangaba localiza-se no município de Indiaroba e apresenta potencialidades para chácaras 

de lazer e turismo rural 

As dunas móveis e semi-fixas são encontradas ao longo da planície litorânea, nas 

proximidades da linha da praia, dispostas em faixas que apresentam traçado sinuoso, variando 

razoavelmente em altitude. Estão constantemente sujeitas a ação do vento, que vem atuando 

com força de empurrão no sentido oeste e para o interior da área provocando seu gradativo 

deslocamento. Em movimento, as dunas têm soterrado a vegetação de restinga arbustiva-

arbórea até quase a copa das mesmas, especialmente na praia do Abaís.  
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As dunas móveis, com altitudes de 8 a 25 metros de altura, Figura 28, encontram-se 

parcialmente cobertas de vegetação de restinga apresentando mobilidade, soterrando 

coqueiros, restingas arbustivas e avançando sobre as pistas. As dunas fixas, com mais de 25 

metros, situam-se na retaguarda das lagoas Grande, Escura, Funda e Azul.  

Mesmo com a legislação vigente, as dunas do litoral Sul são descaracterizadas não 

somente pela ação da natureza (ventos), mas também pela degradação ambiental e descaso 

humano. A população ainda dispõe resíduos sólidos nas dunas, comprometendo assim, este 

importante ecossistema litorâneo, como mostra a Figura 29. 

Figura 28 - Dunas móveis da praia da Boa Viagem. 

 
  Fonte: Letícia Lima, 2007 
 

Figura 29 - Presença de lixo nas dunas do Abaís 

 
   Fonte: ADEMA, 2004. 
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Vale destacar que no povoado Saco do Rio Real as dunas estão avançando lentamente 

na direção da Rodovia SE-100, Rodovia das Dunas. (Figuras 30 e 31). 

Figura 30 - Soterramento de coqueiros na Praia do Abaís. 

 
   Fonte: ADEMA, 2004 
 

Figura 31 - Avanço das dunas sobre a Rodovia SE-100 no  Povoado Saco do Rio Real. 

 
  Fonte: Letícia Lima, 2008.  

 

As lagoas do Abaís, os rios Fundo, Real, Piauí, Gonçalves Dias, da N’ Angola e 

Guararema, bem como seus canais naturais apresentam potencialidade para esportes náuticos, 

pesca, recreação e navegação turística. As modalidades de turismo em destaque são: náutico, 

contemplativo, ecológico, esportivo e de aventura. Estes recursos hídricos estão restritos à 
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ocupação das margens controladas pela legislação vigente e monitoramento da qualidade das 

águas e dos efluentes.  

A Figura 32 mostra a Lagoa do Abaís localizada no município de Estância a qual  

ocupa uma área superior a 200 hectares. Constituindo-se originalmente como um único corpo 

d’água, a lagoa foi secionada transversalmente pela construção de estradas interligando suas 

margens. 

 

Figura 32 - Foto aérea da lagoa do Abaís. 

 
Fonte: SEPLANTEC/PRODETUR, 2003. 
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De acordo com o zoneamento ambiental da APA, efetuado em 1998, as margens da 

lagoa do Abaís são classificadas como Área de Preservação Permanente e apresentam em 

alguns trechos, principalmente nas margens da Rodovia Airton Senna, núcleos de 

povoamento.  O zoneamento ecológico econômico indica para as APPs os usos possíveis - 

contemplação, recreação, lazer e pesquisa - e proibições: supressão de vegetação; caça e pesca 

predatória; implantação de loteamentos, condomínios e núcleos urbanos; implantação de 

atividades agrícolas e aqüicultura. 

Segundo o artigo 2º da Lei Federal 4.771/65, margens de lagoas são consideradas 

Áreas de Preservação Permanente. O art. 3º da resolução CONAMA nº 303/2002 estabelece 

os limites mínimos referentes às áreas de preservação permanente do entorno de lagoas: trinta 

metros, para as que estejam situadas em áreas urbanas consolidadas; cem metros, para as que 

estejam em áreas rurais, exceto os corpos d’água com até vinte hectares de superfície, cuja 

faixa marginal será de cinqüenta metros.  

Além das margens da Lagoa do Abais serem áreas de reconhecimento legal (Áreas de 

Preservação Permanentes), elas estão inseridas na Área de Proteção Ambiental do Litoral Sul, 

com limites de uso definidos pelo Zoneamento Ecológico Econômico. 

A faixa de praia, foco central desta tese, estende-se pelas praias do Saco, das Dunas, 

da Boa Viagem, do Abais e da Caueira. Considerada como zona de alta restrição, compreende 

a faixa de 60 a 100 metros de largura contada da linha da costa de preamar média atual para 

dentro, considerada a zona de praia propriamente dita, estirâncio ou foreshore26.  

Nas praias do Saco, Dunas e Boa Viagem encontram-se áreas de segunda residência 

consolidadas por ocupações de alto e médio padrão. Porém, uma pequena porção da praia da 

Boa Viagem, próxima à praia de Abais, possui áreas de baixa ocupação. As praias do Abaís e 

Caueira apresentam em um menor trecho áreas de segunda-residência consolidadas por 

ocupação de médio padrão, em outros trechos essas praias possuem áreas de baixa ocupação.  

As praias supracitadas apresentam potencialidades para lazer, recreação e para 

equipamentos de segurança para banhistas e a criação de base para trabalho ecológico de alta 

relevância visando à reprodução e preservação de tartarugas marinhas. É preocupante 

qualquer tipo de ocupação e de construção de cercas, muros, cais, molhes, espigões e 

similares, pela sua ineficácia e pelo seu alto poder de impacto negativo visual e paisagístico e 

com agressão ao meio ambiente natural, comprometendo assim, o turismo, a paisagem e a 

valorização imobiliária.   

                                                 
26 A parte da zona litorânea exposta durante a maré baixa e submersa durante a maré alta é denominada face de 
praia foreshore. 



 

 

125 

As áreas de baixa ocupação, de segunda residência (alto e médio padrão) e as áreas 

ocupadas por sítios de coqueiro, chácaras de lazer e moradias permanentes apresentam 

potencialidades para a ocupação de veraneio, hotéis, pousadas e equipamentos de lazer com 

restrições legais e sujeição a medidas de ordenamento urbano-ambiental.  

Os povoados de Porto do Mato, Porto da Nangola, Porto do Cavalo, Convento, 

Preguiça, Pontal, Crasto, Terra Caída, Abais e Caueira possuem potencialidades para o 

desenvolvimento de vilas turísticas com restrições à urbanização indiscriminada por riscos de 

descaracterização sócio-cultural das comunidades. O turismo de pesca, e o turismo ecológico 

são modalidades do turismo que podem ser desenvolvidas como incremento de renda nos 

povoados de Pontal, Terra Caída e Crasto.  

Os povoados de Pontal e Terra Caída são locais que apresentam grande potencial para 

o desenvolvimento do turismo gastronômico, ecológico e fluvial. A praia fluvial de São José, 

em Terra Caída, conta com dezenas de restaurantes e peixarias rústicas que comercializam 

pescados e frutos do mar. Outro elemento que merece destaque no referido povoado é a 

disponibilidade de embarcações náuticas para a realização de passeios tanto em praias 

sergipanas como baianas. Esses passeios náuticos complementam a renda dos pescadores, no 

entanto, esta atividade poderia se transformar na fonte renda principal dos moradores locais se 

houvesse investimentos em treinamento e capacitação técnica para atender a demanda de 

turistas.  

No estuário Piauí/Real, situam-se exemplares preservados de manguezais 

configurando-se em atrativos naturais turísticos que se formatado como um produto de 

turismo ecológico pode tornar-se uma fonte de renda para a população dos povoados de Porto 

de Nangola, Porto do Cavalo e Saco do Rio Real. A paisagem dos manguezais e sua dinâmica 

biofísica contemplados de uma canoa é um passeio turístico diferenciado que o Litoral Sul 

poderá ofertar se trabalhado na perspectiva de educação ambiental com vistas à 

sustentabilidade, bem como ao turismo ecológico e científico. 

Em relação aos equipamentos turísticos, destacam-se pousadas e condomínios de lazer 

estruturados para atender a demanda regional e nacional. As praias do Abais e da Caueira 

possuem terminal turístico, ou seja, orla com banheiros, bares e equipamentos específicos 

para a realização de eventos. A partir do ano de 2008, o Projeto Verão de Sergipe levou para a 

praia da Caueira grandes shows nacionais com o intuito de promover as praias do Litoral Sul 

através de eventos de grande porte. 

No Pontal, em Indiaroba, existem algumas pousadas e o fluxo de turistas é 

considerável devido ao melhor acesso para o destino de Mangue Seco, no Estado da Bahia, na 
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divisa com Sergipe. A mídia realizada em torno do destino baiano Mangue Seco, nos anos 90, 

colaborou com o incremento dos serviços de travessia empreendidos de Pontal para Mangue 

Seco. Dos serviços que se beneficiam do turismo em Pontal, destacam-se os restaurantes, o 

artesanato e o serviço de estacionamento de veículos dos turistas. 

O acesso ao litoral Sul via Aracaju era realizado através de balsa, sob o Rio Vaza- 

Barris, Figura 33. A travessia de balsa foi substituída pela Ponte Jornalista Joel Silveira, 

Figuras 34 e 35, que foi entregue com dois anos de atraso, em março de 2010. A Ponte Joel 

Silveira valorizou os terrenos, loteamentos e condomínios situados nas praias de Mosqueiro 

(Aracaju) e Caueira (Itaporanga d’ Ajuda), como por exemplo, o loteamento Laguna 

Residence e o condomínio Caueira Beach.  

 

Figura 33 - Travessia realizada via balsa no rio Vaza Barris. 

 
      Fonte: Letícia Lima, 2008. 
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Figura 34 - Obras iniciais da Ponte Jornalista Joel Silveira. 
 

 
  Fonte: Letícia Lima, 2008.  

 

Figura 35 - Ponte Jornalista Joel Silveira. 

 
  Fonte: Agência Sergipe de Notícias, 2010. 

 

Com a construção de infra-estruturas geográficas, a exemplo das Rodovias SE-214, 

SE-218 e SE-100 Sul – Linha Verde e mais recentemente, a ponte Joel Silveira, o Litoral Sul 

de Sergipe começa a assistir a passagem de um padrão pontual para um padrão linear e 

extensivo de ocupação de sua costa, cuja intensidade começa a registrar sinais de degradação, 

desta forma, necessitando de planejamento, de gerenciamento e de gestão, ou seja, de 
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ordenamento territorial. A vulnerabilidade e ações de preservação do meio ambiente merecem 

atenção especial por parte de todos os segmentos da sociedade.  

A diversidade paisagística, histórica e cultural que este setor litorâneo possui conduz a 

atividade turística para um quadro amplo de possibilidades a médio e longo prazo. O turismo 

já contribui para o desenvolvimento de melhoria de vida da população local. Mesmo com 

infra-estrutura deficitária, os proprietários de equipamentos turísticos e de apoio esperam pela 

consolidação de uma série de investimentos e ações, sendo que, as mais significativas nos 

últimos anos estão relacionadas ao PRODETUR-NE: 

• Implantação, pavimentação e drenagem da Rodovia SE 214, que liga a BR 101 à 

Rodovia SE -100, com extensão total de 24,4 km, e custo total de R$ 4.286.042,00; 

• Construção da Orla da Caueira no município de Itaporanga D’Ajuda, caracterizado 

como um centro de lazer capaz de fomentar o turismo local. Serviços de 

construção do muro de proteção, calçadão e praça de eventos. Investimentos no 

total de R$ 908.809,411; 

• Execução de serviços de implantação e pavimentação da rodovia de ligação SE -

100 Sul à Linha Verde/BA, com rampas de ferry-boat, atracadouros e pontes . 

Extensão total de 29,46 km.  Valor da obra R$ 17.232.348,001. 

 

Há ainda a previsão de investimentos relacionados ao PRODETUR/NE II : Plano de 

Manejo para a Área de Proteção Ambiental do Litoral Sul, asfaltamento da Rodovia SE 444 – 

trecho Santa Luzia/Crasto, implantação de sinalização turística, obras complementares em 

Pontal, Crasto, Saco e Porto da Areia, saneamento nas praias Abaís e Saco, capacitação em 

recursos humanos para turismo, dentre outros. 

Diante desse contexto, os principais elementos estruturantes do espaço analisado são: a 

Rodovia SE-100 Sul conectada pelas rodovias estaduais SE 214 e SE 218, as pontes 

construídas e em fase de construção, as lagoas do Abais, o Estuário dos Rios Piauí-Real, as 

dunas e as praias. Esses elementos físicos ou construídos pelo homem compõem o cenário 

territorial do Litoral Sul sobre o qual o turismo vai se manifestar como atividade econômica 

construindo um sistema que influencia e é influenciado pelas políticas públicas territoriais.  

Atualmente, a travessia realizada por balsas de Mosqueiro (Aracaju) à Caueira 

(Itaporanga D’Ajuda) pelo Rio Vaza-Barris foi substituída pelo funcionamento da Ponte 

Jornalista Joel Silveira, e a de Porto do Cavalo (Estância) a Terra Caída (Indiaroba) será 

substituída por Ponte de 1.712,00 metros sobre o Rio Piauí propiciando uma integração dos 

produtos turísticos do Litoral Sul de Sergipe aos destinos turísticos baianos, conectados pela 
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Rodovia SE-100 à Linha Verde. Confirmada tal tendência, a ocupação do Litoral Sul e dos 

espaços associados as suas praias tende a ser intensificado. 

 

 3.3.2 A geografia de um espaço humanizado  
 

A seguir será apresentado um panorama geral dos aspectos socioeconômicos e 

demográficos do Litoral Sul de Sergipe analisados através dos indicadores de crescimento 

populacional, situação do saneamento básico (saneamento domiciliar, água e eletricidade), 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e Produto Interno Bruto (PIB) dos seus 

municípios.  

A Tabela 1 demonstra o crescimento demográfico dos municípios que compõem o 

litoral Sul e do Estado de Sergipe, considerando como base inicial o ano de 1960. O 

município com maior crescimento populacional em percentual foi São Cristóvão, com 

269,39% e o de menor crescimento foi Santa Luzia do Itanhy que cresceu apenas 48,31%.  

        Tabela 1 – Crescimento demográfico do Litoral Sul e de Sergipe  
Cidade 1960 1970 1980 1991 1996 2000 2007 2009

Estância 24.251     28.045        36.825      53.869      56.749       59.002       61.368      63.582       
Indiaroba 7.118       6.709          7.749        11.607      11.904       13.152       17.089      18.126       

Sta Luzia do Itanhy 9.104       6.938          8.026        9.874        10.912       13.948       13.041      13.502       

Itaporanga d'Ajuda 14.469     13.872        16.603      20.324      20.174       25.482       28.131      29.347       

São Cristóvão 20.332     20.409        24.129      47.558      57.553       64.647       71.931      75.104       

Litoral Sul 75.274     75.973        93.332      143.232    157.292     176.231     191.560    199.661     
Sergipe 760.273   900.679      1.140.379 1.491.876 1.624.020  1.784.475  1.939.426 2.019.679   

  Fonte : IBGE, 2010. 
 Organização: Letícia Lima 

 

Em relação à composição demográfica, nota-se uma migração do campo para a cidade, 

seguindo a tendência do Estado. Entre os anos de 1970 e 2010, a população urbana do Litoral 

Sul cresceu 277,80%, enquanto a rural apenas 60,55% (Tabela 2). Já no Estado como um 

todo, o crescimento da população urbana no mesmo período foi de 266,01% e a rural 12,87%. 

No ano de 1970 a população rural do litoral Sul era 2,34% maior que a urbana, e dos cinco 

municípios em quatro a população rural superava a urbana. Mas no ano de 2010 a situação foi 

invertida, a população urbana era 129,93% maior que a rural, embora dos cinco municípios do 

Litoral Sul somente em dois, Estância e São Cristovão (mais populosos), a população urbana 

supera a rural.  
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Tabela 2 – Composição populacional (urbana e rural) dos municípios do Litoral Sul e de 
Sergipe – 1970 e 2010. 

Cidade
Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural

Estância 20.257   7.788     54.796       9.668     170,50% 24,14%
Indiaroba 2.234     4.475     5.585         10.276   150,00% 129,63%
Sta Luzia do Itanhy 1.120     5.818     2.915         10.999   160,27% 89,05%
Itaporanga d'Ajuda 3.735     10.137   11.872       18.556   217,86% 83,05%
São Cristóvão 10.200   10.209   66.682       12.194   553,75% 19,44%
Litoral Sul 37.546   38.427   141.850     61.693   277,80% 60,55%
Sergipe 415.360 485.319 1.520.243  547.788 266,01% 12,87%

1970 2010 1970/2010

 
       Fonte : IBGE, 2011. 
        Organização: Letícia Lima 

 

A evolução da composição percentual da população do Litoral Sul por município entre 

os anos de 1970 e 2009 está demonstrada nas Figuras 36 e 37. Destaca-se a ampliação da 

participação do município de São Cristóvão que se elevou de 26,86% para 37,62%, um 

acréscimo de 10,76 pontos percentuais. Este crescimento é decorrente da metropolização da 

capital, fato que explica também a urbanização de sua população. 

 

Figura 36 – Composição da população por município do Litoral Sul de Sergipe (1970) 

36,91%

8,83%
9,13%

18,26%

26,86%

Estância Indiaroba Sta Luzia do Itanhy Itaporanga d'Ajuda São Cristóvão
 

 Fonte: IBGE, 2010 
 Organização: Letícia Lima 
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Figura 37 – Composição da população por município do Litoral Sul de Sergipe (2009) 

31,84%

9,08%
6,76%14,70%

37,62%

Estância Indiaroba Sta Luzia do Itanhy Itaporanga d'Ajuda São Cristóvão
 

 Fonte: IBGE, 2010. 
 Organização: Letícia Lima 

 

A Figura 38 apresenta a evolução da densidade demográfica dos municípios do litoral 

Sul entre os anos de 1970 e 2009. O destaque maior corresponde ao município de São 

Cristóvão com 171,69 habitantes/km² em 2009. Desde a década de 70 este município já era o 

de maior densidade demográfica, sendo que a partir da década de 80 aumentou o ritmo do 

crescimento populacional, desta forma sua densidade demográfica subiu de 55,16 hab./km², 

em 1980, para 108,72 hab./km², em 1991, um aumento de 97,10% acompanhando a 

metropolização da capital do Estado, Aracaju, cuja densidade em 1980 era de 1.612,38 

hab./km² e subiu para 2.213,06 hab./km² em 1991. 

A Figura 39 demonstra a evolução da renda per capita dos municípios do Litoral Sul 

entre os anos de 1991 e 2000. Todos os municípios apresentaram crescimento na renda per 

capita durante o período de tempo analisado. Destaca-se o crescimento da renda nos 

municípios de Itaporanga d’Ajuda e São Cristóvão, que apesar de apresentarem no referido 

período um crescimento demográfico de 25,37% e 35,93%, respectivamente, obtiveram um 

aumento de 69,40% e 47,53% na renda per capita. Dos cinco municípios apenas Santa Luzia 

do Itanhy apresentou crescimento da renda per capita menor que o crescimento demográfico, 

demonstrando o empobrecimento da população local. 
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Figura 38 – Evolução da densidade demográfica dos municípios do Litoral Sul de 
Sergipe (1970 a 2009). 
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 Fonte: IBGE, 2010. 
 Organização: Letícia Lima 

 

Figura 39 – Renda per capita dos municípios do Litoral Sul de Sergipe. 
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 Fonte: IBGE,2010 
 Organização: Letícia Lima 
 

Dentre os municípios do litoral Sul, São Cristóvão foi o que apresentou o maior 

crescimento no número de domicílios, 268,83% entre os anos de 1970 e 2000 (Figura 40). O 

menor crescimento percentual no número de domicílios ocorreu em Santa Luzia do Itanhy 

com 97,86%. Com exceção deste, todos apresentaram crescimento percentual no número de 
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domicílios superior ao crescimento percentual da população, reduzindo desta forma o número 

de habitantes per capita por domicílio no período. Como exemplo, em São Cristóvão o 

número de habitantes per capita por domicílio era de 4,60 hab./domicílios em 1970, reduzindo 

para 4,03 hab./domicílio em 2000. 

 

Figura 40 – Total de domicílios dos municípios do Litoral Sul de Sergipe. 
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 Fonte: IBGE,2010. 
 Organização: Letícia Lima 

 

Quando analisadas as condições de vida da população, relacionadas à infra-estrutura 

domiciliar dos municípios do litoral Sul destaca-se: 

• Até o início da década de 80, Figura 41, não existia registro de instalações 

sanitárias ligadas à rede geral nestes domicílios, somente a partir dos anos 90 

iniciou-se o processo de sanitarização residencial. Não obstante, o índice de 

domicílios com instalações sanitárias era bastante reduzido no ano de 2000, 

chegando a menos de 1% nos municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhy. 

Além deste fato, o crescimento no número de domicílios verificado na cidade de 

São Cristóvão, de aproximadamente 50,87%, entre os anos de 1991 e 2000, não foi 

acompanhado pelo crescimento das instalações sanitárias. No mesmo período 

houve uma redução de 6,57 pontos percentuais no número de domicílios com 

instalações sanitárias.  

• Em relação ao percentual de domicílios com água encanada ligados a rede geral 

observa-se um crescimento no percentual de atendimento, com destaque para os 

municípios de Estância e São Cristóvão, que em 2000 apresentavam 
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respectivamente, 81,06% e 82,04% de domicílios com água encanada. O baixo 

índice observado no município de Santa Luzia do Itanhy, 22,68%, pode ser 

explicado em parte pela concentração de sua população na zona rural, pois no ano 

de 2000 para cada habitante urbano havia 4,39 habitantes com residência na zona 

rural do município (Figura 42). 

• Dos cinco municípios que compõem o litoral Sul em três deles, Estância, 

Itaporanga d’Ajuda e São Cristóvão, o índice de domicílios com energia elétrica 

superava 90% no ano de 2000. O menor índice de eletrificação domiciliar no ano 

de 2000 ocorreu no município de Indiaroba com 80,71% (Figura 43).   

 

Figura 41 - Percentual de domicílios dos municípios do Litoral Sul com instalações 
sanitárias ligadas a rede geral.   
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Fonte: IBGE, 2010.  
Organização: Letícia Lima 
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Figura 42 - Percentual de domicílios dos municípios do Litoral Sul com água encanada 
ligada a rede geral.   
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Fonte: IBGE, 2010.  
Organização: Letícia Lima 

 

Figura 43 - Percentual de domicílios dos municípios do litoral Sul com energia elétrica. 
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Fonte: IBGE, 2010.  
Organização: Letícia Lima 

 

A Figura 44 demonstra a melhoria das condições de vida dos habitantes do litoral Sul 

e corrobora com os resultados demonstrados nas Figuras 42 e 43, que contribuíram 

positivamente no IDH-Longevidade, um dos sub-índices considerados no cálculo do IDH. De 

forma indireta, o crescimento no número de domicílios providos de instalações sanitárias, 
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água encanada e eletricidade permitiram a melhoria da saúde populacional e esta impacta no 

sub-índice citado acima. Quando comparados os IDHs dos municípios entre os anos de 1970 e 

2000 observa-se que em todos eles houve um crescimento ,  com destaque para os municípios 

de Indiaroba e São Cristóvão, com crescimentos de 161,90% e 161,19% respectivamente. O 

IDH do município de São Cristóvão superou em 0,078 pontos o IDH do Estado.   

O maior IDH - municipal do Litoral Sul, no ano 2000 corresponde a  São Cristóvão 

com 0,700, seguido por Estância com 0,672. Em contrapartida, o município de Santa Luzia do 

Itanhy é o único que situa no intervalo entre 0,500 e 0,600, ficando abaixo da média do 

Litoral Sul, juntamente com Indiaroba. 

 

Figura 44 – Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios do litoral Sul e 
Sergipe 1970-2000 
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Fonte: IPEADATA, 2010 
Organização: Letícia Lima 

 

A tabela 3 e a Figura 45 demonstram a evolução do PIB dos municípios do Litoral Sul, 

e do Estado de Sergipe entre os anos de 2000 e 2007. A tabela 3 apresenta o produto interno 

bruto, entre os anos de 2000 e 2007, expresso em Reais com base no ano de 2000. Os dados 

demonstram uma estagnação na geração de riquezas em Estância, maior PIB do litoral Sul, 

que neste período cresceu apenas R$3.278, o que em termos percentuais representou 

aproximadamente 1%. O município que apresentou o maior crescimento absoluto foi 

Itaporanga D’Ajuda, com R$123.616. Apesar do baixo crescimento do PIB de Estância, todos 

os demais municípios apresentaram crescimento positivo e acima de 30% no período.  
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Na Figura 45 os valores dos PIBs foram estabelecidos de forma relativa, sendo que o 

ano de 2000 foi considerado o ano base, com valor estabelecido em 100. Conforme 

demonstrado, o crescimento do PIB do litoral Sul foi prejudicado pela estagnação do 

crescimento do PIB de Estância. Este resultado provocou um “descompasso” entre o 

crescimento percentual dos PIBs do Estado e do litoral Sul.  

Tabela 3 - PIB Municipal - R$ de 2000 
Cidade 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Estância 491.563    453.434     491.173     488.896     419.012     393.380     444.824     494.841     
Indiaroba 21.866      21.233       24.181       27.465       27.429       28.182       33.567       36.365       
Sta Luzia do Itanhy 24.040      24.182       24.329       26.853       27.161       28.413       32.398       32.151       
Itaporanga d'Ajuda 73.080      109.186     119.339     131.501     150.735     142.562     166.039     196.696     
São Cristóvão 139.135    149.259     158.852     156.892     169.637     173.612     187.549     199.873     
Litoral Sul 749.683    757.294     817.873     831.608     793.975     766.148     864.376     959.927     
Sergipe 6.539.803 7.358.963  7.848.092  7.936.859  8.220.324  8.461.547  8.978.681  9.669.226   
Fonte: IPEADATA, 2010 
Organização: Letícia Lima 

 

Figura 45 - PIB dos municípios do Litoral Sul e de Sergipe 2000 a 2007. 
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 Fonte: IPEADATA, 2010. 
 Organização: Letícia Lima 
 

Segundo Vilar e Vieira (2010), a dinâmica socioeconômica e demográfica do Litoral 

Sul de Sergipe é marcada por uma geografia multifuncional, na qual coexistem atividades 

variadas, interesses múltiplos, atores sociais diversos e conflitos e confrontos 

socioambientais. Neste espaço litorâneo de Sergipe sobressaem-se atividades 

socioeconômicas que influenciam diretamente na configuração das paisagens, dentre estas, o 

cultivo do coco, o turismo, as atividades ligadas à especulação imobiliária e a carcinicultura.  

Quando analisados globalmente os indicadores/índices acima avalia-se que existe uma 

grande distinção entre o municípios que compõem o Litoral Sul de Sergipe. São Cristóvão e 
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Itaporanga estão sob forte influência da metropolização de Aracaju, por esta razão seus 

índices referentes as condições de vida da população, relacionadas à infra-estrutura domiciliar 

e seu IDH são na maioria das vezes superiores aos demais municípios. Estância por sua vez, 

possui uma vocação industrial e a riqueza gerada por ela é superior aos demais municípios 

que compõem o Litoral Sul de Sergipe, seu PIB, apesar de estagnado entre os anos de 2000 e 

2007 é aproximadamente 2,5 vezes maior que o PIB de São Cristóvão, segundo município 

mais rico do Litoral Sul de Sergipe. Já os municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhy em 

geral apresentam os piores indicadores, são municípios pobres, seus PIBs somados 

representavam apenas 7,14% do PIB do Litoral Sul de Sergipe em 2007. A distância de 

Aracaju, sua vocação rural e a baixa geração de riquezas impactam negativamente nas 

condições de vida da população, relacionadas à infra-estrutura domiciliar, refletindo em seu 

IDH.  
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4. POLÍTICAS TERRITORIAS NO LITORAL SUL E O LUGAR D O 
TURISMO  
 

O objetivo do presente capítulo é analisar os instrumentos de ordenamento territorial 

avaliando principalmente os resultados e impactos destes na atividade turística no Litoral Sul 

de Sergipe. Para compor a análise das intervenções e das políticas territoriais registradas na 

porção Sul do litoral sergipano foi necessário o aprofundamento teórico dos princípios básicos 

de ordenamento territorial e gerenciamento integrado da zona costeira.  

 

4.1 Ordenamento territorial em ambientes costeiros 

 

A carta européia de ordenamento do território de 1983 definiu ordenamento territorial 

(OT) como uma disciplina científica, uma técnica administrativa e uma política concebida 

como uma atuação interdisciplinar e global, cujo objetivo é um desenvolvimento equilibrado 

das regiões e a organização física do espaço geográfico. Os princípios básicos de um sistema 

de OT são democráticos e por isso contam com a participação dos cidadãos, além de se 

apresentar como global e funcional no sentido de adaptar-se às diferentes dimensões 

regionais. O OT apresenta uma visão prospectiva, considerando assim, as tendências de curto, 

médio e longo prazo dos aspectos culturais, sociais, econômicos e ambientais de um dado 

território.  

Os principais objetivos do ordenamento territorial da comunidade européia são: o 

desenvolvimento sócio-econômico equilibrado das regiões, a melhoria da qualidade de vida, a 

gestão responsável dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente com utilização 

racional do território. 

De acordo com Pujadas e Font (1998), ordenar o território implica num processo de 

eleição entre diversas alternativas, entretanto, para que se inicie este processo faz-se 

necessário a observância de alguns requisitos essenciais. O primeiro requisito corresponde aos 

usos alternativos, trata-se de eleger os diferentes usos possíveis do solo. Este processo 

implicará em um conhecimento profundo dos agentes públicos e privados que intervém sobre 

o território, quais são seus interesses e  qual sua maneira particular de ocupar o território.  

O segundo requisito do ordenamento territorial, segundo os geógrafos espanhóis 

Pujadas e Font (1998), está associado aos critérios sobre quais os usos do espaço são mais 

adequados (ambientais, culturais, técnicos e político-econômicos). Esses critérios devem estar 
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ligados às principais preocupações do ordenamento territorial, como o desenvolvimento 

econômico, a qualidade de vida e a preservação do meio ambiente. Normalmente esta 

alternativa implica na definição de um modelo territorial futuro a que se pretende chegar 

mediante o processo de ordenamento. 

Por último, o terceiro requisito corresponde ao poder político para que se possa 

impulsionar a alternativa escolhida. Implica em desenhar um conjunto de políticas territoriais 

e de instrumentos de planejamento que devem transformar em realidade as decisões 

territoriais tomadas. 

O OT é um campo relativamente novo de reflexão, sem conteúdo claramente definido, 

portanto, objeto de várias interpretações; é um conceito ainda em construção. É grande a 

variedade de concepções quanto a sua natureza interdisciplinar e prospectiva, com propósito 

de transformação ótima do espaço regional e de técnicas administrativas com foco na 

articulação institucional. 

No Brasil, vale registrar uma das primeiras tentativas de compreensão sitemática sobre 

a temática de OT: a realização da Oficina sobre a Política Nacional de Ordenamento 

Territorial  pelo Ministério da Integração Nacional, em 2003. A oficina busca compreender as 

diversas abordagens sobre o OT, bem como objetivos do mesmo. O quadro 1 apresenta os 

principais conceitos e temas que devem ser integrados na Política Nacional de Ordenamento 

Territorial (PNOT) na visão de renomadas instituições, tais como: Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Fundação Joaquim Nabuco, Secretaria de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos do Estado da Bahia, Ministério da Defesa e Embrapa.  

Para o renomado geógrafo espanhol Barragán Muñoz (1997), o ordenamento territorial 

é um processo racional de distribuição espacial e adequação das atividades, infra-estruturas e 

população às necessidades desta e as possibilidades do meio natural. Segundo o autor: 

Al tratar los conceptos de Ordenación y Planificación Integrada nos encontramos 
ante uno de los principios básicos de la moderna ciencia espacial. El carácter 
integrado o integrador se su comprensión, la búsqueda de la relación entre los 
distintos subsistemas territoriales, el entendimiento entre las diferentes iniciativas 
sectoriales con incidencia territorial y otras ambiciosas estrategias analíticas, forma 
parte de una rica herencia encuadrada en movimientos científicos renovadores.27 
(BARRAGÁN MUÑOZ, 1997, p. 115).  
 
 

                                                 
27 No tocante aos conceitos de Ordenamento e Planejamento Integrado nos encontramos diante de um dos 
princípios básicos da moderna ciência espacial. O caráter integrado ou integrador de sua compreensão, a busca 
da relação entre os diferentes subsistemas territoriais, o entendimento entre as diferentes iniciativas setoriais com 
incidência territorial e outras estratégias analíticas ambiciosas, fazem parte de uma rica herança enquadrada em 
movimentos científicos renovadores. 
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Quadro 1 - Base teórico conceitual de Ordenamento Territorial e de Política Nacional de 
Ordenamento Territorial (PNOT) do Brasil:  

Órgão Conceito de OT Temas importantes para integrar a PNOT 

Instituto Brasileiro 
de Geografia e 
Estatística (IBGE) 
 

Expressão territorial das políticas 
econômica, social e ecológica. 
“Disciplinamento” no uso do território 
para diminuir conflitos. Não deve se 
constituir em um planejamento 
estratégico do território Nacional. 
 

Escala de representação do território; 
Dinâmica demográfica; 
Formas de apropriação e uso do território; 
Rede urbana e regional; 
Delimitação de espaços territoriais de uso 
restrito por lei; legislação ambiental e de 
recursos hídricos. 

Fundação Joaquim 
Nabuco 

Ordenamento de uma política de 
planejamento socioeconômico nas 
diferentes regiões e sub-regiões do 
país, não perdendo de vista o circuito 
de uma economia mundializada, nem 
tampouco as especificidades naturais, 
históricas e socioeconômicas de cada 
território.  

Reforma agrária, política de empregos; (re) 
distribuição de renda; (re) distribuição dos 
fomentos para pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico; política de planejamento futuro. 

Secretaria de Meio 
Ambiente e 
Recursos Hídricos 
do Estado da 
Bahia  

Disciplinamento do uso dos recursos 
ambientais, de modo a possibilitar os 
melhores usos do espaço geográfico 
do ponto de vista ambiental, social e 
econômico. 

Zoneamento Ecológico-Econômico; 
instrumentos de gestão ambiental, previstos 
na Lei Federal Nº 6.938 de 31/08/1981; Lei 
Federal Nº 9.433 de 08/01/1997; 
instrumentos econômicos mecanismos 
tributários, creditícios e econômicos.  

Ministério da 
Defesa  

Conjunto de diretrizes que norteiam as 
áreas do planejamento sócio-
econômico do país, em nível federal, 
estadual ou municipal, que exercem 
impacto na organização do território.  

Amazônia; faixa de fronteira (Norte e Centro-
Oeste); águas jurisdicionais; plataforma 
continental, espaço aéreo; tráfegos marítimos 
e aéreos; energia e comunicações, 
planejamento integrado. 

Embrapa 
 

Expressão da organização territorial, 
que se caracteriza pelas múltiplas 
dimensões (física, cultural, política, 
econômica e social) nas várias escalas 
geográficas. 

Conectividade do PNOT com a formulação 
de políticas voltadas ao desenvolvimento 
sustentável; arranjos e sistemas produtivos e 
inovativos locais; resiliência28.  

Fonte: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇAO NACIONAL, 2005. 
Elaborado pela autora. 

 

A organização do quadro 1 esclarece que o ordenamento territorial diz respeito a uma 

visão macro do espaço, enfocando grandes conjuntos espaciais e territórios de interesses 

estratégicos ou de usos especiais. 

Na visão de Moreira (2007), o ordenamento territorial tem um caráter mais regulador, 

na perspectiva de regulação espacial. Para este geógrafo brasileiro a palavra ordenamento é 

um derivativo de ordem e sempre se refere ao que a ordem pretenda vir como ordem. Diz-se 

que a sociedade está territorialmente ordenada no sentido de uma orientação de direção, 

querendo-se dizer com isso que as relações da sociedade organizam-se na forma de um 

arranjo do território que leve a que seus movimentos convertam para uma finalidade 

                                                 
28 Capacidade de absorver choques mantendo funções. Quando ocorrem mudanças, a resiliência oferece os 
componentes para a renovação e reorganização. (www.resalliance.org). 
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predeterminada. Esse arranjo, por sua vez, organiza e orienta o rumo da sociedade no sentido 

dessa finalidade. 

 

A finalidade do ordenamento territorial é o controle regulatório que contenha os 
efeitos da contradição da base espacial sobre os movimentos globais da sociedade e 
a mantenha funcionando nos parâmetros com que foi organizada. O ordenamento 
não é, pois, a estrutura espacial, mas a forma como esta estrutura espacial 
territorialmente se auto-regula no todo das contradições da sociedade, de modo a 
manter a sociedade funcionando segundo sua realidade societária. (MOREIRA, 
2007, p. 77) 

 

Pode-se estudar e classificar o litoral através de diversas perspectivas, porém para 

estudos mais aprofundados, inclusive com objetivos de planejamento, é fundamental o 

enfoque nas abordagens sistêmicas, onde se destacam três subsistemas: o físico-natural, o 

sócio-econômico e o jurídico-administrativo. O subsistema físico-natural (ou ambiental) deve 

ser analisado a partir de suas funções ambientais e ameaças de alguns ecossistemas; o 

subsistema sócio-econômico considera os diferentes usos do espaço e as atividades produtivas 

desenvolvidas; e o subsistema jurídico-administrativo está preocupado com as unidades 

político-administrativas, o modelo e a estrutura jurídica para gestão de zonas costeiras. São 

esses elementos que irão interagir com a lógica e os modelos de planejamento que se pretende 

adotar em cada espaço litorâneo, principalmente nos modelos de gestão integrada. 

(BARRAGÁN MUÑOZ, 1997). 

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMAD) conceitua o 

ordenamento integrado do litoral como um processo adaptado na gestão de recursos para o 

desenvolvimento sustentável das zonas costeiras. Já a Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) vai além, propondo ainda a gestão de conflitos e 

sinergias existentes entre a zona costeira em suas diferentes atividades. 

Países da América Latina, a exemplo do Chile, Brasil, Equador e Colômbia, têm 

realizado nos últimos anos tentativas para ordenar o espaço costeiro. Estes países vêem a 

gestão de áreas costeiras como uma expressão do planejamento integrado e do manejo dos 

recursos naturais. Estas áreas em comparação com os ambientes terrestres do interior estão 

dotadas de mais recursos renováveis. (CARRANZA, 2005). Trata-se na verdade de um espaço 

multifuncional, e por isso as iniciativas de OT se revestem de uma complexidade enorme. 

A Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a 

construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos 

de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. O capítulo 17 oferece a base 

internacional sobre a qual devem apoiar-se as atividades voltadas para a proteção e o 
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desenvolvimento sustentável do meio ambiente marinho e costeiro, bem como seus recursos. 

Isso exige novas abordagens de gerenciamento e desenvolvimento marinho e costeiro nos 

planos sub-regional, regional, nacional e mundial. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2008).  

As áreas de programas que estão contidas no capítulo 17 da Agenda 21 são as 

seguintes: a) gerenciamento integrado e desenvolvimento sustentável das zonas costeiras, 

inclusive zonas econômicas exclusivas; b) proteção do meio ambiente marinho; c) uso 

sustentável e conservação dos recursos marinhos vivos de alto mar; d) uso sustentável e 

conservação dos recursos marinhos vivos sob jurisdição nacional; e) análise das incertezas 

críticas para o manejo do meio ambiente marinho e a mudança do clima; f) fortalecimento da 

cooperação e da coordenação no plano internacional, inclusive regional; e g) desenvolvimento 

sustentável das pequenas ilhas. 

Com relação ao gerenciamento integrado e desenvolvimento sustentável das zonas 

costeiras que estão contidas no capítulo 17, o documento aponta que os Estados costeiros 

comprometem-se a praticar um gerenciamento integrado e sustentável das zonas costeiras e 

do meio ambiente marinho sob suas jurisdições nacionais. Para tal, é necessário:  

 

(a) Estabelecer um processo integrado de definição de políticas e tomada de 
decisões, com a inclusão de todos os setores envolvidos, com o objetivo de 
promover compatibilidade e equilíbrio entre as diversas utilizações; 
(b) Identificar as utilizações de zonas costeiras praticadas atualmente, as projetadas, 
e as interações entre elas;  
(c) Concentrar-se em questões bem definidas referentes ao gerenciamento costeiro; 
(d) Adotar medidas preventivas e de precaução na elaboração e implementação dos 
projetos, inclusive com avaliação prévia e observação sistemática dos impactos 
decorrentes dos grandes projetos; 
(e) Promover o desenvolvimento e a aplicação de métodos, tais como a 
contabilidade dos recursos naturais e do meio ambiente nacionais, que reflitam 
quaisquer alterações de valor decorrentes de utilizações de zonas costeiras e 
marinhas, inclusive poluição, erosão marinha, perda de recursos naturais e 
destruição de hábitats. 
(f) Dar acesso, na medida do possível, a indivíduos, grupos e organizações 
interessados, às informações pertinentes, bem como oportunidades de consulta e 
participação no planejamento e na tomada de decisões nos níveis apropriados. 
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2008). 

 

De acordo com Barragán Muñoz (1994), para que se entenda verdadeiramente os 

objetivos do ordenamento integrado do espaço litorâneo faz-se necessário antes de tudo a 

consciência do que significa o litoral como espaço natural e cultural, das suas necessidades, 

das contradições que o homem vem criando nas suas formas de ocupação e exploração, da 

urgência do seu estudo com profundidade e do modelo de intervenção. 
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Nos anos noventa muitos organismos internacionais elaboraram documentos técnicos 

sobre o Plano de Gestão Integrada de Áreas Litorâneas (PGIAL) ou Plano de Gestão 

Integrada de Zonas Costeiras (PGIZC), como é mais conhecido no Brasil, com intuito de 

promover e implantar programas de gestão integrada e proteger as zonas costeiras. O quadro 2 

ilustra os principais documentos técnicos sobre Gestão Integrada de Zonas Costeiras (GIZC) 

elaborados dos anos noventa, momento em que se intensifica o debate internacional sobre a 

temática. 

 

Quadro 2 - Documentos técnicos sobre Plano de Gestão Integrada de Zonas Costeiras 
(1991-1997) 

Documento Organismo Ano 
Declaración of European Coastal Conservation Conference European Coastal Conservation 1991 
Integrated Management of Coastal Zone FAO29 1992 
Capítulo 17- Agenda 21: Proteção dos Mares e Oceanos  Conferência NNUU Medio 

Ambiente y Desarrollo 
1992 

Gestión de zonas costeras. Políticas integradas OCDE30 1992 
CICAP- Guidelines and principles for coastal area development  IUCN31 1993 
Coasts. Enviromment and Development  UNESCO32 1993 
The Noordwijk Guidelines of  ICZM33 The World Bank 1993 
Preparing to meet the coastal Challenges of 21 st. Century. 
Conference Report 

IPCC34 1994 

Desarrollo económico y protección ambiental de la zona costera. 
Guía para una buena práctica – ENVIREG35   

Comissión de las comunidades 
europeas  

1994 

Comunicación de la comisión al consejo y al parlamento 
europeo sobre GIZC36.  

Comisión de las Comunidades 
Europeas 

1995 
e 

1996 
Guidelines for Integrated Management of Coastal and Marine 
Areas 

United Nations Environmental 
Program  

1995 

Methodological Guide to Integrated Coastal Zone Management COI37 - UNESCO 1997 
FONTE: BARRAGÁN MUÑOZ (1997); UNESCO (2001). Atualizado pela autora. 

 

O guia de manejo integrado das zonas costeiras elaborado pela UNESCO (2001) 

descreve o processo do gerenciamento costeiro, baseando-se em experiências de países 

europeus que aplicaram o GIZC. O guia é uma cooperação de comitês nacionais dos 

principais programas científicos da UNESCO. Em linhas gerais, o método do guia está divido 

em três fases. Na primeira fase é feita uma identificação preliminar das etapas do processo de 

gestão. Na segunda fase realiza-se uma análise destinada a facilitar a compilação de dados e a 

                                                 
29 Food and Agricultural Organization 
30 Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
31 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 
32 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
33 Integrated Coastal Zone Management 
34 Intergovernment Panel on Climate Change 
35 Initiative of the Commnunity Concernning of Environment 
36 Gestão Integrada de Zonas Costeiras 
37  Comité Nacional Francés para Comisión Oceanográfica Intergubernamental 
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organização da informação. E na última fase destina-se à aplicação do plano de gestão e à 

legitimação do gerenciamento proposto, ou seja, é a implementação do plano.  

O desenvolvimento do processo de gerenciamento integrado da zona costeira proposto 

no guia está apoiado em estudos de casos da costa européia, principalmente a costa francesa. 

Com a aplicação do esquema de gestão em 39 lugares o trabalho identificou os principais 

impactos positivos do GIZC, destacando-se uma atividade turística mais duradoura, a 

melhoria da paisagem e da qualidade de vida da população local. 

Segundo a UNESCO (2001), o gerenciamento integrado da zona costeira é um 

processo dinâmico que une governo e sociedade, ciência e administradores, interesses 

públicos e privados tendo em vista a preparação e a execução de um plano de proteção e de 

desenvolvimento dos sistemas e dos recursos costeiros. Este processo busca maximizar as 

escolhas a longo prazo e privilegiar os recursos naturais da zona costeira  favorecendo o seu 

uso racional.  

De acordo com Barragán Muñoz (1994), o processo de gestão integrada do litoral em 

seu esquema metodológico pode ser dividido em cinco fases. Para melhor compreendê-las o 

quadro 3 identifica e caracteriza as fases e os elementos da Gestão Integrada de Zonas 

Costeiras (GIZC).  

A proposta de gerir o litoral de forma integrada é esclarecida por Barragán Muñoz 

(1997). Os estudos do pesquisador estabelecem ainda mais uma etapa da avaliação que pode 

realizar-se graças à evolução do comportamento de uma série de variáveis. As expressões 

quantitativas ou qualitativas de tais variáveis mostram uma idéia aproximada sobre o sucesso 

ou o fracasso da iniciativa do planejamento proposto. É importante ressaltar também a 

necessidade de retro-alimentação no modelo sugerido. Muitos órgãos e administrações 

públicas implantaram sistemas de controles38 sobre a eficácia dos diversos projetos ou 

iniciativas de planejamento e desenvolvimento. 

O Gerenciamento costeiro integrado surgiu da necessidade de se administrar os 
recursos naturais da zona litorânea de forma sustentável. Essas regiões possuem 
grande atrativo comercial, industrial e turístico. (...) O gerenciamento, em zonas 
costeiras requer integração e aproximação contínua e interativa com a comunidade. 
Neste caso, as decisões dos gestores devem ser baseadas em um conhecimento 
multidisciplinar do ecossistema em estudo, levando-se em consideração as forças 
dinâmicas que operam dentro deste sistema. (MARRONI e ASMUS, 2005, p. 62 e 
72).  

 

                                                 

38 Um exemplo palpável é o FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional) que foi progressivamente 
implantando mecanismos de controle e revisão que orientem sobre a idoneidade e eficácia nas atuações 
realizadas nos Planos de Desenvolvimento Regional. (BARRAGÁN MUÑOZ, 1994). 
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Quadro 3 - Fases do processo de gestão integrada do litoral e seus principais elementos 
FASE Descrição da fase Elementos a serem abordados 

P
ré

vi
a 

 
Aspectos formais e teóricos Causas reais que motivam a intervenção de ordenamento; 

Delimitação do âmbito de estudo e atuação; Recursos 
financeiros que se pode contar; 
Recursos humanos da equipe de trabalho; Delimitação 
cronológica das outras fases; Delimitação dos principais 
objetivos a serem alcançados; Definição dos critérios 
básicos. 

D
es

cr
iç

ão
 e

  a
ná

lis
es

 
 

Conhecimento do espaço em questão.  
Descrição geo-territorial; 
Análise do meio natural; 
Análise do espaço humanizado 
cultural; 
Análise do marco regulador e 
nornativo. 

Processos geodinâmicos e morfogenéticos; Características 
ambientais e ecológicas; Principais alterações e 
modificações do meio; Sistema de assentamentos 
humanos; Modelo demográfico e tendências de 
comportamento; atividades econômicas de maior 
transcendência; grandes infra-estruturas e equipamentos; 
projetos de desenvolvimento de grandes impactos; 
planejamento vigente; feições da zona marítimas terrestre 
de domínio público. 

V
al

or
aç

ão
 e

 d
ia

gn
ós

tic
o Diagnóstico inicial 

Diagnóstico provisório 
Diagnóstico definitivo 

Modelo de ocupação; principais elementos estruturantes e 
correspondentes a incidência positiva ou negativa no 
desenvolvimento sócio-econômico e conservação do 
patrimônio natural; compatibilidade e incompatibilidade 
dos usos que suporta e idoneidade dos mesmos; tendências 
dos diversos subsistemas territoriais; Conflitos detectados; 
Vantagens comparativas com relação a outras zonas 
costeiras e atividades econômicas; Oportunidades que 
oferecem as circunstâncias presentes e futuras; Impactos de 
origem antrópica; Ameaças. 

G
er

aç
ão

 d
e 

al
te

rn
at

iv
as

 Setoriais 
Globais 
Ambientais,  
Unidades administrativas, Agentes 
sócio-econômicos.  

Propostas em consonância com os objetivos previamente 
estabelecidos devem buscar um modelo de litoral: 
equilibrado em seu uso físico; potencializado em sua 
conservação e funcional desde o ponto de vista econômico.  

S
el

eç
ão

 d
as

 
A

lte
rn

at
iv

as
 Possibilidades de realização  

Interesse estratégico 
Custos e benefícios: ambiental; 
econômico e social. 
Conseqüências 

Possibilidades reais para que a proposta seja implantada; 
interesse estratégico de que sejam realizadas com certa 
ordem de prioridade; custos das diferentes propostas; 
benefícios que podem trazer; conseqüências das ações a 
serem realizadas ou não. 

E
xe

cu
çã

o 
 e

 
m

on
ito

ra
m

en
to

 Ações executadas e contínuas devem 
ter desenvolvimento paralelo mesmo 
com certo caráter diacrônico. A 
realização de propostas selecionadas 
exige o correspondente ordenamento na 
dimensão temporal. 

Esta fase pode utilizar vários critérios de planejamento 
estratégico, a conveniência de atuar sobre os elementos 
estruturantes do espaço litorâneo: agentes de conflitos, 
operacionais ou mais dinâmicos, os que demandam 
urgência evidente. 

FONTE: BARRAGÁN MUÑOZ, 1994. 
Elaborado pela autora. 

 

Corroborando com Barragán Munõz (1997) e Marroni e Asmus (2005), Vasconcelos 

(2005) argumenta que a gestão integrada da zona costeira se apresenta atualmente como o 

único mecanismo capaz de conciliar desenvolvimento e preservação ambiental na região 

litorânea. Os resultados desse modelo de gestão podem nos aproximar do tão almejado 

desenvolvimento sustentável. 
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4.2 Instrumentos de planejamento territorial no Litoral Sul de Sergipe 

 

No Litoral Sul de Sergipe, a partir dos anos 80, identificam-se os seguintes 

instrumentos de ordenamento territorial: o GERCO (Programa Nacional de Gerenciamento 

Costeiro), o PRODETUR (Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste), o Projeto 

ORLA e seus Planos de Intervenção Municipal, a APA (Área de Proteção Ambiental) Litoral 

Sul, o ZEE (Zoneamento Econômico Ecológico); o Plano Diretor do município de Itaporanga 

d’ Ajuda; e o Plano Diretor do município de Estância.  

 

 4.2.1 GERCO (Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro) 

 

No Brasil, a preocupação governamental com os ambientes costeiros e marinhos ganha 

força na década de setenta, mais precisamente em 1973 com a criação da Secretaria Especial 

de Meio Ambiente da Presidência da República. Em 1974 foi criada a Comissão 

Interministerial dos Recursos do Mar (CIRM), também ligada à Presidência da República, 

com o intuito de criar diretrizes e políticas para o ambiente em questão. Desta forma, os 

resultados destes órgãos aparecem efetivamente em 1980 com a Política Nacional de 

Recursos do Mar (PNRM) e com a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA)39, em 1981. 

Neste ponto, concordamos com Moraes (2007) quando argumenta que a primeira minimiza o 

enfoque ambiental ao presidir sua visão de manejo dos recursos marinhos por uma ótica 

excessivamente utilitarista, já a segunda não prioriza com a devida atenção os recursos 

marinhos e costeiros. 

Não obstante a isso, os trabalhos continuam e em 1982 a CIRM designa a 

Subcomissão de Gerenciamento Costeiro dentro de sua secretaria para organizar, em 1983, no 

Rio de Janeiro, o primeiro Seminário Internacional sobre Gerenciamento Costeiro. No evento, 

foram discutidas idéias e propostas para a elaboração de um programa nacional de atuação no 

litoral. No ano seguinte realizou-se, também no Rio de Janeiro, o II Simpósio Brasileiro sobre 

Recursos do Mar, sendo que este representa um marco histórico para as discussões relativas à 

                                                 
39 Lei Nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.  
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questão, pois foram concebidos os primeiros parâmetros40 para estruturação de um plano de 

gerenciamento dos recursos marinhos e costeiros brasileiros. 

As discussões referentes à criação de um plano de gerenciamento avançam, e em 1985 

realizou-se em Fortaleza o II Encontro de Gerenciamento Costeiro, no qual os principais 

resultados foram a especificação de um modelo institucional que seria utilizado na 

implantação do programa, bem como a definição de critérios41 a serem implantados.  

(MORAES, 2007). 

Em 1987, a CIRM cria o Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro (GERCO), 

onde é detalhada a metodologia de zoneamento e o modelo institucional para a aplicação do 

mesmo. Os Estados do Rio Grande do Norte, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul foram escolhidos para dar início à implantação do programa. E, 

finalmente, a Lei Nº 7.661, de 16 de maio de 1988 institui o Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (PNGC).  

O PNGC delimita a zona costeira considerando as unidades naturais e político-

administrativas, e ainda, uma faixa marítima e outra terrestre. A faixa marítima corresponde 

ao mar territorial, com limite nas 12 milhas náuticas contadas da linha de base da costa, 

estabelecidas de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 

compreendendo a totalidade do Mar Territorial. 

De acordo com a Lei Nº 7.661/88, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro visa 

especificamente a orientar a utilização racional dos recursos da zona costeira, de forma a 

contribuir para elevar a qualidade de vida de sua população, e a proteção do seu patrimônio 

natural, histórico, étnico e cultural. A referida Lei considera como zona costeira o espaço 

geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, 

abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre que foram definidas pelo plano. O artigo 3º 

da Lei Nº 7.661/88, prevê o zoneamento de usos e atividades na Zona Costeira e prioriza a 

conservação e proteção de recursos naturais, sítios ecológicos de relevância cultural e demais 

unidades naturais de preservação permanente e monumentos que integrem o patrimônio 

natural, histórico, palenteológico, espeleológico, arqueológico, étnico, cultural e paisagístico.  

                                                 
40 A proposta foi sugerida pela UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) e introduz um programa de 
zoneamento, definindo a zona costeira como uma faixa de 20 quilômetros em terra, a partir da preamar, e doze 
milhas náuticas no mar a qual deveria ser elaborada na escala de 1:100.000. O diagnóstico dos estudos realizados 
fundamentaria uma proposição do uso desejado e os primeiros testes de aplicabilidade do método foram 
realizadas na baía de Sepetiba (RJ).( MORAES, 2007). 
41 Tal critério utilizou o método estipulando 442 mil km² de superfície da zona costeira brasileira, com uma 
divisão em quadrículas de 30’por 30’cobrindo toda a sua extensão, na escala de 1:100.000. 
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 Num esforço de síntese, Moraes (2007) destaca as principais características das 

quatro fases históricas do PNGC, relacionando-a aos instrumentos de planejamento e de 

gestão das zonas costeiras, quadro 4.  

 

Quadro 4 - Periodização do GERCO Brasil  
Fase Período e Características do planejamento Instrumento (s) de gestão utilizado 

1   Período militar. Tecnocrático, de gabinete. Cultura 
autoritária, não previa mecanismo institucional de 
diálogo intergovernamental em com a sociedade. 

Zoneamento 

2 Redemocratização do país. Democrático. Busca de 
ações cooperadas entre os níveis de governo e setores 
da administração pública. Desconcentração da atuação 
estatal. 

Zoneamento 
Planos de gestão 
 Plano de Ação Federal (PAF) 

3 Abertura do programa à sociedade. Busca de parcerias 
com atores sociais, incorporando-os ao processo de 
planejamento e gestão. Descentralização das ações. 
Maior abertura ao poder local e aos municípios. 

Zoneamento 
Planos de Gestão 

4 Radicalização das práticas democráticas. Presença forte 
da sociedade na condução do programa. Formulação 
das políticas públicas com preocupação na legitimidade 
das ações e maior direcionamento de soluções por parte 
da sociedade. Planejamento participativo. 

PNGC; Plano de Ação Federal (PAF); 
Plano Estadual de Gerenciamento 
Costeiro (PEGC); Plano Municipal de 
Gerenciamento Costeiro (PMGC); 
Sistema de Informações do 
Gerenciamento Costeiro (SIGERCO); 
Sistema de Monitoramento Ambiental 
(SMA);Relatório de Qualidade Ambiental 
(RQA); Zoneamento Ecológico 
Econômico (ZEE) e Macrodiagnóstico.  
 

Fonte: Moraes, 2007.  Elaborado pela autora. 

 

Segundo Diegues (2001), o PNGC parte do pressuposto que os ecossistemas litorâneos 

apresentam um potencial de usos múltiplos que muitas vezes podem ser complementares, 

conflitivos ou mutuamente exclusivos. Vilar (2003) por sua vez, pontua: 

O PNGC surgiu nos anos oitenta como iniciativa do governo brasileiro para 
sistematizar informações e implementar zoneamentos e planos de gestão específicos 
para o espaço litorâneo. Depois de alguns ajustes metodológicos e de inovações 
institucionais, o GERCO Brasil assumiu, nos anos noventa, os princípios do 
planejamento participativo ao mesmo tempo em que se reafirmou seus instrumentos 
básicos de ação (o zoneamento ecológico-econômico, os sistema de informação e os 
planos de gestão e de monitoramento) e propôs relatórios de qualidade ambiental 
para a sua área geográfica de atuação (VILAR, 2003, p. 10). 

 

Dado o contexto histórico do GERCO Brasil, em 1988 iniciam-se as atividades do 

GERCO Sergipe, através da SEPLAN (Secretaria de Estado do Planejamento). O GERCO 

Sergipe é um instrumento técnico, construído em parceria com o SEMA (Secretaria Especial 

de Meio Ambiente), ADEMA (Administração Estadual do Meio Ambiente) e Prefeituras 

Municipais, que consiste em iniciativas de planejamento e de ordenamento espacial da zona 
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Costeira, no licenciamento das atividades produtivas e da ocupação residencial e turística, 

numa área de elevada fragilidade natural e biológica.  

A importância do GERCO/SE para o turismo evidencia-se pela sua tentativa de 

disciplinamento da atividade turística uma vez que os objetivos do programa são de 

diagnosticar as potencialidades sócio-econômicas do litoral sergipano e de identificar as 

limitações naturais e as restrições legais ao uso do território. 

Do ponto de vista metodológico, o GERCO/SE está divido em dois momentos 

históricos. O primeiro é marcado pelo foco no litoral Norte de Sergipe e utilizou uma 

metodologia hoje considerada rígida, contando com a elaboração de material cartográfico, 

especialmente as cartas de declividade, qualidade e disponibilidade de água subterrânea, 

dentre outras na escala geográfica de 1:100.000 (VILAR e ARAÚJO, 2007). A metodologia 

adotada é criticada por Moraes (2007, p. 225): “tratava-se de um modelo institucional e 

autoritário, onde a política estava ausente de um processo que se pensava eminentemente 

técnico-científico”.  

Em Sergipe, o montante de produtos cartográficos, na escala 1:100.000 que foram 

elaborados privilegiaram os critérios físicos. Do total de 12 (doze) cartas elaboradas, 7 (sete) 

delas são cartas sócio-econômicas, porém, nenhuma delas contempla o turismo.  

No segundo momento do programa, o eixo de prioridades do GERCO/SE é 

direcionado para o litoral Sul e a metodologia adotada incorpora os conceitos de 

desenvolvimento sustentável enquadrando-se nas tendências atuais de gestão ambiental e de 

ordenamento territorial (VILAR e ARAÚJO, 2007). O suporte filosófico utilizado é 

sustentado pela Teoria dos Geossistemas. A idéia de síntese parcial para chegar a usos futuros 

busca definir unidades ambientais homogêneas e um zoneamento que indique as restrições de 

uso e limitações e ao mesmo tempo os usos permitidos. Moraes (2007) salienta que a segunda 

fase do GERCO teve como eixos centrais os planos de gestão e a democratização dos seus 

instrumentos.  

De acordo com a Geoconsultoria (2001), o programa mudou seu foco de atuação para 

o Litoral Sul em virtude do poder de impacto sobre o meio ambiente, a ser causado pelo 

asfaltamento das Rodovias SE-100 Sul e SE-318, formadoras da Linha Verde, e pelos Planos 

de Desenvolvimento Turístico no litoral de Estância e Itaporanga D’Ajuda. 

Na atualidade, as sementes da Gestão Ambiental e do Ordenamento Territorial na 

Zona Costeira em Sergipe começam, apesar das dificuldades, a ter um pouco mais de 

visibilidade social, cumprindo assim uma das medidas previstas pela coordenação nacional do 

GERCO (VILAR e ARAÚJO, 2007).  
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Os resultados obtidos na segunda fase do GERCO/SE incluem a elaboração dos 

seguintes documentos oficiais: Ações do governo Federal na zona costeira; Perfil dos Estados 

Costeiros do Brasil: Litoral de Sergipe; Diagnóstico Simplificado da Zona Costeira de 

Sergipe; Gerenciamento Ambiental do Litoral Sergipe e Plano de Gestão Integrada do Litoral 

de Sergipe.  

A nova metodologia adotada evidencia o trabalho técnico de diagnóstico e 

identificação dos conflitos e há uma preocupação com as limitações e restrições de uso do 

território e com o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE). Tampouco desconsidera a 

participação das comunidades locais diretamente envolvidas. Uma série de cartas temáticas 

para o litoral sul foi produzida e atualmente se tenta retomar algumas atividades técnicas de 

cartografia ambiental para o litoral norte. (VILAR, 2008). 

Entretanto, a falta de sistematização das propostas apresentadas e o falta de consultas 

efetivas a comunidade impede a confirmação dos cenários futuros como estabelece a 

metodologia do GERCO e, ao mesmo tempo, inviabiliza um Gerenciamento Costeiro 

integrado e participativo (VILAR e ARAÚJO, 2003; VILAR, 2007). 

O turismo passa a ser discutido com mais relevância a partir da elaboração dos 

seguintes produtos do GERCO/SE: Diagnóstico Simplificado da Zona Costeira de Sergipe e 

Gerenciamento Ambiental do Litoral de Sergipe, ambos os documentos destacam as 

potencialidades turísticas e ecoturísticas do litoral sergipano.  

O documento Gerenciamento Ambiental do Litoral de Sergipe (1998) destaca as praias 

sergipanas considerando-as apenas como potencialidades turísticas, ou seja, neste período o 

turismo de sol e praia ainda não era visto como um produto, o enfoque dado foi o turismo de 

lazer e de eventos:  

Praias de Atalaia Nova e Jatobá no município de Barra dos Coqueiros, praia de 
Pirambu no município de Pirambu, praia do Cabeço, na foz do Rio São Francisco no 
município de Brejo Grande, trecho litorâneo da área de expansão turística e 
residencial do município de Aracaju (praias do Mosqueiro e da Sarney); praias do 
Litoral Sul: Caueira, Abaís, praia do Saco e praia da Boa Viagem; Povoado de 
pescadores no Litoral Norte: Pirambu, praia de Santa Izabel, praia do Cabeço, Ponte 
do Mangue; cidade de Aracaju, capital do Estado, com o espaço de lazer na orla 
marítima e eventos culturais/recreativos durante todo o ano (MMA/GERCO, 
1998). [Grifo Nosso]. 

 

O Plano de Gestão Integrada do Litoral Sul poderia ser um importante aliado ao 

turismo de sol e praia no litoral sergipano, todavia, o plano não se efetivou devido aos 

inúmeros procedimentos burocráticos impedindo, assim, a uma integração das ações 

referentes ao turismo e o seu monitoramento na costa sergipana.  
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Nos últimos anos as atividades do GERCO/SE prosseguem com eventos e oficinas 

com participação da sociedade civil, instituições de ensino, associações de classe e 

pesquisadores renomados que estudam o tema gestão costeira, com o intuito de sistematizar as 

ações de gerenciamento costeiro do litoral sergipano.  

Vilar e Araújo (2003) atentam para a necessidade de formação de planejadores 

municipais e gestores ambientais nas comunidades costeiras de Sergipe. Além disso, é 

fundamental a elaboração de planos de gestão na escala municipal, onde a população poderá 

participar mais efetivamente. Outros aspectos urgentes na agenda do executivo referem-se à 

formação de consórcios municipais, à consolidação da infra-estrutura local e ao uso dos 

instrumentos básicos previstos no PNGC, a exemplo do zoneamento completo e do sistema de 

informação do ambiente costeiro, elementos existentes em outros estados da federação e que 

em Sergipe ainda apresentam problemas que vão da absoluta inexistência, até questões mais 

amplas de dificuldades de manejo e de monitoramento.  

 

 4.2.2 PRODETUR/SE ( Programa de Desenvolvimento do Turismo no  Nordeste em 
Sergipe)  
 

O PRODETUR-NE foi incorporado pela Política Nacional de Turismo e incluso entre 

os programas de infra-estruturas básica e turística, juntamente com o PRODETUR-

AMAZÔNIA LEGAL/CENTRO OESTE e PRODETUR-SUL. A escolha dessas regiões 

demonstra que o PRODETUR foi criado no sentido de consolidar a posição do turismo como 

instrumento de desenvolvimento regional, com a intenção de se fazer da atividade um 

mecanismo de atenuação dos desníveis econômicos inter-regionais. De forma geral, para a 

região Nordeste o programa apresenta duas grandes fases: a primeira denominada de 

PRODETUR-NE I, e a segunda, PRODETUR-NE II. 

O PRODETUR- NE constitui-se em um marco para a atividade turística do Nordeste. 

Destaca-se que o programa faz uma aposta clara no litoral como espaço turístico, utilizando-

se do modelo de sol e praia. O volume de recursos viabilizados pelo PRODETUR alavancou 

uma política de constituição dos pólos de desenvolvimento de turismo no litoral do Nordeste 

brasileiro, no total de doze pólos concentrados nos nove Estados nordestinos: Maranhão (Pólo 

São Luís), Piauí (Costa do Delta), Ceará (Pólo Ceará Costa do Sol), Rio Grande do Norte 

(Pólo Costa das Dunas), Paraíba (Costa das Piscinas), Pernambuco (Costa dos Arrecifes), 

Alagoas (Costa Dourada), Bahia (Pólos Salvador e Entorno, Litoral Sul, Costa do 

Descobrimento e Chapada Diamantina) e Sergipe (Pólo Costa dos Coqueirais). Vale destacar 



 

 

153 

que a Bahia é o único Estado que possui um Pólo de caráter não litorâneo, a Chapada 

Diamantina. 

Na primeira fase do programa - PRODETUR-NE I, a finalidade foi promover o 

desenvolvimento socioeconômico da região Nordeste através da dinamização da atividade 

turística. Para alcançar tal objetivo, o programa tinha como estratégia melhorar as condições 

de infra-estrutura de apoio em áreas definidas de expansão turística através do financiamento 

de obras múltiplas de saneamento, transportes, preservação ambiental, recuperação do 

patrimônio histórico e desenvolvimento institucional. A atuação do programa na estruturação 

e modernização da acessibilidade aos diversos destinos turísticos, bem como na infra-

estrutura de serviços básicos aumentou a atração de investimentos privados dos setores 

turístico e afins. (BNB, 2005). 

O PRODETUR-NE II teve como objetivo a melhoria da qualidade de vida da 

população residente dos pólos turísticos, a partir de investimentos e ações para gerar renda 

turística assegurando aos governos municipais o recebimento de parte da renda para 

administrarem racionalmente os investimentos e fluxos turísticos em benefício da população 

residente. Nessa fase do programa foram privilegiados três componentes prioritários para os 

investimentos: fortalecimento da capacidade municipal para a gestão do turismo; 

planejamento estratégico, treinamento e infra-estrutura para o crescimento turístico; e 

promoção de investimentos do setor privado. 

O Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste em Sergipe (PRODETUR-

SE) tem investido nas áreas de infra-estrutura e serviços, conservação e valorização dos 

atrativos naturais, valorização do patrimônio e manifestações culturais, além da capacitação 

dos recursos humanos e promoção da participação comunitária. A estratégia para o 

desenvolvimento do turismo no Estado de Sergipe está voltada para a visão interdependente 

das ações nos diversos setores da economia. As áreas prioritárias para a implementação da 

estratégia são: a zona costeira, os estuários e o entorno dos rios. A estratégia divide-se em três 

etapas: a primeira chamada de Pólo Turístico de Aracaju - São Cristóvão, com investimentos 

de US$ de 60.981.00, a segunda etapa correspondente ao Pólo Turístico do Litoral Sul com 

um montante de investimento de US$ 22.000.00 e a terceira etapa denominada Pólo do Litoral 

Norte com investimentos da ordem de US$ 20.000.000 (BNB, 2003).  

As obras executadas na vigência do PRODETUR-SE I estão relacionadas à infra-estrutura 

básica que são essenciais para o incremento do turismo de sol e praia, dentre elas destacam-se 

na capital sergipana os seguintes resultados: a ampliação e modernização do aeroporto Santa 
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Maria, a melhoria no saneamento, a ampliação da rede de esgotamento sanitário, a melhoria 

do sistema de abastecimento de água, a revitalização urbanística do centro histórico, a 

recuperação do centro e a restauração arquitetônica dos mercados Antônio Franco e Thales 

Ferraz.  

Com relação aos investimentos, ressalta-se que grande parte dos recursos do 

PRODETUR-SE I foi aplicada em municípios localizados na faixa litorânea do Estado os 

quais contemplam o Pólo Costa dos Coqueirais, como Aracaju, Barra dos Coqueiros, 

Itaporanga d’ Ajuda, Estância, Indiaroba e Santa Luzia do Itanhy. Além dos investimentos 

realizados pelo PRODETUR I, o Governo do Estado de Sergipe investiu na área do referido 

Pólo um montante de aproximadamente U$ 53 milhões. O PRODETUR-SE I teve seu foco 

em Aracaju, com a maior parte dos investimentos direcionados para o componente de 

saneamento (40%), já o PRODETUR II tem como meta principal ampliar o sistema de 

engenharia e transporte com foco no litoral Sul.  

Cabe ressaltar ainda, como resultados dos investimentos do PRODETUR/SE I no 

Litoral Sul de Sergipe: a pavimentação asfáltica de parte da Rodovia Estadual SE-100, fato 

que influenciou no aumento da acessibilidade à área como destino turístico, induzindo assim a 

intensificação do uso do solo litorâneo por meio de uma ocupação imobiliária voltada 

principalmente para a segunda residência e veraneio; a urbanização da orla da Caueira, no 

município de Itaporanga d’ Ajuda, e na praia do Abaís no município de Estância. 

Todavia, Santos (2009) argumenta que os investimentos do PRODETUR-SE I 

direcionados à infra-estrutura turística na localidade de Estância e Indiaroba, constatada pelas 

rodovias de acesso interestadual e para o Estado da Bahia, a Linha Verde que dá acesso à 

Salvador, não demandou redes de esgoto, abastecimento de água, coleta de lixo e segurança. 

Segundo Santos (2009), os investimentos e o próprio desenvolvimento do turismo na região 

não trouxeram resultados significativos em relação à melhoria das condições de vida da 

população local, uma vez que os recursos do PRODETUR I objetivavam promover a redução 

da pobreza e desigualdade social.  

O Tribunal de Contas da União do Estado de Sergipe (TCU-SE, apud Santos, 2009) 

admite que dentro daquilo que se propunha o programa teria impacto mais direto na melhoria 

de vida da população, no entanto, as expectativas não lograram o êxito desejado, já que se 

limitava a alcançar metas físicas, sem analisar seus efeitos socioeconômicos. 

O PRODETUR-SE II tem como objetivo dar continuidade às ações e aos programas 

que visam à melhoria da qualidade de vida da população fixa das áreas beneficiadas pela 
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primeira etapa desse programa, bem como garantir as condições de sustentabilidade e 

consolidação das atividades turísticas locais. Sendo assim, foi elaborado em Sergipe o Plano 

de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDTIS (2001-2005), que objetivava 

a adoção de um modelo de gestão de política pública descentralizada, coordenada e integrada, 

baseada nos princípios da flexibilidade, articulação, mobilização, cooperação intersetorial e 

interinstitucional nas decisões.  . 

Considerando a posição estratégica e o potencial que a atividade turística representa 

para a economia sergipana, bem como a crescente procura de novos destinos no litoral 

sergipano por turistas, o Governo do Estado contemplou a área da Costa dos Coqueirais com 

diversificadas infra-estrutura com vistas ao desenvolvimento ordenado do turismo. Tal 

perspectiva visa a incentivar as atividades turísticas e, ao mesmo tempo, salvaguardar 

importantes ecossistemas representativos de vários biomas. O PDTIS contempla a definição e 

a priorização das ações e investimentos necessários à consolidação do turismo na região, 

completando e complementando os investimentos realizados pelo PRODETUR/ NE I. 

(PDTIS, 2002). 

A implantação do Pólo Costa dos Coqueirais tem por objetivo a extensão do turismo 

para outras localidades, além da capital, Aracaju. A estratégia turística adotada para Sergipe 

tem como base a estruturação de Aracaju como centro receptivo principal do Estado. O Pólo 

Costa dos Coqueirais insere-se nessa estratégia planejando de forma integrada os municípios 

da costa litorânea para o desenvolvimento ordenado do turismo.  

Como demonstra a Figura 46, a área de abrangência do Pólo Costa dos Coqueirais é 

composta por 17 municípios, entretanto o PDTIS considerou a primeira fase do planejamento 

do PRODETUR II e selecionou 7 (sete) municípios (Aracaju, Barra dos Coqueiros, Estância, 

Indiaroba, Itaporanga d’Ajuda, Santa Luzia do Itanhy e São Cristóvão) que receberam 

recursos da primeira fase do programa e o município de Nossa Senhora do Socorro, por 

razões de complementaridade e necessidade de ações na área (PDTIS, 2002). 
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Figura 46 - Estratégia Turística do Pólo Costa dos Coqueirais – Sergipe. 

 
Fonte: PDTIS, 2002. 

 

De acordo com o PDTIS (2002), o PRODETUR-NE II prevê a estruturação dos 

atrativos turísticos do Litoral Sul, tais como a implantação de um circuito de navegação 

fluvial; o aproveitamento das estruturas de engenhos desativados para atividades turísticas, 

com ênfase para hospedagem e visitação, através de parcerias com a iniciativa privada; a 

implantação de sistemas de água e esgoto em povoados de especial interesse turístico e a 

implantação de sinalização turística.  

Os investimentos do PRODETUR II beneficiam o turismo de sol e praia no litoral 

sergipano através da consolidação das obras de infra-estrutura viária e fluvial. A ponte Joel 

Silveira sobre o Rio Vaza Barris interligando Mosqueiro (Aracaju) à Caueira (Itaporanga 

D’Ajuda) facilita o acesso ao litoral Sul e a outros destinos do litoral baiano. E em breve, a 

ponte Gilberto Amado que comunicará o povoado de Porto do Cavalo (Estância) a Terra 

Caída (Indiaroba) sobre o Rio Piauí vai encurtar a distância entre Aracaju e Salvador cerca de 

70 km. Desta forma, haverá uma integração dos produtos turísticos do Litoral Sul de Sergipe 
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aos destinos turísticos baianos, conectados pela Rodovia SE-100 à Linha Verde. Essas obras 

facilitarão também o acesso às praias de Coqueirinho, Abaís, Dunas, Dourada e Saco 

aumentando assim, a atratividade local e a oferta de produtos complementares ao turismo de 

sol e praia no litoral sergipano. 

De acordo com a Almeida (2010), no ano de 2009 foram divulgados os seguintes 

investimentos pelo PRODETUR II para o Litoral Sul de Sergipe: 

• Pavimentação da rodovia Convento-Pontal, de R$ 7.100 milhões, a SE/285, 

estrada de 8,5 km que beneficiará  o município de Indiaroba. A região destaca-se  

pela paisagem natural do estuário Piauí-Real e áreas ocupadas por coqueirais e por 

áreas de preservação permanente apresenta acesso fácil à Praia do Saco e 

atracadouro natural de travessia para o povoado de Mangue Seco; 

• Pavimentação da Rodovia que liga o município de Santa Luzia do Itanhy ao 

povoado do Crasto. Serão investidos R$ 4.700 milhões em 7,5 km de estrada.  

• Implantação e melhoria da infra-estrutura turística e de apoio do povoado do 

Crasto que sobrevive basicamente da pesca e captura de mariscos e crustáceos. O 

atracadouro existente no local passará por uma reforma e será construído um 

terminal de atendimento ao turista. E, para dar suporte aos pescadores do Crasto na 

realização das suas atividades, será construída uma área de apoio, com um píer, 

além de obras complementares. Para a conclusão das melhorias e ampliações, estão 

previstos R$ 740 mil. 

 

No âmbito dos investimentos da iniciativa privada que se beneficiaram dos recursos do 

PRODETUR-NE, Dantas (2010) realiza uma análise comparativa do setor hoteleiro entre as 

capitais nordestinas e verifica que o turismo de sol e praia de Aracaju ainda continua 

dependente de Salvador e de investimentos estatais. A análise de Dantas (2010) identificou 

duas variáveis de investimentos privados no setor hoteleiro, a primeira está concentrada nas 

cidades de Salvador (BA) com 292 estabelecimentos hoteleiros e em Fortaleza (CE) com 229 

estabelecimentos. Num segundo grupo destacam-se Natal, com 159 estabelecimentos 

hoteleiros, Aracaju (SE) com 64, São Luís (MA) com 43, Maceió (AL) com 28 e Teresina 

(PI) com 28 estabelecimentos hoteleiros. A avaliação de Dantas (2010) poderá ser contestada 

à medida que os eixos de conexão entre a capital baiana e a sergipana tornarem-se uma via 

rápida de acesso às principais praias sergipanas, atraindo assim novos empreendimentos 

turísticos e hoteleiros no litoral de Sergipe, conforme se espera com os resultados do 

PRODETUR II.  
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Nesta perspectiva, o incremento do turismo de sol e praia em Sergipe deverá alavancar 

a posição de Aracaju nos roteiros turísticos de viagem do Nordeste. A estratégia turística 

adotada para o Pólo Costa dos Coqueirais aponta Aracaju como centro receptor e distribuir do 

fluxo turístico, todavia a capital não se caracteriza como um destino de “passagem”42, ou seja 

como cidade que se alinha ao longo de rodovias, mas normalmente não constam em roteiros 

turísticos (VAZ, 1999).  Portanto, é de fundamental importância que os atores envolvidos no 

processo sejam eles da iniciativa pública ou privada despertem o interesse das operadoras de 

turismo receptivo para que num futuro próximo as praias do litoral sergipano sejam ofertadas 

como destino principal e não como secundário, como se tem visto, nos últimos anos. 

 

 4.2.3  Projeto ORLA  

 

O Projeto Orla surgiu com o objetivo de implementar uma política nacional que 

harmonize e articule as práticas patrimoniais e ambientais, com o planejamento de uso e 

ocupação do espaço praial que constitui a sustentação natural e econômica da Zona Costeira, e 

apóia-se diretamente em dois documentos legais que amparam suas ações: a Lei 7.661 de 

1988 e a Lei 9.636 de 1998 e no Plano de Ação Federal (PAF) para zona Costeira (MMA, 

2002). 

A Lei 7.661/88 institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, definindo seus 

princípios, objetivos e instrumentos, entre os quais estão os Planos de Gestão a serem 

elaborados nas diferentes escalas de atuação (nacional, estadual, e municipal). O Plano de 

Ação Federal (PAF) para a Zona Costeira, instituído mediante Resolução CIRM 005/98, 

estabelece como demanda ações voltadas ao ordenamento da ocupação e uso do solo e 

especifica a orla marítima como um espaço prioritário para seu exercício. 

A Lei 9.636/98 trata diretamente sobre o Patrimônio da União, do qual fazem parte os 

terrenos acrescidos de marinha que constituem parte significativa da orla marítima. Tal Lei 

opera uma atualização na legislação anterior (que datava de 1946), compatibilizando as 

normas e diretrizes para a utilização deste patrimônio de acordo com as orientações emanadas 

da Constituição de 1988. Entre as inovações introduzidas pelo texto constitucional constam 

exatamente as preocupações relativas à preservação e conservação ambientais, que se 

                                                 
42 Localidades que apresentam dificuldades para gerar uma demanda própria razoável funcionando 

como beneficiárias de localidades às quais estão ligadas por proximidade geográfica. (VAZ, 1999). 
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traduzem em normas que devem ser incorporadas pela política patrimonial do governo 

federal. 

O PAF, por sua vez, visa ao planejamento de ações estratégicas para a integração de 

políticas públicas incidentes na zona costeira, buscando responsabilidades compartilhadas de 

atuação e estabelecendo o referencial acerca da atuação da União na região com síntese das 

concepções e responsabilidades federais para o seu planejamento e sua gestão, definidos a 

partir da avaliação dos aspectos legais, materiais estratégicos dessa atuação, além dos 

encargos colocados pelos compromissos internacionais firmados pelo país. (MMA, 2002). 

Os objetivos do Projeto Orla são os seguintes: fortalecer a capacidade de atuação e a 

articulação de diferentes atores do setor público e privado na gestão integrada da Orla; 

aperfeiçoar o arcabouço normativo para o ordenamento de uso e ocupação do solo; 

desenvolver mecanismos institucionais de mobilização social para a sua gestão integrada; e 

estimular atividades socioeconômicas compatíveis com o desenvolvimento sustentável da 

orla. 

De acordo com MORAES (2007):  

A Orla refere-se a um espaço pouco extenso, a uma ótica de detalhe do ponto de 
vista do ordenamento territorial. Boa parte dos processos que a impactam, na 
verdade ocorrem para além de seus limites. Em outras palavras, a Orla é a borda 
marítima imediata de uma unidade espacial maior, a qual no  planejamento 
brasileiro é definida como zona costeira, formada pelos territórios municipais do 
litoral. Nesse sentido, a orla é um dos limites do município litorâneo, seu fronte 
marítimo (MORAES, 2007, p. 220). 
 

Considera-se como orla marítima a faixa contida na zona costeira, de largura variável, 

compreendendo uma porção marítima e outra terrestre, caracterizada pela interface entre a 

terra e o mar. Os limites genéricos da orla marítima ficam estabelecidos de acordo com os 

critérios de  zona marinha equivalente a isóbata de dez metros e de zona terrestre com 

cinqüenta metros em áreas urbanizadas ou duzentos metros em áreas não urbanizadas43.  

O Projeto Orla utiliza uma proposta metodológica que estabelece duas tipologias para 

a caracterização da orla: uma observa as características fisiográficas e outra, os níveis de 

ocupação e adensamento populacional. 

Na primeira tipologia, identifica-se a forma da orla, sua posição e suas características 

físicas, centrando tal enfoque nas condições gerais da qualidade da água litorânea, avaliadas 

                                                 
43 Os limites máximos estabelecidos para a orla - 200 metros em áreas não urbanizadas e 10 metros de 
profundidade do mar – poderão ser aumentados, a partir de estudos que indiquem uma tendência erosiva 
acentuada (com base em taxas anuais para períodos de 10 anos), capaz de ultrapassar rapidamente a largura da 
faixa proposta. A diminuição dos limites poderá ocorrer quando houver comprovação de tendência 
progradacional da linha de costa (também expressa em estudos de taxa anuais) ou quando se tratar de áreas bem 
abrigadas, sempre justificando tecnicamente a medida proposta (MMA,2002). 
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pelo potencial de dispersão dos poluentes e de outros aportes terrestres. Esta característica é 

fundamental na definição da sensibilidade natural de cada trecho da orla, informando seus 

níveis de vulnerabilidade. Neste caso existem três tipos de orla: orla abrigada, orla exposta e 

orla semi-abrigada. 

A segunda tipologia fornece indicações das condições socioeconômicas vigentes de 

cada trecho considerado. Trata-se de importante referência para a implantação de ações e 

definição de estratégias de gestão a serem implementadas, pois identifica as situações que 

requerem ações mais preventivas ou mais corretivas. Nesta situação, sinteticamente 

estabeleceu-se os seguintes tipos de orla: orla não urbanizada, orla em processo de 

urbanização, orla com urbanização consolidada, orla de interesse especial.  

O princípio básico do Plano de Intervenção é o ordenamento da orla municipal e sua 

gestão compartilhada que considere o conjunto de planos, projetos e ações desenvolvidos pela 

Prefeitura Municipal com vista à promoção do desenvolvimento sustentável local, dentre os 

quais, o Plano Municipal de Assistência Social e o Plano de Desenvolvimento Rural do 

Município.  

A estrutura do Plano de Intervenção está organizada por grupos de assuntos que 

correspondem à metodologia e aos procedimentos operacionais para a gestão da Orla. A 

primeira parte está focalizada na caracterização da área de intervenção, nos objetivos do 

plano, na identificação do executor, na síntese do diagnóstico, na classificação e no cenário 

desejado para a orla. Em seguida, é apresentada a proposta de ação que se compõe da 

identificação e caracterização dos conflitos, da caracterização dos problemas relacionados a 

cada conflito e do estabelecimento das linhas de ação, medidas estratégicas e 

responsabilidades para a solução dos conflitos detectados.  

Posteriormente são descritas as estratégias, os subsídios e os meios existentes, como 

instrumentos legais, normativos, gerenciais e banco de dados, para a execução do plano. As 

estratégias e a sistemática de acompanhamento, avaliação e revisão são  objeto de 

monitoramento programado apresentadas na quarta parte. Finalmente, cabe registrar a 

inclusão da minuta do Decreto de criação do Comitê Gestor do Projeto Orla no município em 

questão. 

A metodologia do Projeto Orla é inovadora, uma vez que trabalha com perfis 

associados aos valores paisagísticos existentes e sua compatibilização com os novos tecidos já 

implementados com o intuito de obter no produto final a formalização do cenário ideal de 

urbanização. (MACEDO, 2002). A síntese do diagnóstico do Projeto tem como eixo 

norteador identificar os atributos naturais, paisagísticos, as potencialidades comerciais e 
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turísticas, bem como, os conflitos existentes e seus respectivos problemas e os impactos 

ambientais que lhe são próprios.  

Cabe ressaltar ainda que os procedimentos metodológicos do Projeto Orla tem um 

caráter participativo, se orienta a partir de ações de planejamento e gestão descentralizadas da 

esfera federal para a do município, e articula  Órgãos Estaduais de Meio Ambiente – OEMAs, 

Gerências Regionais do Patrimônio da União – GRPUs, administrações municipais e 

organizações não governamentais locais, e outras entidades e instituições relacionadas ao 

patrimônio histórico, artístico e cultural, a questões fundiárias, a atividades econômicas 

específicas - como portuárias ou  relativas à exploração petrolífera, cuja atuação tenha 

rebatimento destacado no espaço da intervenção. 

 

√ Plano de Intervenção da Orla Marítima de Itaporanga d’Ajuda 

A cidade de Itaporanga d’ Ajuda está localizada no interior, às margens do rio Vaza-

Barris, distando cerca de 29 km de Aracaju pela BR-101.O município está dividido em 46 

povoados, dentre os quais Caueira, situada em plena orla marítima. Geograficamente Caueira 

situa-se na Latitude 11°37’08” S e Longitude 37°04’50” W . 

As áreas da orla definidas para intervenção denominam-se Unidade de Paisagem: “um 

trecho que apresenta uma homogeneidade de configuração, caracterizada pela disposição e 

dimensão similares dos quatro elementos definidores da paisagem: suporte físico; 

estrutura/padrão de drenagem, cobertura vegetal e mancha urbana” (MMA, 2002). 

O povoado da Caueira é um dos mais antigos do município razão pela qual sua orla 

permaneceu um reduto de pescadores com menos de 100 casas até o início deste século. O 

aumento da ocupação da orla se deu a partir da implantação das rodovias estaduais que 

formam a Linha Verde, dentre as quais a rodovia Ayrton Senna (SE-100), que corta o 

povoado na direção de Estância e também do asfaltamento da rodovia Humberto Mandarino 

(SE-270), que interliga cerca de 32 km da sede do município à orla. 

A orla da Caueira apresenta uma extensão de 25,5 km da foz do rio Vaza-Barris à 

divisa com Estância, delimita-se a uma distância média de 300m da preamar em direção ao 

continente, totalizando uma área de intervenção de aproximadamente 7,65 km². É importante 

ressaltar que toda a extensão da orla marítima encontra-se com a Linha de Preamar Média 

(LPM) de 1831, devidamente demarcada e aprovada pela Secretaria do Patrimônio da União, 

por meio da sua Gerência Regional no Estado de Sergipe, com definição clara da faixa de 

terrenos de marinha e de acrescidos de marinha. 
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O Projeto Orla no município de Itaporanga d’Ajuda teve como prioridades os 

seguintes objetivos: estabelecer diretrizes de ordenamento de uso e ocupação da orla, 

destacando a questão urbanística, a qualificação das atividades comerciais e a abertura de 

acessos à praia; sincronizar ações de ordenamento e monitoramento ambiental para conferir 

eficiência ao sistema; e Organizar e desenvolver uma proposta de comunicação e divulgação 

que permita o engajamento continuado dos segmentos locais. A Figura 47 apresenta a 

delimitação da faixa de atuação do Plano de Intervenção da Orla da Caueira.  
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Figura 47 Delimitação da faixa de atuação do Plano de Intervenção da Orla da Caueira. 

 
Fonte: MMA, 2004. 
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A orla de Itaporanga d’Ajuda foi subdividida em duas unidades de paisagem, ficando a 

unidade 1 caracterizada pela presença do estuário do rio Vaza-Barris e a unidade 2 pela 

configuração linear e exposta, conforme demonstra a Figura 48. 

Figura 48 - Delimitação das unidades e dos trechos da orla de Itaporanga d’ Ajuda 
 

 

 Fonte: MMA, 2004. 

 
UNIDADE  1 

Trecho BARRA 
6,8 Km 

U
N

ID
A

D
E

   
 2

 

Trecho ORLINHA 
1,5 Km 

Trecho ESTUARINO 
3,0 Km 

Trecho TAMAR 
14,2 Km 



 

 

165 

A unidade 1 (Figura 49) é caracterizada como uma orla semi-abrigada, constituída por 

estuário com vegetação de manguezal e fauna abundante, lagoas e alguns fragmentos de mata 

atlântica. Mede 3 km de extensão do início da Fazenda Barra à foz do rio Vaza-Barris, 

compondo um único trecho, denominado Estuarino. 

 

Figura 49 – Trecho 1, Barra (Itaporanga d’ Ajuda) 

 
         Fonte: MMA, 2004. 

 

A unidade 2 com extensão de 22,5 km é uma orla linear e exposta, com dunas frontais, 

formato retilíneo e com cobertura vegetal uniforme, facilmente percebida. Entretanto, a 

homogeneidade do suporte físico e da vegetação é rompida pela ocupação urbana da Caueira, 

ficando a unidade subdividida em 3 trechos distintos: Barra, Orlinha e Tamar (Figuras 50, 51 

e 52).  

 

Figura 50 – Trecho 2, orla da Caueira (Itaporanga d’ Ajuda). 

 
   Fonte: Projeto Orla, 2004                                                                       
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Figura 51 – Unidade 2 – Trecho 2 Orlinha da Caueira (Itaporanga d’Ajuda) 

 
  Fonte: Letícia Lima, 2009. 

 

 

Figura 52 – Unidade 2 - Trecho 3 Tamar (Itaporanga d’ Ajuda). 

 
       Fonte: MMA (2004). 

 

O ambiente estuarino (unidade 1) corresponde a uma subunidade da orla que ainda 

conserva o seu caráter rural. Trata-se de uma orla de grande beleza cênica e dotada de 

atributos naturais relevantes. É um espaço composto por propriedade rural particular, cujas 

atividades estão vinculadas à agricultura e pecuária, com destaque para a produção de coco e 

a criação de gado leiteiro. Além disso, o trecho tem enorme potencial para o turismo 

ecológico, a pesca esportiva, a prática de esportes náuticos e acampamentos.  

O trecho 1 da unidade 2 é denominado de Barra devido à existência de propriedades 

rurais particulares, constituídas de chácaras e da Fazenda Barra, que tem início no trecho 

Estuarino, que também conserva o seu caráter rural. Este espaço de orla marítima possui 
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muitos atributos naturais (campos de restinga, cordões dunares e remanescentes de mata 

atlântica), tem potencial para a prática do turismo ecológico, de acampamentos, da pesca 

esportiva, e de esportes náuticos, a exemplo do surf. Atualmente, a receita oriunda das 

atividades desenvolvidas neste trecho pouco representa em relação à receita total do 

município. 

O único acesso rodoviário à orla da Caueira se faz no trecho 2 - Orlinha -,que tem 

caráter mais urbano, concentrando um maior número de atividades de comércio e de serviços, 

a exemplo de um pequeno supermercado, pequenas mercearias, bares e restaurantes, 

pousadas, atividades artesanais, prestadores de serviços e vendedores ambulantes. No entanto, 

a receita oriunda dessas atividades ainda é pouco representativa em relação ao montante da 

receita global do município. O trecho tem grande potencial para a criação de áreas de lazer, 

além do turismo de 2ª residência para veranistas, e para a prática da pesca esportiva e de 

esportes náuticos. 

O trecho 3 - Tamar - é o maior trecho da orla marítima de Itaporanga d’Ajuda com 

14,2 km de extensão. Faz divisa ao Sul com a Praia do Abaís, no município de Estância, e se 

assemelha aos trechos Estuarino e Barra. Apresenta beleza cênica relevante e caráter quase 

primitivo decorrente da baixa ocupação. É um trecho com muitos atributos naturais, 

pouquíssimas casas de veranistas e algumas propriedades particulares localizadas fora da 

faixa da orla, com atividade de criação de gado. Trata-se de uma área de reprodução protegida 

de tartarugas marinhas e há uma base do Projeto Tamar instalada em Estância, nas 

proximidades da divisa com Itaporanga d’ Ajuda, que funciona no período da desova.  Ali 

está instalado também um laboratório de pós-larva de camarão, de propriedade privada, que 

ainda não entrou em operação, destinado a apoiar o incremento da atividade de carcinicultura. 

Tem potencial, igualmente aos demais trechos da orla, para a prática do turismo ecológico, da 

pesca esportiva, dos esportes náuticos, tipo surf, e também para acampamentos. 

O quadro 5 apresenta uma síntese do perfil sócio-econômico dos trechos da orla da 

Caueira e as atividades existentes em cada unidade, bem como os potenciais usos turísticos de 

cada um dos trechos. 
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Quadro 5 – Síntese do perfil sócio-econômico dos trechos da orla da Caueira  

ATIVIDADES 

U
n.

id
ad

e 
P

ai
sa

gí
st

ic
a 

TRECHOS 

EXISTENTES POTENCIAIS 

U
N

ID
A

D
E

 
1 

Estuarino  
(Da foz do rio Vaza-Barris até o início da 
orla marítima) 
 

Produção de coco e criação de 
gado 

Turismo ecológico 
Pesca esportiva 
Esportes náuticos 
Acampamentos 

1 – Barra 
(Do início da orla marítima até o início da 
ocupação urbana da Orlinha)   

Produção de coco e criação de 
gado 

Turismo ecológico 
Pesca esportiva 
Esportes náuticos 
Acampamentos 

2 - Orlinha  
(Do final do “Barra” até onde encerra a 
área de ocupação urbana) 

Comércio (mercadinho, 
mercearias, bares e restaurantes), 
artesanato, serviço ambulante, 
pousadas e 2ª residência 

Pesca esportiva 
Esportes náuticos 
Áreas de lazer 

U
N

ID
A

D
E

 
2 

3 – Tamar  
(Do final da “Orlinha” até a divisa com a 
orla do município de Estância) 

Criação de gado, laboratório de 
pós-larva de camarão e 
reprodução das tartarugas 
marinhas 

Turismo ecológico 
Pesca esportiva 
Esportes náuticos 
Acampamentos 

Fonte:MMA, 2004. 
Adaptado e atualizado pela autora. 

 

Na orla marítima de Itaporanga d’Ajuda identificou-se e caracterizou-se os conflitos e 

problemas relacionados à ocupação territorial, à apropriação de recursos naturais e de ordem 

social em cada trecho e os impactos resultantes. (Quadro 6). 

 

Quadro 6 – Caracterização dos Problemas e impactos resultantes. 

C
on

fli
to

s 

Problemas Trechos Efeitos/Impactos 

Estuarino e 
Tamar 

1. Praia pouco freqüentada; 
2. Praia pouco antropizada. 

Barra 1. Perda da qualidade visual da paisagem cênica; 
2. Praia pouco freqüentada. 1. Restrição do 

acesso público à 
praia (uso comum 
do povo) 

Orlinha 1. Acesso único à praia; 
2. Acesso público limitado à área urbana; 
3. Utilização privada de espaço público neste e nos 
demais trechos da orla, que são alcançados 
exclusivamente pela areia; 
4. Efeito multiplicador do descumprimento das Leis  
9636/1998 e 11.481/2007. 

D
et

en
to

re
s 

d
e 

p
ro

p
ri

ed
ad

es
 

X
 

A
ce

ss
ib

ili
d

ad
e 

à 
P

ra
ia

 

2. Plantio de 
vegetação exótica 
(coqueiros) até a 
faixa da praia 
(apropriação de 
espaço público) 

Barra 1. Ocupação indevida da faixa de praia; 
2. Impedimento do lazer e de práticas esportivas; 
3. Perda de qualidade da paisagem; 
4. Efeito multiplicador do descumprimento das Leis 

9636/98 11.481/2007 e da legislação ambiental. 
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3. Desmatamentos 
para exploração 
agrícola 

Estuarino, 
Barra e 
Tamar 

1. Destruição de atributos naturais de preservação 
permanente; 
2. Parcelamento de terras; 
3. Efeito multiplicador do descumprimento da lei. 

O
cu

p
aç

ão
 u

rb
an

a 
X

 
Im

p
la

n
ta

çã
o

 d
e 

A
P

A
 

4. Ocupação de 
áreas de restingas e 
retirada de areia de 
dunas 
 
5. Iluminação 
pública feita por 
refletores voltados 
para a areia. 

Orlinha 1. Destruição de atributos naturais de preservação 
permanente; 

2. Efeito multiplicador do descumprimento da lei; 
3. Prejuízo à desova de tartarugas. 

C
o

m
ér

ci
o

 
in

fo
rm

al
 n

a 
p

ra
ia

 
X

 
P

re
se

rv
aç

ão
 d

a 
p

ai
sa

g
em

 c
ên

ic
a 

6. Ocupação 
desordenada da 
faixa de praia por 
comerciantes  

Orlinha 1. Ocupação do espaço da praia por barracas; 
2. Poluição visual; 
3. Aumento de resíduos sólidos na faixa de areia; 
4. Ameaça à sobrevivência do projeto de reprodução 

de tartaruga; 
5. Perda de atrativo turístico. 

P
rá

tic
as

 
es

p
o

rt
iv

as
 

X
 

A
tiv

id
ad

e 
d

e 
la

ze
r 

(s
eg

u
ra

n
ça

 d
o

s 
B

an
h

is
ta

s)
 7. Intranqüilidade 

dos usuários da 
praia  

Orlinha 1. Restrição do uso aos banhistas da faixa de praia; 
2. Risco de acidentes. 

E
xp

an
sã

o
 d

es
o

rd
en

ad
a 

em
 A

P
A

 
X

 
C

ap
ac

id
ad

e 
d

e 
in

fr
a-

es
tr

u
tu

ra
, 

eq
u

ip
am

en
to

s 
e 

se
rv

iç
o

s 
u

rb
an

o
s 8. Resíduos sólidos 

e líquidos sem 
destinação 
adequada. 

 

Orlinha 1. Proliferação de doenças; 
2. Contaminação do solo e dos corpos d’água; 
3. Desequilíbrio ambiental; 
4. Poluição do mar. 

P
es

ca
 

ar
te

sa
n

al
 

X
 

P
es

ca
 d

e 
ar

ra
st

o
 d

e 
ca

m
ar

ão
 9. Pesca de 

espécimes imaturos 
 
10. Diminuição da 
oferta de pescado 

Estuarino, 
Barra, 
Orlinha e 
Tamar 

1. Interferência no ecossistema marinho e na 
respectiva cadeia alimentar; 
2. Risco de extinção de espécies; 
3. Redução da renda familiar do pescador artesanal; 
4. Prejuízo econômico futuro para o município. 

P
er

m
an

ên
ci

a 
d

a 
p

o
pu

la
çã

o
 

n
at

iv
a 

X
 

P
re

ss
ão

 
im

o
b

ili
ár

ia
 11. Expulsão da 

população nativa 
pelos veranistas. 

Orlinha 1. Prejuízo à preservação histórica e cultural da 
região. 

C
o

m
ér

ci
o

 f
o

rm
al

 
X

 
T

u
ri

sm
o

 n
a 

o
rl

a 

12. Utilização de 
equipamentos e 
dependências 
comerciais por 
banhistas não 
consumidores 

 
13. 
Desentendimentos 
e clima de tensão 
entre comerciantes 
e turistas 

Orlinha 1. Desestímulo ao turismo local e à visitação; 
2. Prejuízo econômico. 

Fonte: MMA, 2004.  
Adaptado e atualizado pela autora. 
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O trecho da orlinha é notadamente o espaço mais atingido por problemas e conflitos. 

Um dos principais conflitos detectados no trecho da orlinha refere-se à ocupação desordenada 

da faixa de praia. O descumprimento das Leis 9636/98 e 11.481/2007 que dispõe sobre a 

regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União 

são práticas históricas dos detentores de propriedades na orla da Caueira. A utilização privada 

do espaço público sem a devida regularização também é um dos problemas encontrados no 

trecho Barra, prejudicando o acesso a praia.  

Detecta-se ainda problemas relacionados a infra-estrutura básica e serviços urbanos 

públicos do município Itaporanga d’ Ajuda. A orlinha não possui local para a destinação 

adequada dos resíduos sólidos e líquidos, o que interfere na qualidade visual da paisagem. A 

perda da qualidade ambiental e visual da orla da Caueira é uma ameaça ao turismo de sol de 

praia, que se utiliza desses recursos para atrair a atenção dos turistas.  

É no trecho da Orlinha que ocorre a maior concentração de turistas e visitantes, 

principalmente nos finais de semana e período das férias escolares, este fato está diretamente 

relacionado à presença do comércio informal na praia, gerando uma ocupação desordenada da 

faixa de praia por comerciantes. No entanto, de acordo com Sebrae (2008), nenhum dos 

vendedores ambulantes da praia da Caueira trabalham diariamente,  portanto a paisagem 

cênica do trecho Orlinha seria prejudicada pela ocupação de barracas e não por ambulantes 

informais. 

 

√  Plano de Intervenção da Orla Marítima do Município de Estância  

O objetivo geral do Plano de Intervenção da Orla do Município de Estância é criar 

mecanismos para disciplinar o uso e ocupação do solo e dos recursos naturais, através dos 

instrumentos legais e institucionais vigentes, visando assegurar igualmente o acesso público 

às praias e dinamizar o turismo sustentável para as gerações atuais e futuras, garantindo a 

preservação e ou conservação dos recursos naturais e a valorização da cultura local. 

A área contemplada pelo Plano de Intervenção configura a orla municipal de Estância 

e se estende por 26 km, limitando-se ao norte com a praia da Caueira no município de 

Itaporanga D’Ajuda, e ao sul com o estuário dos rios Piauí e Real, coordenadas 11°09`53"S e 

37°09`42"W ao Norte e, 11°26`04"S e 37°19`34"W ao Sul. (Figura 53).  

Essa área foi delimitada, no mar, até a isóbata de 10m, e a partir da praia em direção 

ao continente, até 300 metros, com exceção da unidade de paisagem 01, cujo limite da área de 

intervenção corresponde a linha de terrenos acrescidos de marinha e do trecho 2.1 (Unidade 

de Paisagem 02) que vai da praia até a rodovia estadual SE-100. 
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Figura 53 – Delimitação da faixa de atuação do Plano de Intervenção da Orla das praias 
do Abaís, Boa Viagem e Saco, município de Estância.  

 

Fonte: MMA, (2004). 
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É importante destacar que na delimitação da orla de Estância não foram utilizados os 

parâmetros propostos pela metodologia do Projeto Orla, ou seja, 50 a 200m para áreas 

urbanizadas ou não, respectivamente. Esta delimitação ocorreu em virtude da existência de 

grande quantidade de dunas e ecossistemas a serem preservados entremeados com 

loteamentos parcialmente ocupados, em áreas que ultrapassam os limites propostos pela 

metodologia do Projeto. Os 26 km de extensão da orla de Estância foram classificados em 

duas unidades de paisagens que foram subdivididas em trechos, conforme mostra o mapa da 

Figura 54.  

A orla de Estância está assentada sobre as formações arenosas da planície costeira 

quaternária, é influenciada na sua porção Sul pela presença do rio Piauí/Real, apresenta 

paisagens naturais de grande valor cênico, compostas por dunas fixas e móveis, lagoas, canais 

fluviais, ilhas, vegetação de restinga e manguezais. 

As atividades de desova e alimentação de tartarugas estão presentes nesta orla, 

monitoradas através da base de pesquisa na praia do Abais, fazendo divisa com a praia da 

Caueira, no município de Itaporanga d’Ajuda. A área demarcada para tal fim está inserida na 

APA Estadual do Litoral Sul. A reprodução de tartarugas tem sofrido pressões antrópicas, 

sendo as principais ameaças os loteamentos, a segunda residência, a retirada de vegetação 

nativa, a iluminação artificial, o trânsito de veículos, além da pesca indevida de arrasto de 

camarão no raio de três milhas náuticas. (FUNDAÇÃO PRÓ-TAMAR, 2001).  

Na unidade de paisagem 01, praia do Saco (Figura 55), a presença do complexo 

estuarino dos rios Piauí e Real, a vegetação de mangue, as dunas e a conformação de orla 

abrigada e semi-abrigada, compõem um patrimônio natural de grande beleza cênica, no qual 

os atrativos turísticos paisagísticos contribuem no avanço do uso e ocupação do território de 

forma desordenada, que, associado à falta de medidas restritivas e de uma fiscalização 

eficiente, contribuíram para a crescente e desordenada ocupação de construção de casas de 

veraneio (Figura 56).  
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Figura 54 - Trechos na área de intervenção da Orla de Estância. 

 
 Fonte: MMA, 2004. 
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Figura 55 – Equipamentos de apoio ao turismo na Unidade de paisagem, praia do Saco 
(Estância) 

 

 Fonte: Letícia Lima, 2007                                                                
 

Figura 56 – Ocupação desordenada das segundas residências, praia do Saco (Estância) 
 

 
  Fonte: Letícia Lima, 2007 
 

De acordo com as características naturais e de ocupação territorial, a unidade de 

paisagem 01 foi dividida em dois pequenos trechos, Ponta do Saco e Molhe de Pedras. O 

trecho Ponta do Saco abrange uma área que vai do estuário do rio Piauí Real (Figuras 57, 58 e 

59) até a Rua Nivaldo Soares e caracteriza-se como orla abrigada e ocupada de forma linear, 

de acordo com as limitações naturais. Este trecho está fortemente marcado pela presença do 

estuário dos rios Piauí e Real, cujas margens apresentam vegetação de mangue com manchas 
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de supressão de vegetação nativa substituídas por plantações de coqueiros e loteamentos 

particulares. A Ponta do Saco, em seu extremo sul, é uma das áreas mais privilegiada de toda 

a orla, por permitir uma visão simultânea do rio e do mar desvendando as vegetações e 

conformações características de cada ecossistema.  

Figura 57- Ponta do Saco vista a partir do Rio Real (Estância) 

 
   Fonte: Letícia Lima, 2010                                                 
Figura 58 – Antigo Real Camping Clube,espaço de lazer desativado, Ponta do Saco 
(Estância) 

 
 Fonte: Letícia Lima, 2007. 
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Figura 59 - Atividades de lazer impactantes na Ponta do Saco (Estância). 

 
  Fonte: Letícia Lima, 2008        
 

Na unidade de paisagem como um todo, em direção ao mar, percebe-se uma formação 

arenosa resultante do assoreamento, conhecida na região como Ilha da Sogra. Influenciada por 

esta ilha barreira, que vem sendo formada ao longo do tempo - reflexo da dinâmica marinha e 

dos ventos – esta praia apresenta um aspecto resguardado, as águas são calmas, navegáveis e 

propícias ao esporte náutico, como por exemplo, o wind-surf. (Figura 60).  

 

Figura 60 – Prática de Wind-surf, praia do Saco (Estância) 

 

  Fonte: Marcellus Lima, 2010.  
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No trecho 1.2 – Molhe de Pedras - a paisagem está muito influenciada pela forte 

dinâmica dos ventos e das marés. Mesmo sendo considerada como orla semi-abrigada, sob 

influência do estuário e resguardada pela ilha da Sogra o trecho sofre modificações constantes 

na linha de costa, que de tempos em tempos altera a largura da praia, causando erosão nas 

áreas ocupadas por antigas casas de veraneio e bares. A formação da ilha barreira bem como 

os molhes de pedra usados na contenção das casas vem contribuindo para uma mudança na 

paisagem e cenário local. (Figuras 61 e 62). 

Na tentativa de salvar as suas casas de veraneio, turistas de segunda residência 

investiram altos recursos financeiros em obras de engenharia para conter o avanço do mar na 

faixa de praia (Figuras 63 e 64). Vale destacar que a ocupação privada e desordenada na orla 

neste e em outros trechos do litoral Sul como um todo estão infringindo a legislação em várias 

instâncias 44.  

 

Figura 61 – Comprometimento da qualidade estética da paisagem, praia do Saco 
(Estância) 

 
 Fonte: Jailson Moraes, 2007.       

 

 

                                                 
44 Federal: Lei nº 6.766/1979 que dispõem sobre o parcelamento do solo urbano; Lei n° 9636/1998 que dispõe 
sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio de União; Medida 
provisória n º 1.567/1997: dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens e imóveis 
de domínio da união. Estadual: Lei nº 2.683, de 16 de setembro de 1988 que protege as áreas de mangue no 
Estado de Sergipe e dá outras providências; Lei nº 3.117, de 19 de dezembro de 1991. Altera o art. 1º da Lei nº 
2.683, de 16 de setembro de 1988, que protege as áreas de mangue no Estado de Sergipe, e dá outras 
providências; Decreto nº 13.468, de 21 de janeiro de 1993, que institui a área de Proteção Ambiental do Litoral 
Sul do Estado de Sergipe. 
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Figura 62 – Impedimento do acesso à praia do Saco (Estância) 

 
  Fonte: Jailson Moraes, 2007.                                        

 

 

Figura 63 – Tentativas de contenção de ressacas de maré, praia do Saco (Estância) 
 

 

         Fonte: Jailson Moraes, 2007. 
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Figura 64 - Investimento de proprietários de segunda residência, praia do Saco 
(Estância)  

 

     Fonte: Jailson Moraes, 2007. 

 

As ressacas de marés ocorridas nos últimos anos, em especial a partir do ano de 2006 

prejudicaram o turismo de sol e praia no local. A qualidade da paisagem, um importante 

atributo para o turismo de sol e praia apresenta um aspecto negativo com a presença dos 

molhes de pedras na faixa de praia restringindo muitas vezes até o acesso ao mar. (Figuras 65 

e 66). 

 

Figura 65 - A ação das marés e a residência de casas na praia do Saco (Estância) 

 
           Fonte: Pesquisa de campo, 2010.        
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Figura 66 - A destruição de casas na praia do Saco (Estância) 

 

              Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

A unidade de paisagem 02 compreende seguintes trechos: Praia das Dunas; Praia de 

Boa Viagem; Praia do Abaís; e Praia das Tartarugas.  De acordo com os aspectos naturais, 

podem ser classificadas como praias arenosas, expostas, nas quais se observa à presença de 

cordões de dunas fixas e móveis, além de remanescentes de restinga arbórea degradada que, 

junto a associações de coqueirais e outras espécies frutíferas, constituem refúgio da vida 

silvestre. A área, paisagem de beleza cênica expressiva, apresenta grande potencial para a 

reprodução de quelônios (GERCO/SERGIPE, 2004).  

O trecho Praia das Dunas limita-se ao Sul com o trecho Molhe de Pedras (unidade de 

paisagem 01). O trecho praia das Dunas tem como aspecto natural de maior expressão os 

densos cordões dunares fixos e móveis, que atraem turistas e veranistas principalmente pelo 

espetáculo proporcionado pelo por do sol quando visto do alto das dunas. Vegetações de 

restinga e coqueiros também fazem parte dessa paisagem. (Figuras 67 e 68). 

Complementa o cenário uma extensa faixa de praia que vem sendo constantemente 

apropriada por casas e chácaras de veraneio, responsáveis pelo seu estreitamento e 

conseqüente modificação da paisagem natural.  Dispostas de forma linear, estas propriedades, 

além de diminuírem a área de domínio público, dificultam o acesso público à praia. No local, 

a urbanização vem sendo feita sem o arruamento devido. O arranjo em quadra também é uma 

característica de urbanização dessa malha urbana, que inadequadamente disposta, contribui 

para a ocupação de alguns loteamentos e construção de casas muito próximo às dunas e sobre 

elas. Assim como os trechos Molhe de Pedras (unidade 01) e Abaís (unidade 02), o trecho 
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Praia das Dunas também possui paisagem com características de orla semi-urbanizada, 

principalmente pela presença majoritária de casas de veraneio. 

 

Figura 67 - Cordões dunares fixos e o pôr-do-sol: motivação turística, praia das Dunas 
(Estância). 

 
 Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

Figura 68 – Demarcação de loteamento sobre as dunas (Estância) 

 
  Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

O trecho Boa Viagem apresenta características de orla rústica e encontra-se ocupada 

principalmente por fazendas de coco, apesar de ainda conservar aspectos naturais. Constituída 

de vegetação de restinga e dunas de pequeno e médio porte, fixas e móveis, a paisagem 
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contrasta-se com a presença de três condomínios de veraneio, que lhes dão feições pontuais de 

orla semi-rústica. Essas ocupações estão dispostas ao longo do trecho de forma linear, no 

condomínio de funcionários da PETROBRAS, e em quadra (condomínio Barra do Jubiabá). 

Este trecho estende-se desde a área urbanizada, trecho Praia das Dunas, até a Barreta, onde 

inicia o trecho Praia do Abaís.  

O trecho Abaís limita-se ao Sul com a Barreta e finaliza com a ocupação de casas de 

veraneio ao Norte. Classificada como orla semi-urbanizada, esse trecho pode ser apontado 

como um dos mais impactados de toda a orla. Nele a urbanização crescente e desordenada 

tem descaracterizado a paisagem natural. Pouco resta das dunas e vegetação de restinga. As 

casas de veraneio se dispõem em quadra, junto a algumas pousadas, mini-mercados e 

padarias. A “Orlinha”, principal acesso à praia, possui bares, área aberta para realização de 

shows, quiosques e parque infantil. O uso de materiais inadequados e a imposição de uma 

estrutura rígida muito próxima à linha de praia contribuíram com o processo de degradação e 

erosão que a orla vem sofrendo (Figuras 69, 70, 71 e 72), colaborando assim, com a 

descaracterização da paisagem. Além dos bares que atualmente compõem a Orlinha do Abaís, 

outros estão sendo construídos de forma irregular, em área de domínio público. 

 

Figura 69 - Materiais usados para contenção da erosão na orla do Abaís. 
 

 
  Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
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Figura 70 – Turistas e visitantes da praia do Abaís. 

 
  Fonte: Pesquisa de campo,2010.       

 

 

Figura 71 – Degradação da orla do Abaís . 
 

 

  Fonte: Letícia Lima, 2009. 
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Figura 72 – Erosão da oral do Abaís. 

 
  Fonte: Marcellus Lima, 2009. 

 

O trecho Tartaruga limita-se ao Sul com a área urbanizada da praia do Abaís e ao 

Norte com o trecho Tamar da orla da Caueira no município de Itaporanga D’Ajuda, está 

composta por campos de restinga e densos cordões dunares fixos e protegidos por vegetação e 

apresenta características de ambiente ainda preservado. O trecho Tartaruga apresenta 

característica de orla rústica, na qual encontram-se apenas algumas casas de veraneio, 

distribuídas pontualmente ao longo da linha de orla. Além da segunda residência, o trecho 

abriga a Base de Pesquisa do Abaís do Projeto Tamar. 

Do ponto de vista econômico, seguindo a tendência mundial e nacional, o turismo 

caracteriza-se como a atividade econômica de maior relevância na linha de costa. O litoral de 

Sergipe, principalmente as praias do Sul do Estado, nas quais as praias de Estância se 

inserem, segue a tendência de uso e ocupação gerada pelo fluxo de turistas, vindo a contribuir 

para a modificação do patrimônio natural e cultural através da inserção de novos objetos 

geográficos como empreendimentos imobiliários, infraestrutura e equipamentos de apoio e 

turístico para atender a essa nova demanda. A seguir, o quadro 7 apresenta uma síntese do 

perfil sócio econômico dos trechos da orla de Estância. 
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Quadro 7 – Síntese do perfil sócio-econômico dos trechos da orla de Estância.  
A T I V I D A D E S 

TRECHOS EXISTENTES POTENCIAIS 
1- Ponta do Saco Empregos temporários (alta temporada) nativos trabalham na 

construção de casas, na venda de frutos do mar (quebradinho 
de aratu na palha) e frutas (mangaba) típicas da região, na 
manutenção das casas de veraneio,  na marina (manutenção 
dos barcos), dentre outros. 

Turismo de sol e praia 
Turismo ecológico 
Turismo de pesca 
Turismo náutico 
Turismo de esportes 

U
N

ID
A

D
E

 1
 

2- Molhe de 
Pedras   
 
 

Empregos temporários, bares e restaurantes, artesanato, 
serviço de ambulante, pousadas e 2ª residência, caseiros, 
cozinheiros, jardineiros e garçons. 

Turismo de sol e praia 
Turismo de lazer 
Turismo náutico  
Turismo de esportes 

1-Praia das Dunas  
 

Empregos temporários, comércio, bares e restaurantes, 
caseiros, cozinheiros, jardineiros, pousadas e 2ª residência. 

Turismo de sol e praia 
Turismo ecológico 
Turismo de lazer 

2-Praia da Boa 
Viagem  
 

Empregos temporários; 
Empreendimentos imobiliários ( condomínio dos 
funcionários da Petrobras); 
Produção de coco. 

Turismo de sol e praia 
Turismo de lazer  
Turismo ecológico  

3-Praia do Abaís  Bares, restaurantes , mercearias, pousadas , e camping. 
Serviço de ambulantes. 

Turismo de sol e praia 
Turismo de eventos  
Turismo de lazer 
Acampamentos 

U
N

ID
A

D
E

 2
 

4-Tartaruga  Trecho com baixa ocupação; segunda residência;  
Base de Pesquisa do Abaís do Projeto Tamar. 
 

Turismo científico  
Turismo de 
contemplação 
Turismo ecológico  

Fonte: MMA, 2004. 
Elaborado e atualizado  pela autora. 

 

A síntese do perfil sócio-econômico das unidades de paisagem da orla de Estância 

indicam uma tendência para o potencial turismo de sol e praia em todos os trechos ( Ponta do 

Saco, Molhe, Dunas, Boa Viagem e Abaís) com exceção do trecho Tartaruga, base de 

pesquisa do Projeto Tamar. O trecho Tartaruga é o único trecho que não apresenta 

características para o desenvolvimento do turismo de sol e praia, devendo-se potenciar na área 

o turismo científico, de contemplação e ecológico, pois se constituem tipos de turismo com 

baixo impacto ambiental. 

O Plano de Intervenção da Orla Marítima do Município de Estância (2004) identificou 

e caracterizou os conflitos presentes na orla. A unidade de paisagem delimitada para 

intervenção apresenta conflitos relacionados com o uso e ocupação das terras. Todavia, os 

efeitos a eles associados apresentam peculiaridades próprias que os diferenciam. Sendo assim, 

o quadro 8 demonstra a caracterização dos conflitos presentes em cada trecho, e a atividade 

geradora do conflito. 
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Quadro 8 - Conflitos existentes e atividades geradoras da Orla Marítima de Estância  

Fonte: MMA, 2004. 
Adaptado pela autora. 

 

O processo de ocupação desordenada e o uso inadequado dos recursos ambientais, em 

geral, são os grandes causadores de conflitos, por incompatibilidade entre as diversas 

atividades exercidas na orla. Dentre os conflitos detectados na orla de Estância todos 

encontram-se nos trechos Molhe de Pedras e Ponta do Saco, configurando uma unidade 

paisagística bastante problemática. O uso privado da orla de Estância, principalmente por 

turistas de segunda residência, coloca os espaços litorâneos sob a lógica de dominação 

paralela à zona de praia. A valorização imobiliária dos trechos da orla de Estância apresenta 

conflitos semelhantes aos detectado na orla do município de Itaporanga d’ Ajuda. O turista de 

sol e praia que visita o extremo Sul do Litoral Sergipano vislumbra uma paisagem litorânea 

descaracteriza pela presença de escombros e ruínas de casas que foram construídas 

infringindo as Leis 9636/98 e 11.481/2007.  

Os passeios de veículos (bugues, caminhonetes e jeeps car), bem como os bares e 

residências instalados indevidamente à beira mar comprometem a manutenção da 

biodiversidade e os atributos naturais da orla do município de Estância. Além disso, os 

esportes náuticos (Jet ski e lancha) prejudicam a pesca artesanal, meio de sobrevivência de 

muitos nativos.  

T
IP

O
 D

E
 

C
O

N
F

LI
T

O
 

CONFLITOS 
EXISTENTES 

TRECHO 
ATIVIDADE 

GERADORA 

Ponta do Saco Ocupação imobiliária; comercial e turística 
veranistas de 2ª residência. 

Uso privado da orla 
X 

Turismo e lazer 

Molhe de Pedra Imobiliária, comercial, turística, veranistas de 2ª 
residência. 

Ponta do Saco Imobiliária. 

O
C

U
P

A
Ç

Ã
O

 
T

E
R

R
IT

O
R

IA
L

 

Construção em APA 
X 

Atributos naturais Molhe de Pedra Imobiliária. 

Ponta do Saco Passeios de veículos, competições de bugues Tráfego de veículos 
X 

Manutenção da 
biodiversidade 

Molhe de Pedra Passeios de veículos, competições de bugues 

Ponta do Saco Caiaque, lanchas de passeio, barcos de pesca. 

U
T

IL
IZ

A
Ç

Ã
O

 
D

O
S

 R
E

C
U

R
S

O
S

  
A

M
B

IE
N

T
A

IS
 

Esportes náuticos 
X 

Pesca artesanal Molhe de Pedra Caiaque, lanchas de passeio, barcos de pesca. 

Ponta do Saco Bares e residências instaladas à beira mar. 

U
T

IL
IZ

A
Ç

Ã
O

 
D

O
S

 
R

E
C

U
R

S
O

S
 Iluminação artificial 

excessiva 
X 

Manutenção da 
biodiversidade 

 

Molhe de Pedra Bares e residências instaladas à beira mar. 
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 4.2.4  APA Litoral Sul 

 

A criação de unidades de conservação é considerada uma das estratégias para 

minimizar o processo de degradação ambiental na faixa da zona costeira brasileira causada 

pela intensa ocupação e uso dos recursos naturais pela atividade turística. As APAs (Área de 

Proteção Ambiental ) se configuram com um tipo de unidade de conservação de uso 

sustentável que tem contribuído através de seus instrumentos de planejamento e gestão, com o 

ordenamento de usos e ocupação nos espaços litorâneos.   

O objetivo da APA do Litoral Sul é proteger a diversidade biológica existente, 

disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais 

e a melhoria da qualidade de vida da população nos municípios de Indiaroba, Santa Luzia do 

Itanhy, Estância e Itaporanga D’Ajuda 

De acordo com o Decreto Nº 13.468/93, “o plano de manejo da Apa litoral Sul deverá 

contemplar, entre outras determinações, o sistema viário básico, o zoneamento para a 

implantação de complexos turísticos e de lazer, assentamentos urbanos, unidades produtivas 

sócio-econômicas, e as unidades de proteção ambiental, observados os princípios e diretrizes 

da política estadual de meio ambiente”. 

O Plano de manejo da APA litoral Sul considera o turismo como uma atividade 

econômica que vem crescendo consideravelmente, podendo ser notado através do aumento 

significativo de pousadas e restaurantes, principalmente nos povoados litorâneos. 

(GEOHIDRO, 1998).  

Wanderley (1998) aponta 16 (dessezeis) tendências de ocupação na APA Litoral Sul, 

mas com relação às praias as perspectivas são as seguintes: 

• Adensamento da ocupação frontal da praia, predominando casas de veraneio com 

utilização ao longo do ano, entre Abais e a praia do Saco, em Estância, e na praia 

da Caueira, em Itaporanga D’Ajuda; 

• Tendência de definição de espaços diferenciados e valorização imobiliária, 

privilegiando aqueles de ocupação seletiva, como a praia do Saco e suas 

proximidades, a praia das dunas e da Boa viagem, em detrimento da praia do 

Abais. Observa-se uma elitização acentuada na praia do Saco e suas proximidades, 

enquanto na praia do Abais o padrão de classe média é predominante e a 
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implantação urbanisticamente desordenada criou situações talvez irreversíveis, 

apesar dos esforços da comunidade local e até mesmo da prefeitura municipal. 

• Tendência generalizada de fragmentos das propriedades, visando à dinamização 

dos negócios imobiliários, principalmente nos intervalos ainda não parcelados, 

frontais às praias e a sua retaguarda ao longo da rodovia Airton Sena. 

 

Apesar das inúmeras tentativas e estudos no sentido de ordenar a ocupação dos 

terrenos à beira-mar da APA Litoral Sul, e a mesma contar com instrumentos de 

planejamento, como zoneamento ecológico econômico, plano de manejo e plano de gestão da 

orla marítima, estes não são utilizados e a comunidade não participou de suas elaborações. 

Assim, as ações de gestão na APA Litoral Sul são insuficientes para cessar a degradação 

ambiental e garantir a sustentabilidade do turismo na região (OLIVEIRA et al., 2008). 

Todavia, a degradação ambiental e a descaracterização da paisagem natural que a APA 

Litoral Sul vem sofrendo ao longo dos anos por conta de sua ocupação desordenada não se 

constituem como um fator de impedimento para a prática do turismo de sol e praia. 

De acordo com Vera Rebollo et al. (1997), as práticas turísticas e recreativas em 

espaços naturais atingiram um notável desenvolvimento, em conseqüência das preferências da 

demanda. No caso do turismo de sol e praia a valorização do ‘natural’ abre novas perspectivas 

para o turismo como instrumento de desenvolvimento de áreas pouco desenvolvidas. 

Considerando a importância do espaço natural da APA Litoral Sul para o turismo de 

sol e praia, (é na APA que se concentra a maior parte da oferta e do movimento turístico), os 

principais impactos e as considerações de Vera Rebollo et al. (1997) faz-se necessário 

salientar algumas diretrizes para a gestão sustentável do turismo na APA Litoral Sul de 

Sergipe, contidas no estudo de Oliveira et al.(2008): construção de um centro de visitantes; 

educação ambiental; inclusão da comunidade local; fiscalização; monitoramento; criação de 

infra-estrutura informativa e aplicação do zoneamento ecológico-econômico. 

 

 4.2.5 Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 

 

O zoneamento é uma técnica importante para assegurar a implementação dos planos 

de usos da área em estudo, instalações turísticas em locais atrativos, turismo em cidades 

grandes e pequenas e outros tipos de áreas turísticas locais. Nos regulamentos de zoneamento 

normalmente encontram-se padrões de ocupações territoriais (como densidades, limites de 



 

 

189 

altura e recuos), embora esses padrões possam ser adotados separadamente para áreas 

turísticas. (OMT, 2003). 

A base metodológica do Zoneamento Ecológico-Econômico no Litoral Sul de Sergipe 

seguiu as referências do Macrozoneamento Costeiro construída pelo MMA/GERCO e a sua 

proposta está pautada em dois eixos conceituais: nos princípios do desenvolvimento 

sustentável e na presença da APA Litoral Sul, como parte das estratégias de desenvolvimento 

turístico e em decorrência dos riscos que a ocupação turística e de veraneio, conduzidas pelo 

sistema rodo-hidroviário irão trazer para a região litorânea (GEOCONSULTORIA, 2001). 

O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do Litoral Sul de Sergipe estabeleceu 15 

(quinze) zonas de usos e restrições orientadas por diretrizes de usos: zona 1- Preservação; 

zona 2 - Alta Restrição; zona 3 - Proteção Rigorosa; zona 4 - Empreendimentos e Programas 

Ambientalmente Integrados de Desenvolvimento Turístico; zona 5 - Proteção Especial; zona 6 

- Segunda Residência; zona 7 - Agrícola Tradicional e de Ocupação Rarefeita; zona 8 - 

Conservação e Manejo; zona 9 - Turística e de Urbanização Restrita; zona 10 - Refúgio da 

Vida Silvestre; zona 11 - Urbana e Especial I e II, zona 12 - Industrial Prioritária I e II; zona 

13 - Urbana-Industrial e de Serviços; zona 14 - Ocupação Irrestrita e Uso Diversificado e zona 

15 - Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural.  

A zona 6 tem relevância para os estudos turísticos por tratar da ocupação de segunda 

residência. Segundo Vieira e Jorge (2002), é possível visualizar em vários pontos, a 

construção de casas em áreas de dunas e próximas a linha de costa do Litoral Sul, chegando 

ao ponto de privatizar áreas consideradas de uso comum, gerando assim, um crescimento 

desordenado causado pela especulação imobiliária.  

Segundo Beni (2007), esse tipo de fluxo turístico pode ser observado em vários 

centros de polarização turística, principalmente em áreas litorâneas, com a ausência de uma 

política de ocupação racional e a falta de um órgão controlador. A falta de planejamento e 

controle pode acarretar em problemas de saturação e de declínio dos centros receptores, onde 

se situam essas zonas, não permitindo assim, o redirecionamento da demanda e a conseqüente 

reordenação da oferta de equipamentos e serviços. 

As diretrizes e práticas turísticas propostas nas zonas 4, 8 e 9 dizem respeito 

especificamente a segmentos da atividade turística de baixo impacto ambiental:  turismo 

seletivo, turismo ecológico, ecoturismo e turismo histórico.  

Zona 4 – Zona para Empreendimentos e Programas Ambientalmente 
Integrados de Desenvolvimento Turístico e Ecoturístico: 
É composta por terrenos entrecortados por canais fluviais, ocupada por manguezais, 
algumas manchas de Mata Atlântica e Restinga mescladas com coqueirais, sob solos 
capazes de dar suporte a intervenções construtivas e obras. De grande valor cênico e 
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paisagístico, acha-se vocacionada para o ecoturismo e o turismo seletivo, devendo 
ser reservada para empreendimentos ambientalmente integrados, segregados da 
motivação de cargas e veículos pesados e do turismo de massa. São áreas frágeis 
ainda bastante preservadas e de baixa ocupação, estando próximas a acessos 
rodoviários e hidroviários. (GEOHIDRO, p.34, 2001). (Grifo nosso). 

 
Zona 8- Zona de Conservação e Manejo: 
Diretrizes de Usos: pecuária, cocoicultura, citricultura e pequena agricultura, 
turismo ecológico; educação ambiental; pesquisa cientifica, manejo das formações 
nativas e produção racional da mangaba; ocupações em lotes mínimos de 10.000 m²; 
(...) pousada e pequenos hotéis; (...) turismo rural.  
(GEOHIDRO, p. 38, 2001). (Grifo nosso).  

 
Zona 9- Zona Turística e de Urbanização Restrita 
Compreende os núcleos populacionais já incorporados ao espaço turístico e os 
núcleos populacionais de apoio à segunda residência ou veraneio. Diretrizes de usos: 
uso residencial, turismo histórico; uso comercial inclusive shopping centers; 
Turismo ecológico; uso turístico de lazer (bares, restaurantes, hotéis e 
pousadas); pesquisa científica, histórica e educação ambiental 
(GEOCONSULTORIA, 2001, p. 39). (Grifo nosso). 

 

Os usos turísticos propostos acima pelo zoneamento podem constituir-se em 

segmentos complementares ao turismo de sol e praia no Litoral Sul de Sergipe. Entretanto, 

Pires (2005) salienta que o desenvolvimento dessas atividades deve buscar reduzir ao máximo 

os seus efeitos negativos no ambiente natural e cultural, devendo-se considerar aspectos 

como, por exemplo: redução do consumo direto e indireto de recursos naturais; adoção de 

estudos e monitoramento das atividades e de seus impactos; adaptação do turista ao destino no 

sentido comportamental e de consumo; adequação e harmonização da infra-estrutura 

(acomodações, transportes e equipamentos) ao ambiente natural e cultural do destino e a 

disseminação em pequenos grupos e com operações de pequena escala. 

A zona 2, denominada zona de alta restrição, que compreende a faixa de 60m a 100m 

de largura contada da linha da preamar média atual para dentro, considerada zona de praia 

propriamente dita, o estirâncio, é a mais importante das zonas ao turismo de sol e praia, pois 

utiliza-se da praia como suporte para o desenvolvimento das atividades turísticas do segmento 

em questão.  

De acordo com o ZEE do Litoral Sul, em suas diretrizes de usos da zona das praia, são 

proibidos qualquer tipo de ocupação e de edificações, inclusive as de caráter rústico, a 

construção de cercas, de muros, a edificação de obras de contenção da erosão, a exemplo de 

cais, molhes, espigões e similares, pela sua costumeira ineficácia, e pelo seu elevado poder de 

impacto visual e paisagístico e de agressão ao meio ambiente natural com riscos de 

comprometimento estético para o turismo, para a paisagem e para a valorização imobiliária. 

Sabendo que o turismo de sol e praia utiliza-se das paisagens naturais vislumbradas 

nos ambiente naturais como parte integrante da oferta do produto sol e praia, vale destacar 
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também a zona 3 – de proteção rigorosa, onde estão inseridas as dunas móveis e fixas. De 

acordo com a OMT (2003), as principais causas dos impactos turísticos nas dunas são: 

construções, localização inadequada de estruturas e remoção da vegetação natural.     

O quadro 9 mostra a metodologia aplicada para a elaboração do Zoneamento- 

Ecológico-Econômico do Litoral Sul de Sergipe. Em linha gerais, a metodologia do ZEE é 

compreendida em 4 etapas. A primeira etapa do ZEE abrange o levantamento de informações 

e a definição de variáveis; a segunda etapa elabora estudos do meio físico e sócio-econômico; 

a terceira etapa realiza um diagnóstico do meio físico e sócio-econômico com as sínteses 

parciais das cartas de limitação e restrição do uso do território. E, na quarta e última etapa 

estão contidas a síntese cartográfica final do ZEE com os seguintes instrumentos de 

ordenamento territorial: a Carta da Qualidade Ambiental e o Zoneamento Ecológico-

Econômico.  
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Quadro 9 - Metodologia do Zoneamento Ecológico – Econômico do Litoral Sul de 
Sergipe 

 Definição de variáveis 
(levantamento das informações 

em campo e gabinete) 

Estudos e levantamentos do meio 
físico: 

• Clima 
• Geologia 
• Geomorfologia 
• Recursos hídricos 
• Flora e fauna 
• Capacidade de uso das 

terras etc. 
• Elaboração de cartas de: 

- Geomorfologia 
- Hidrogeologia 
- Uso do solo, da 

terra e vegetação. 

Estudos e levantamentos do meio 
socioeconômico: 

• População 
• Estrutura fundiária 
• Estrutura produtiva 
• Saneamento básico 
• Planos e projetos 

existentes etc. 
 

Diagnóstico Ambiental do meio 
físico: 

• Carta de l imitações ao 
uso do território 

• Carta de Potencialidade 
dos Recursos Naturais. 

Diagnóstico do meio 
Socioeconômico: 

• Carta Diagnóstico 
Socioeconômico. Sínteses 

Parciais 

Elaboração do Diagnóstico Sócio-
ambiental / Riscos Ambientais e 

Conflitos de Uso 
(Síntese Cartográfica Final) 

Planejamento e Gestão 
Ambiental 

Proposta de ordenamento 
territorial/ambiental (uso 

projetado). 
Zoneamento Ecológico 

Econômico. 
 

    Fonte: Ogata, 1995 (Modificado). 
     Organização: José Wellington Carvalho Vilar; Hélio Mário de Araújo, 2003. 
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 4.2.6 O Plano Diretor 

 

O Plano Diretor é um instrumento de gestão territorial fundamental para a 

compreensão da ocupação desordenada das praias do Litoral Sul de Sergipe. Regulamentado 

pelo Estatuto das Cidades (Lei Federal Nº 10.257, de 10 de julho de 2001), o Plano Diretor 

oferece instrumentos para que o município possa intervir no processo de planejamento e 

gestão urbana e territorial. De acordo com a referida Lei, o objetivo fundamental do Plano 

Diretor é orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana dos 

municípios. Nessa perspectiva, o Plano Diretor deixa de ser um mero instrumento de controle 

de uso do solo para se tornar um instrumento que tenta introduzir o desenvolvimento 

territorial e sustentável.  

A seguir serão destacados Planos Municipais de Itaporanga d’ Ajuda e Estância, 

municípios localizados no Litoral Sul de Sergipe que abrigam entre outras, as praias da 

Caueira, Abaís e do Saco. 

 

4.2.6.1 A Caueira no Plano de Diretor de Itaporanga d’ Ajuda 

 

O município de Itaporanga d’Ajuda criou através da Lei N° 298, de 30 de dezembro de 

2004, sete micro-regiões municipais que representam a atual regionalização do território e 

abrangem todos os povoados, além da sede municipal. As micro-regiões de Itaporanga d’ 

Ajuda e seus principais povoados foram definidos da seguinte maneira: rural norte (povoado 

de Ipanema e Serra de Ipanema), rural oeste (Povoado Sapé e Sapé I e II) central (Sede 

Municipal), rural Sul ( Povoado Nova Descoberta) e a microrregião litorânea com destaque 

para a Caueira, considerada como centro microrregional, e Parui nas proximidades do 

corredor litorâneo da Rodovia SE-100 (Figura 73). 

A praia da Caueira, área de interesse desta tese, está localizada na sexta micro-região 

do município e compreende toda a faixa territorial litorânea inserida na APA Litoral Sul, com 

pequenos povoados, grandes loteamentos de caráter turístico em fase inicial de ocupação e o 

assentamento da Caueira que polariza a nova dinâmica decorrente da vertente turística, em 

especial a partir da implantação da Linha Verde. 
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Figura 73 – Sub-divisão do território de Itaporanga d’ Ajuda e povoados  

 
Fonte:SEPLAN, 2005.  
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O zoneamento do perímetro urbano da Caueira (Figura 74) mostra a Zona de 

Concentração (ZC) de equipamentos públicos, comércio e serviços, situados nas duas 

centralidades da Caueira, na faixa litorânea e na SE-214.  Na orla da Caueira encontra-se o 

terminal turístico. A Zona Residencial e Turística I (ZRT I e II) está situada ao longo da linha 

da costa, e a Zona Residencial Turística II na faixa territorial situada ao longo da Linha 

Verde, com implantação de lotes residenciais e de equipamentos de apoio ao turismo. 

 
Figura 74 - Zoneamento do perímetro urbano da praia da Caueira, Itaporanga d’Ajuda     

Fonte: SEPLAN, 2005.   

 

Observa-se também a Zona de Expansão (ZEP), situada nas proximidades da Linha 

Verde, para a qual se propõe o uso residencial e turístico; e a Zona de Proteção Rigorosa 

(ZPR), que representam ambientes frágeis de alto valor ecológico e cênico, onde não deve 

haver ocupação urbana. 

O sistema viário da micro-região da Caueira é formado pela Linha Verde – SE 100, 

que articula toda a faixa costeira de Itaporanga d’Ajuda com o litoral de Aracaju, através da 

Ponte Joel Silveira sobre o Rio Vaza Barris, ao norte, e o litoral de Estância ao sul; pelas 
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rodovias SE 218 ao sul e SE 214 ao norte, que articulam esta faixa à sede municipal e à BR 

101; e por uma rede de estradas vicinais, que interligam as pequenas localidades rurais e as 

áreas de cultivo das comunidades de Calumbí, Paruí, Pariporé, Lagoa Redonda e Rio Fundo 

do Abaís. 

Esta microrregião abrange áreas costeiras preservadas, embora haja pastagens, cultivos 

de coco e tendências de ocupação, em especial com a implantação da ponte sobre o Rio Vaza 

Barris, e área dos tabuleiros, com fragmentos de floresta densa, mata secundária, pastagens e 

cultivos de subsistência. 

O Plano Diretor do Município de Itaporanga d´Ajuda (2005) orienta para a elaboração 

de um instrumento de planejamento e gestão para a APA Litoral Sul denominado Masterplan. 

O Masterplan visa delinear o desenvolvimento sustentável da atividade turística num espaço 

que envolve ambientes de alto valor ecológico e paisagístico, principais elementos de 

atratividade local.  

O Masterplan representa um plano de ocupação, uso e gestão de áreas com alto 

interesse turístico e ambiental, que contempla: zoneamento detalhado de uso e ocupação do 

solo, localização de estruturas de apoio ao turismo, definição de padrões de ocupação, de 

desmembramento de glebas territoriais e localização de redes de serviços e infra-estrutura 

adequados aos usos previstos, tais como vias de acesso e circulação, esgotamento sanitário, 

rede de drenagem, iluminação pública, limpeza pública, entre outros.  

Em síntese, o Masterplan propõe que o povoado da Caueira seja (re)qualificado para 

atender as demandas turísticas de maior exigência por qualidade dos serviços e do tratamento 

dos espaços de lazer. Deve-se garantir que as ocupações contíguas a esta vila não sejam 

expandidas para áreas de alta fragilidade, como brejos, dunas e praias, mas que se concentrem 

em áreas de terrenos firmes adequadas à implantação de tecido urbano. Deve-se evitar que a 

faixa litorânea seja ocupada de forma homogênea, como o Plano de Manejo da APA Litoral 

Sul poderia induzir, para que as paisagens não se tornem também homogêneas e percam suas 

características singulares que conferem alto potencial de atratividade turística.  

De acordo com o Plano Diretor do município de Itaporanga d’Ajuda (2005), o Plano 

de Manejo da APA Litoral Sul de Sergipe estabeleceu critérios de ocupação de forma 

genérica, sem um detalhamento adequado aos objetivos de se estabelecer a sustentabilidade 

turística e ambiental, a exemplo da ausência de distinção entre áreas úmidas ao longo da 

costa, imprópria à ocupação, e áreas adequadas à ocupação em terraços marinhos. Portanto, é 

de suma importância que o Plano de Manejo da APA Litoral Sul seja revisado e detalhado, 
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com critérios decorrentes de objetivos claros para o desenvolvimento turístico local integrado 

à sua região de abrangência. 

 

4.2.6.2 A Zona Litorânea no Plano Diretor de Estância 

 

Nas diretrizes de desenvolvimento e gestão territorial do espaço territorial de Estância  

foi definido o macrozoneamento municipal, com as seguintes zonas: I – Macrozona do 

Compartimento Rural Norte; II – Macrozona do Compartimento Rural Sul; III Macrozona do 

Compartimento Litorâneo que abrange toda a faixa litorânea, e os contrafortes dos tabuleiros 

mais próximos à linha de costa; IV – Macrozona de Ocupação Urbana, V- Macrozona de 

Ocupação Urbana e Rarefeita; e VI – Macrozona de Ocupação Urbano e Industrial, que 

abrange a sede municipal e suas áreas de influência direta, principalmente os Distritos 

Industriais, os vetores de expansão urbana e as ocupações ao longo da Rodovia BR -101, com 

regime urbano. (Figura 75) 

Na macrozona do compartimento litorâneo ou de desenvolvimento turístico e costeiro 

do município de Estância situam-se as praias do Abaís, Saco e Ponta do Saco. De modo geral, 

a dinâmica da ocupação territorial nestes trechos caracteriza-se pela concentração de casas de 

segunda residência fixadas paralelas a faixa de praia e os equipamentos de turísticos e de 

apoio.  
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Figura 75 – Macrozoneamento do Município de Estância  

 
 Fonte: PRODETUR, 2010. 
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Na praia do Abaís, identifica-se uma concentração de residências de padrão médio e 

poucas de padrão superior. Embora irregular, os espaços ocupados apresentam-se distribuídos 

mais homogeneamente que os loteamentos das praias do Saco e Ponta do Saco. Duas 

características paisagísticas são marcantes na praia de Abaís: a falta de pavimentação de ruas, 

apesar de seu acesso principal ser pavimentado, e a grande quantidade de lagoas, 

consideradas, também como pontos de visitação. Na praia do Abaís localizam-se um volume 

maior de comércio e serviços instalados ao longo do trecho da orla e margeando seu acesso 

principal (Figura 76). 

 

Figura 76 – Ocupação territorial da Praia do Abaís, Estância. 

Fonte: PRODETUR, 2010. 

 

No tocante a ocupação territorial na praia do Saco, destacam-se: a) o padrão superior 

das residências secundárias assentadas na faixa de praia; b) a inexistência de habitações de 

padrão médio; c) habitações de padrão popular, porém a certa distância da praia; d) 

adistribuição espacial irracional e; e) pouca adequação das atividades de infra-estruturas e 

serviços com o meio natural.  
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A privatização da praia do Saco é marcada pela segregação espacial e social. A 

paisagem modificada é uma resposta às necessidades específicas de uma classe privilegiada 

que freqüenta o local (Figura 77). 

Figura 77 – Ocupação territorial na Praia do Saco, no município de Estância. 

 
Fonte: PRODETUR, 2010. 

 

A ocupação territorial da Ponta do Saco assim como na praia do Saco caracteriza-se 

pela presença de residências de padrão superior, porém distribuídas em loteamentos menores 

e a presença de poucas habitações de padrão médio. Em alguns pontos da ocupação verificam-

se o descumprimento da Lei Estadual Nº 2.683 /1988 que protege as áreas de mangue no 

Estado de Sergipe. Vale destacar também a presença de segundas residências sobre as dunas. 

(Figura 78). 
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Figura 78 – Ocupação territorial da Ponta do Saco, no município de Estância. 

Fonte: MMA, 2006. 

 

O desejo pelos espaços litorâneos associados à melhoria dos acessos é responsável 

pela dinâmica da ocupação territorial das praias do Litoral Sul de Sergipe. A organização 

espacial paralela à zona de praia é marcada pela construção de novas formas de 

estabelecimentos turísticos transformando e impactando a paisagem litorânea. O estudo da 

evolução das formas de uso das praias do Litoral Sul de Sergipe demonstra que a praia é o 

suporte das atividades turísticas, lugar onde se concentra um elevado número de turistas, seja 

usual ou de segunda residência.  

Nesse contexto, as praias do Litoral Sul de Sergipe inserem-se na perspectiva do 

ordenamento territorial uma vez que o desenvolvimento do turismo de sol e praia busca seu 

incremento através instrumentos de gestão do território embasados na sustentabilidade 

ambiental, social, econômica e política. 
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5. O SISTUR E O TALC NAS PRAIAS DO LITORAL SUL DE SERGIPE 

 

A análise do turismo no Litoral Sul de Sergipe (LSS) tem como objetivo central 

demonstrar o turismo como uma atividade sistêmica que organiza e produz arranjos 

territoriais segundo suas necessidades de crescimento e desenvolvimento, o que leva a 

modificações das áreas receptoras e à geração de impactos ambientais, sociais, econômicos e 

culturais. 

 

5.1 O Sistema de turismo (SISTUR) 

A dinâmica do turismo de sol e praia do Litoral Sul de Sergipe foi investigada a partir 

das análises das práticas territoriais e turísticas tendo como os sujeitos da pesquisa a 

população local, o turista usual e de segunda residência, o Estado e os produtores do turismo. 

O estudo sistêmico do turismo tem no SISTUR (Sistema de Turismo) elaborado por Beni o 

principal modelo organizacional da área. Demonstrar o turismo no Litoral Sul de Sergipe, em 

toda a sua abrangência, complexidade e multicausalidade exigiram num primeiro momento o 

estudo dos perfis dos turistas usual, de segunda residência e população local. As análises 

empreendidas têm caráter interdependente por realizar trocas com o conjunto das relações em 

que circunda, pois a realidade não é feita de elementos isolados, desta forma, é necessário 

analisar também suas inter-relações.  

 

5.1.1 Conjunto das Relações Ambientais - RA 

 

Este conjunto do SISTUR está vinculado ao território como produto da apropriação e 

da valorização simbólica de um grupo em relação ao seu espaço vivido. A identidade sócio-

cultural das pessoas está ligada aos atributos do espaço concreto, como por exemplo, à 

natureza, ao patrimônio arquitetônico e às paisagens. 

Para se estudar o perfil do turista de sol e praia é importante destacar que este 

segmento está ligado a práticas sócio-espaciais distintas ao longo do território. Os princípios 

básicos da escolha da destinação turística entre os diferentes grupos de consumidores revelam 

necessidades, desejos e satisfações de cada grupo que devem ser analisados de forma 

detalhada. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2008).  
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Para demonstrar o subsistema social do Litoral Sul de Sergipe foram abordados três 

grupos sociais distintos: a população local, o turista usual e o turista de segunda residência, 

sendo o foco principal avaliar o impacto social do turismo de sol e praia na população local.  

A comunidade autóctone corresponde à população local, são os habitantes estáveis do 

núcleo receptor das praias pesquisadas, ou seja, habitantes que residem nas praias do Litoral 

Sul de Sergipe ou em povoados próximos das praias. Segundo Beni (2007), este grupo social 

é uma coletividade de pessoas que compartilha uma área territorial limitada, que lhe serve de 

base para realizar a maior parte de suas atividades cotidianas; participa de uma cultura 

comum; acha-se ordenada em uma determinada estrutura social; revela consciência de sua 

unicidade e identidade própria como grupo.  

Já o turista usual refere-se ao conjunto de pessoas que ficaram hospedados em hotéis, 

pousadas ou em outros meios de hospedagem. No tocante, ao turista de segunda residência,  

refere-se ao conjunto de pessoas que possuem casas de veraneio ou que estavam hospedados 

nestas. 

As características principais de cada grupo são demonstradas com o estudo do perfil 

de cada um dos sujeitos. Desta forma, foram pesquisados as seguintes variáveis: o gênero, a 

faixa etária, o estado civil, a escolaridade, o local de trabalho, a renda e o estado de origem. O 

estado de origem das pessoas entrevistados levou em consideração somente a amostra dos 

turistas usual e de segunda residência.  

Dos entrevistados da população local 65,6% são do sexo masculino e 34,4% são do 

sexo feminino. Da amostra dos turistas usual 40,6% são homens e 59,4% são mulheres, 

enquanto que 56,3% dos turistas de segunda residência são do sexo masculino e 43,8% são do 

sexo feminino, tabela 4. 

Tabela 4 – Gênero dos turistas e população local (composição do perfil)  
Sexo 

Masculino 13 40,6% 18 56,3% 31 48,4% 21 65,6% 52 54,2%
Feminino 19 59,4% 14 43,8% 33 51,6% 11 34,4% 44 45,8%
Total 32 100,0% 32 100,0% 64 100,0% 32 100,0% 96 100,0%

Turista 2ª ResidênciaTurista Usual Total Turistas População Local Total Ger al

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

A maior incidência do total dos entrevistados, ou seja, 42,7% possuem faixa etária de 

31 a 45 anos, enquanto que as menores incidências encontram-se na faixa etária de 15 a 20 

anos de idade e acima de 65 anos (5,2%), tabela 5. 
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Tabela 5 – Faixa etária dos turistas e população local (composição do perfil)  
Faixa Etária

de 15 a 20 anos 0 0,0% 2 6,3% 2 3,1% 3 9,4% 5 5,2%
de 21 a 30 anos 2 6,3% 3 9,4% 5 7,8% 9 28,1% 14 14,6%
de 31 a 45 anos 17 53,1% 11 34,4% 28 43,8% 13 40,6% 41 42,7%
de 46 a 65 anos 12 37,5% 14 43,8% 26 40,6% 5 15,6% 31 32,3%
Acima de 65 anos 1 3,1% 2 6,3% 3 4,7% 2 6,3% 5 5,2%
Total 32 32 100,0% 64 100,0% 32 100,0% 96 100,0%

Turista 2ª ResidênciaTurista Usual Total Turistas Total GeralPopulação Local

 
 Fonte: Pesquisa de campo, 2010..  

 

Com relação ao Estado Civil, tabela 6, os números da população local demonstram um 

quadro social bastante típico de moradores de zona rural e/ou povoados, 34,4% dos 

entrevistados possuem união estável e apenas 12,5% são casados oficialmente. Em 

contrapartida, a maioria dos turistas usual e de segunda residência entrevistados, 59,4%  e 

53,1 %, respectivamente, são casados. 

Tabela 6 – Estado civil dos turistas e população local (composição do perfil)  
Estado Civil

Casado 19 59,4% 17 53,1% 36 56,3% 4 12,5% 40 41,7%
Solteiro 8 25,0% 4 12,5% 12 18,8% 13 40,6% 25 26,0%
Separado 0 0,0% 1 3,1% 1 1,6% 1 3,1% 2 2,1%
Divorciado 4 12,5% 2 6,3% 6 9,4% 1 3,1% 7 7,3%
União Estável 0 0,0% 5 15,6% 5 7,8% 11 34,4% 16 16,7%
Outro 1 3,1% 3 9,4% 4 6,3% 2 6,3% 6 6,3%
Total 32 100,0% 32 100,0% 64 100,0% 32 100,0% 96 100,0%

Turista 2ª ResidênciaTurista Usual Total Turistas Total GeralPopulação Local

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010..  

 

Na variável nível de escolaridade destaca-se que apenas 9,4% dos entrevistados da 

população local possuem ensino superior completo, tabela 7. No caso do turista usual e de 

segunda residência, a grande maioria, 84,4% e 71,9%, respectivamente, concluíram um curso 

superior completo. As cifras do setor educacional demonstram claramente uma disparidade no 

nível escolar entre a população residente e a turística. 

Tabela 7 – Nível de Escolaridade dos turistas e população local (composição do perfil)  
Escolaridade

Superior Completo 27 84,4% 23 71,9% 50 78,1% 3 9,4% 53 55,2%
Superior Incompleto 3 9,4% 4 12,5% 7 10,9% 3 9,4% 10 10,4%
Curso técnico 1 3,1% 1 3,1% 2 3,1% 2 6,3% 4 4,2%
6ª a 9ª série 1 3,1% 4 12,5% 5 7,8% 11 34,4% 16 16,7%
1ª a 5ª série 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 18,8% 6 6,3%
Sabe ler e escrever 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 12,5% 4 4,2%
Semi-alfabetizado 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 9,4% 3 3,1%
Total 32 100,0% 32 100,0% 64 100,0% 32 100,0% 96 100,0%

Turista 2ª ResidênciaTurista Usual Total Turistas Total GeralPopulação Local

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010..  

 

Sabendo que a estruturação social baseada no trabalho remunerado, as novas relações 

sociais surgidas a partir da Revolução Industrial e os avanços tecnológicos são os grandes 

responsáveis pelo grande crescimento e pela estruturação do turismo a partir do século XIX, 

verifica-se que, até então poucas pessoas de classes desfavorecidas viajam para verem 

objetos, motivados por razões que não tinham ligação com o trabalho ou negócios. A 
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característica principal do turismo de massa das sociedades modernas é que boa parte da 

população, a maior parte do tempo, viajará para algum lugar com a finalidade de 

contemplação e ali permanecer por motivos que, não têm ligações com seu trabalho (URRY, 

2001). 

No Litoral Sul de Sergipe, os números que se destacam da população local 

entrevistada em relação ao local de trabalho são os autônomos (40,6%). Dos autônomos 

entrevistados, verifica-se que o desejo de ocupação de trabalho remunerado é a prestação de 

serviços de caseiro em residências de veraneio. Em geral, as atividades de prestação de 

serviços em residências secundárias contribuem para o fortalecimento das relações sócio-

espaciais e econômicas entre população local e turistas de segunda residência. 

A análise dos vínculos empregatícios dos turistas usuais e de segunda residência, 

demonstrados na tabela 8, apresenta situação diferente em relação aos resultados da população 

local, pois a maioria dos turistas trabalha em empresas públicas, sendo que 37,5% dos turistas 

são funcionários públicos e 28,15% trabalham em empresas privadas.  

Tabela 8 - Situação profissional dos turistas e população local (composição do perfil)  
Situação Profissional

Funcionário Público 13 40,6% 11 34,4% 24 37,5% 2 6,3% 26 27,1%
Empresa Privada 10 31,3% 8 25,0% 18 28,1% 10 31,3% 28 29,2%
Estudante 4 12,5% 2 6,3% 6 9,4% 4 12,5% 10 10,4%
Aposentado 2 6,3% 2 6,3% 4 6,3% 1 3,1% 5 5,2%
Profissional Liberal 1 3,1% 2 6,3% 3 4,7% 0 0,0% 3 3,1%
Empresário 1 3,1% 5 15,6% 6 9,4% 0 0,0% 6 6,3%
Não respondeu 1 3,1% 0 0,0% 1 1,6% 0 0,0% 1 1,0%
Autônomo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 13 40,6% 13 13,5%
Do lar 0 0,0% 2 6,3% 2 3,1% 1 3,1% 3 3,1%
Outro 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,1% 1 1,0%
Total 32 100,0% 32 100,0% 64 100,0% 32 100,0% 96 100,0%

Turista Usual Total GeralTotal Turistas População LocalTurista 2ª Residência

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.  

 

Estudos apontam que o turismo de sol e praia é especialmente sensível à variação da 

renda dos consumidores, na medida em que o aumento de renda do turista significa um 

incremento na sua demanda por esse tipo de lugar (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2008).  

A variável renda familiar, tabela 9, revela que a maioria dos turistas usuais e de 

segunda residência, 56,3% apresentam renda familiar acima de 9 salários mínimos. Este dado 

ratifica a pesquisa do Sebrae (2008), realizada em todo litoral sergipano, demonstrando que os 

turistas que freqüentam as praias do Saco e Abaís (Estância) apresentam o maior percentual 

de renda familiar.Em contrapartida, a renda familiar da população local apresenta um 

contraste em relação ao resultado do grupo de turistas, pois apenas 6,3% do total da população 

local entrevistada responderam que possuem renda familiar entre 5 e 9 salários mínimos, 
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enquanto que  a sua maioria, 40,6% do total dos entrevistados, informaram que possuem 

renda familiar entre 1 e 2 salários mínimos. 

É importante destacar que a concentração das segundas residências no Litoral Sul de 

Sergipe pressupõe a disponibilidade de uma renda excedente dos turistas que compõe este 

grupo, pois implica em custos com a compra do terreno, construção do imóvel (quando não se 

compra o imóvel construído), impostos, manutenção e meio de transporte para o 

deslocamento regular, geralmente em automóvel próprio.  

Tabela 9 – Renda familiar dos turistas e população local (composição do perfil)  
Renda Familiar

Menos de 1 SM 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 12,5% 4 4,2%
De 1 a 2 SM 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 13 40,6% 13 13,5%
De 2 a 4 SM. 1 3,1% 3 9,4% 4 6,3% 10 31,3% 14 14,6%
De 4 a 6 SM 3 9,4% 3 9,4% 6 9,4% 3 9,4% 9 9,4%
De 6 a 9 SM 9 28,1% 8 25,0% 17 26,6% 2 6,3% 19 19,8%
Acima de 9 SM 18 56,3% 18 56,3% 36 56,3% 0 0,0% 36 37,5%
Não respondeu 1 3,1% 0 0,0% 1 1,6% 0 0,0% 1 1,0%
Total 32 100,0% 32 100,0% 64 100,0% 32 100,0% 96 100,0%

Total GeralTotal TuristasTurista 2ª ResidênciaTurista Usual População Local

 
Fonte: Pesquisa de campo,2010. 
SM: Salário(s) mínimo(s) 

 

Como mostra a tabela 10, no conjunto total dos turistas entrevistados que visitam o 

Litoral Sul de Sergipe, 54,7% tem a sua procedência do Estado de Sergipe, em seguida 

destaca-se o Estado da Bahia, com 18,8%%. Este resultado indica que o turismo no Litoral 

Sul deve ser trabalhado na perspectiva de uma atividade de alcance principalmente regional. 

No total de turistas pesquisados é muito pequeno o número de turistas de procedência de 

outros Estados, que totalizam 26,6%. Os demais Estados de origem registrados correspondem 

a: São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Paraná e Santa Catarina.  

Tabela 10 – Estado de origem dos turistas – usual e de segunda residência 
Estado de Origem

SE 9 28,1% 26 81,3% 35 54,7%
BA 7 21,9% 5 15,6% 12 18,8%
DF 3 9,4% 0,0% 3 4,7%
MG 3 9,4% 0,0% 3 4,7%
RJ 3 9,4% 0,0% 3 4,7%
SP 3 9,4% 1 3,1% 4 6,3%
MS 1 3,1% 0,0% 1 1,6%
MT 1 3,1% 0 0,0% 1 1,6%
PR 1 3,1% 0,0% 1 1,6%
SC 1 3,1% 0,0% 1 1,6%
Total 32 100,0% 32 100,0% 64 100,0%

Total TuristasTurista Usual Turista 2ª Residência

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.  
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Além do perfil dos entrevistados, o subsistema social foi avaliado por meio de 

questões específicas. Considerando a percepção da população local sobre o impacto do 

turismo em variáveis sociais como violência, discriminação e qualidade de vida, verifica-se 

que este impacto é positivo. Conforme demonstra a tabela 11 pode-se afirmar que na visão da 

população local o turismo não trouxe violência para o Litoral Sul de Sergipe; que não há 

discriminação no uso das praias e que de maneira geral o turismo trouxe uma melhoria da 

qualidade de vida da população. 

Tabela 11 – Impactos sociais no Litoral Sul de Sergipe (Subsistema Social)  

Total % Total % Total %
O turismo trouxe aumento de violência? 13 41% 19 59% 0 0%
O turismo melhorou  os serviços prestados 
(água e esgoto, saúde)? 13 41% 16 50% 3 9%
O turismo dificulta o acesso da população 
local às praias? 7 22% 25 78% 0 0%
Os melhores empregos proporcionados 
pelo turismo são ocupados por pessoas 
desta comunidade? 15 47% 15 47% 2 6%
A sua qualidade de vida melhorou com o 
crescimento do turismo? 25 78% 7 22% 0 0%

Sim Não Não Respondeu
Impactos Sociais

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 

 

Em relação à ocupação das melhores vagas geradas pela atividade do turismo, não há 

possibilidade de conclusão, uma vez que a metade das respostas válidas considerou que os 

melhores empregos são destinados à população local e outra metade que não são ocupados 

por estes. Quando questionados sobre as melhorias relacionadas aos serviços públicos 

prestados (água, esgoto e saúde) a população local considerou que o turismo não 

proporcionou uma melhoria destes.  

Aos turistas de segunda residência foram direcionadas duas questões relacionadas ao 

subsistema social: a) “A integração social entre o turista de 2ª residências e o habitante local é 

positiva?” e, b) “A qualidade de vida dos habitantes locais melhorou com o aumento das casas 

de veraneio?”.  

Em relação à integração social com os membros da população local, 62,6% dos 

turistas de segunda residência entrevistados consideraram-na positiva, em contrapartida 

apenas 12,5% dos entrevistados que declararam ser regular, não houve respostas que 

indicaram uma integração ruim, Figura 79. Este resultado está alinhado com a visão dos 

membros da população local em relação ao questionamento sobre a dificuldade de acesso da 

população local às praias, onde 78,1% dos entrevistados negaram que o turismo dificulta o 

acesso.  



 

 

208 

Segundo a percepção de 68,8% dos entrevistados, o turismo de segunda residência 

propiciou uma melhoria nas condições de vida dos membros da população local, 

corroborando com os entrevistados da população local, onde 78,1% dos entrevistados 

concordam em termos de bens materiais, Figura 80. 

Figura 79 - Integração social turista de 2ª residência e habitante local 

18,8%

43,8%

25,0%

12,5% 0,0%

Conc. Totalmente Conc. Parcialmente Indiferente

Disc. Parcialmente Disc. Totalmente

 
         Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

Figura 80 - Condições de vida dos habitantes locais melhorou com o aumento das casas 
de veraneio.  

21,9%

46,9%

3,1%

28,1%

0,0%

Conc. Totalmente Conc. Parcialmente Indiferente

Disc. Parcialmente Disc. Totalmente

 
      Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

As análises do turismo de sol e praia no Litoral Sul de Sergipe indicam que as práticas 

sócio-espaciais cotidianas giram em torno das relações sociais empreendidas pela população 

local e pela segunda residência. O grupo social receptor autóctone, isto é, os habitantes 

estáveis do núcleo receptor estão no cerne dos impactos positivos e negativos que o turismo 

de segunda residência trouxe para o Litoral Sul de Sergipe.  
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De um lado, a população local beneficia-se com a lógica capitalista de mercantilização 

das paisagens, pois as segundas residências passam por um processo de “requalificação” 

atribuindo novos usos e funções, provocando uma importante e vital injeção econômica e uma 

dotação de equipamentos capazes de fixar e, inclusive, de atrair mão-de-obra favorecendo o 

crescimento dos empregos e serviços sazonais como conseqüência das novas demandas 

criadas. De outro lado, o núcleo receptor muitas vezes não consegue resistir a uma autêntica 

colonização econômica. Em função da especulação imobiliária, o residente sedentário se 

desfaz de seu único patrimônio para atender os interesses do grupo da segunda residência (que 

é uma modalidade de alojamento turístico elitista) e por vezes acabam caindo na 

marginalidade social.  

O turista usual, por sua vez, estabelece uma relação corriqueira com o núcleo receptor 

consumindo serviços de alimentação e de hospedagem, que diferentemente dos turistas de 

segunda residência, não são vínculos permanentes.  

A análise da tabela 12 apresenta um paradoxo em relação à percepção da população 

local referente ao impacto ambiental produzido pelo turismo. Quando questionada se o 

turismo prejudica o meio ambiente 69,8% dos entrevistados concluíram que o turismo não 

prejudica o meio ambiente, porém quando questionados da existência de ações para minimizar 

o impacto do turismo 68,8% das respostas indicaram não haver ações de redução do impacto 

do turismo. Em relação ao impacto visual e geração do lixo nas casas de veraneio 62,5% das 

respostas válidas indicam, sob a perspectiva da população local, que as casas de veraneio não 

impactam na paisagem e que há tratamento correto do lixo gerado. Seja como for, estes 

resultados indicam a necessidade de elaboração e implementação de ações para reduzir a 

poluição gerada pelo turismo.  

Tabela 12 – Impactos ecológicos no Litoral Sul de Sergipe (Subsistema Ecológico)  

Total % Total % Total %
A construção das casas de veraneio 
prejudicou  a paisagem da praia? 9 28% 20 63% 3 9%
O lixo gerado nas casas de veraneio é 
recolhido corretamente? 20 63% 11 34% 1 3%
Existem ações para reduzir o impacto do 
turismo no meio ambiente (poluição na 
orla, nos rios, nas dunas)? 5 16% 22 69% 5 16%
O turismo prejudica o meio ambiente? 7 22% 22 69% 3 9%

Impactos Ecológicos
Sim Não Não Respondeu

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.  
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As Figuras 81, 82 e 83 demonstram a percepção dos turistas de 2ª residência sobre o 

impacto do turismo no meio ambiente. Esta percepção foi analisada por meio de três questões: 

a) “A arquitetura das casas de veraneio não impacta negativamente na paisagem local ?”; b) 

“O lixo gerado nas casas de veraneio é tratado adequadamente?”; e c) “O impacto no meio 

ambiente é tratado adequadamente no local?”. 

De maneira análoga aos membros da população local, os turistas de segunda 

residência em sua maioria, 56,3%, pensam que as casas de veraneio não impactam na 

paisagem local. Quando analisada as questões referentes ao tratamento do lixo e o impacto do 

turismo no meio ambiente a percepção destes turistas é contrária aos membros da população 

local, 75,0% acreditam que o lixo não é tratado adequadamente e 81,3% afirmaram que o 

impacto do turismo no meio ambiente não é tratado adequadamente. 

 

Figura 81 - A arquitetura das casas de veraneio não impacta negativamente na paisagem 
local? 

34,4%

21,9%
9,4%

25,0%

9,4%

Conc. Totalmente Conc. Parcialmente Indiferente

Disc. Parcialmente Disc. Totalmente

 
 Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
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Figura 82 - O lixo gerado nas casas de veraneio é tratado adequadamente? 

15,6%

3,1%

6,3%

21,9%

53,1%

Conc. Totalmente Conc. Parcialmente Indiferente

Disc. Parcialmente Disc. Totalmente

 
  Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

Figura 83 - O impacto no meio ambiente é tratado adequadamente no local? 

9,4%
6,3%

3,1%

31,3%

50,0%

Conc. Totalmente Conc. Parcialmente Indiferente

Disc. Parcialmente Disc. Totalmente

 
  Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

Na análise do subsistema ecológico destacam-se num primeiro momento a valorização 

do espaço litorâneo e a consolidação das segundas residências na região e num segundo 

momento identifica-se uma preocupação da população local com a preservação e conservação 

dos recursos naturais presentes no litoral Sul, principalmente as dunas e os manguezais.  

As considerações referentes ao subsistema econômico estão ligadas basicamente ao 

fluxo turístico e ao seu impacto na população local. A análise referente ao impacto do turismo 

na população local foi realizada considerando três vertentes: renda, custo de vida e geração de 

empregos formais, tabela 13. 
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Tabela 13 – Impactos econômicos no Litoral Sul de Sergipe (População local).  

Total % Total % Total %
O turismo aumentou minha renda? 19 61,3% 11 35,5% 1 3,2%
No período do verão a minha renda 
aumenta? 22 68,8% 9 28,1% 1 3,1%
O turismo trouxe mais comércio para esta 
praia? 25 78,1% 5 15,6% 2 6,3%
Os segmentos organizados (associações) 
se beneficiam economicamente com o 
turismo? 16 50,0% 7 21,9% 9 28,1%
O turismo trouxe aumento do custo de vida 
(alimentação, transporte, moradia)? 21 65,6% 11 34,4% 0 0,0%
O preço de terrenos e casas aumentou 
nos últimos anos? 30 93,8% 1 3,1% 1 3,1%
O turismo proporciona o aumento dos 
empregos com carteira assinada? 10 31,3% 17 53,1% 5 15,6%
O impacto econômico do turismo é 
positivo? 26 81,3% 4 12,5% 2 6,3%

Impactos Econômicos
Sim Não Não Respondeu

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.   

 

Como primeira vertente analisada, 61,3% dos entrevistados afirmaram que o fluxo 

turístico aumentou sua renda, já 68,8% da população local responderam que sua renda 

aumenta no verão, demonstrando desta forma que existe uma sazonalidade na geração da 

renda, coincidindo mais fortemente com a temporada de verão. Em relação à renda também 

foi questionado à população local se os seguimentos organizados, como as associações, se 

beneficiam economicamente do fluxo turístico. Segundo a percepção da população local há o 

benefício para estas entidades, 50,0% dos entrevistados consideraram que as associações se 

beneficiam e apenas 21,9% assinalaram não se beneficiam. 

Em relação à segunda vertente analisada, custo de vida da população local, a 

percepção dos entrevistados é que o turismo causa um aumento nos mesmos, 65,6% dos 

pesquisados responderam que o turismo trouxe um aumento no custo de vida dos habitantes 

estáveis do núcleo receptor, e 93,8% dos entrevistados assinalaram que o preço dos terrenos e 

casas aumentou nos últimos cinco anos. Esta informação demonstra que o fluxo turístico, 

principalmente o de segunda residência gera especulação imobiliária no Litoral Sul de 

Sergipe. 

A percepção da população local em relação à geração de empregos formais 

demonstrou que em sua maioria, ou seja, 53,1% , considerou que o fluxo turístico não 

aumenta a quantidade dos empregos com carteira assinada. Esta questão valida a análise feita 

anteriormente em que grande parte dos restaurantes, bares, quiosques e pequenos mercados 

existentes no Litoral Sul de Sergipe são empresas familiares. 
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Desta forma, avalia-se que a percepção geral da população residente em relação aos 

impactos econômicos que o turismo gera no LSS, é considerada positiva na visão de 81,3% 

do total de entrevistados.  

O subsistema econômico foi analisado também sob a ótica dos turistas de segunda 

residência. Para estes foram elaboradas duas questões: “O comércio gerado pelos 

proprietários de casas de veraneio impacta positivamente na população local?” e “O impacto 

econômico do turismo é positivo?” (Figuras 84 e 85). Os resultados demonstram que a 

maioria dos turistas de segunda residência considera que o fluxo turístico dos proprietários de 

casas de veraneio gera relações comerciais que beneficiam a população local, uma vez que 

68,7% concordam totalmente ou parcialmente com esta afirmação. De maneira geral, o fluxo 

turístico beneficia economicamente esta mesma população local na visão de 75,1% dos 

entrevistados. 

 

Figura 84 - O comércio gerado pelos proprietários de casas de veraneio impacta 
positivamente na população local? 
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        Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
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Figura 85 - O impacto econômico do turismo é positivo? 
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          Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

As práticas turísticas associadas às atividades econômicas empreendidas no Litoral Sul 

Sergipano resultam da análise de três sujeitos sociais: comerciantes locais e empregados, 

barqueiros e prestadores de serviços aos proprietários de segunda residência.  

Os comerciantes locais, proprietários de pequenos estabelecimentos, como pousadas, 

bares e restaurantes, mercadinhos localizados nas praias e nos povoados, oferecem produtos e 

serviços a população local e aos turistas na alta temporada (período das férias e feriados). A 

empregabilidade de moradores locais neste setor é considerada baixa, pois estes 

estabelecimentos comerciais são de pequeno porte e geralmente são administrados pela 

própria família do comerciante. 

O segundo grupo corresponde ao sujeito que tem parte de sua renda proveniente do 

serviço de transporte de turistas via barco ou lancha de Porto de N’angola, no povoado de 

Porto do Mato, para o destino de Mangue Seco, na Bahia. Este serviço é organizado pela 

ASPROLANJA (Associação dos Proprietários de Lanchas e Jangadas) de Estância. O 

proprietário disponibiliza o equipamento náutico a nativos, todos do sexo masculino, que 

recebe um treinamento para a condução da embarcação levando turistas que embarcam no 

Porto de N’angola, em sua maioria, para o destino de Mangue Seco. Eventualmente, quando 

solicitado, o barqueiro realiza passeios turísticos para atrativos naturais localizados em 

território sergipano, a exemplo dos manguezais dos rios Piauí e Real, Pontal e pequenas ilhas 

como a da Sogra e a do Sossego. 

O terceiro elemento econômico analisado está ligado as repercussões espaciais 

positivas que as segundas residências impactam no campo do trabalho de moradores locais ao 
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incrementar sua renda familiar com atividades de serviços domésticos em casas de 

veraneio.As formas de prestação de serviço mais praticadas no Litoral Sul são caseiros, 

jardineiros, cozinheiras e faxineiras. A maioria deles mantém na baixa estação vínculo com 

outras atividades para compor a renda, como por exemplo, a pesca e a coleta de crustáceos. 

A análise do impacto do fluxo turístico no subsistema cultural sob a percepção da 

população local, demonstradas na tabela 14 e nas Figuras 86 e 87, foi realizada considerando 

dois aspectos: a cultura como forma de atração turística e a valorização da cultura pelo turista. 

Foi analisada também a colaboração do turismo para a atividade de pesca, considerada como 

um elemento que faz parte da cultura regional. 

Quando analisada a cultura como forma de atrair o turista, os entrevistados indicaram 

que a cultural local não é um fator de diferenciação que atraia o turista.  Metade das respostas 

válidas, 16, indicou que a cultura local não atrai o turista. Em parte da população local, há a 

crença que não há cultura no local ou ela não é divulgada, conforme transcrição de 

informações coletadas durante a pesquisa: “Não temos atrações culturais” (Povoado da Praia 

de Abaís), “A cultura local não é divulgada” (Povoado da Caueira), “Não há manifestações 

culturais típicas capazes de atrair o turista” (Povoado da Praia do Saco). 

Em contrapartida, quando questionados se o turista valoriza as tradições locais, 56,3% 

das respostas indicaram que há valorização das tradições, enquanto apenas 25,0% indicaram 

que não existe valorização por parte dos turistas.  

A análise conjunta das duas questões demonstra que não há a divulgação da cultura 

local e desta forma ela não pode ser fator de atração de turistas, porém quando estes estão 

hospedados no local se interessam pela mesma e a valorizam. 

Tabela 14 – Impactos culturais no Litoral Sul de Sergipe (Subsistema Cultural).  

Total % Total % Total %
O turista valoriza as tradições locais? 18 56% 8 25% 6 19%
A cultura local atrai turistas? 14 44% 16 50% 2 6%
O turista colabora com a atividade da 
pesca? 19 59% 10 31% 3 9%

Impactos Culturais
Sim Não Não Respondeu

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

No questionário aplicado aos proprietários de casas de veraneio foi verificado um alto 

índice de indiferença em relação ao impacto do fluxo turístico na cultura da população local e 

sua valorização e respeito. Este resultado possibilita inferir que a cultura não é um atrativo 

para o turista de segunda residência, como mostram as Figuras 86 e 87. 
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Figura 86 - O turismo de segunda residência impacta a cultura “praiana”? 

6,3%

18,8%

31,3%

28,1%

15,6%

Conc. Totalmente Conc. Parcialmente Indiferente

Disc. Parcialmente Disc. Totalmente

 
         Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

Figura 87 - O turista de segunda residência respeita e valoriza a cultura local? 

15,6%

15,6%

37,5%

28,1%

3,1%

Conc. Totalmente Conc. Parcialmente Indiferente

Disc. Parcialmente Disc. Totalmente

 
  Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

A pesquisa demonstrou a relevância da pesca como um importante elemento da 

identidade cultural e tradicional do LSS, em especial a do caranguejo em manguezais. No 

tocante à colaboração do turista para esta atividade, a população local percebe que o turismo 

contribui positivamente para a mesma, obtendo um índice de 59,4% de concordância. 

 

 5.1.2 Conjunto da Organização Estrutural - OE 

 

O conjunto da organização estrutural do SISTUR é composto pelos subsistemas da 

superestrutura e da infra-estrutura. Um dos objetivos do subsistema da superestrutura é avaliar 
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o impacto das políticas territoriais e de turismo na área de estudo. As análises deste 

subsistema foram demonstradas e avaliadas no quarto capítulo da presente tese. Como vimos 

as principais intervenções políticas de ordenamento territorial no Litoral Sul de Sergipe que 

impactam a atividade turística são o GERCO ( Programa Nacional de Gerenciamento 

Costeiro), o PRODETUR ( Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste), o 

Projeto ORLA, a APA ( Área de Proteção Ambiental) Litoral Sul, o ZEE ( Zoneamento 

Econômico Ecológico) e os Planos Diretores dos municípios de Itaporanga d’ Ajuda e 

Estância. 

Com relação a política estadual de turismo, a SEDETEC (Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia e do Turismo) é o órgão oficial 

responsável pelo fomento da atividade do turismo no Estado de Sergipe, por meio da 

articulação com órgãos do governo federal, estadual, municipal, com o poder legislativo e 

com setor empresarial, na perspectiva de integrar governo, sociedades organizadas e mercados 

na formulação de políticas públicas para o setor.  

A estrutura de gestão da SEDETEC para as estratégias do desenvolvimento do setor 

turístico está composta pelas seguintes unidades: EMSETUR (Empresa Sergipana de 

Turismo); Coordenadoria de Turismo; Unidade de Coordenação de Projetos do PRODETUR 

NACIONAL/SE e Fórum Estadual de Turismo.  

A EMSETUR tem como competência as seguintes ações: divulgar a “imagem 

Sergipe” por meio da política de promoção e marketing turístico no âmbito estadual, regional, 

nacional e internacional; promover a captação de eventos; qualificar o destino e apoiar a mão-

de-obra, bem como promover estudos e pesquisas que possibilitem indicadores qualitativos e 

quantitativos capazes de retroalimentar o processo de gestão. (SEDETEC, 2009). 

De acordo com a SEDETEC (2009), o Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Sustentável do Turismo de Sergipe 2009-2014 estabeleceu a continuidade das ações de 

fomento ao setor e tem como base o DESENVOLVER-SE (Plano de Desenvolvimento 

Sergipe) e o Plano Nacional de Turismo 2007-2010, com destaque à transversalidade do 

macro-programa de Regionalização do Turismo.  

O quadro 10 demonstra os macro-programas do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Sustentável do Turismo de Sergipe 2009-2014 e a sua aproximação entre os 

princípios e estratégias definidas pelo governo federal e estadual, norteadores do 

desenvolvimento sustentável.  
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Quadro 10 - Macro-programas do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do 
Turismo de Sergipe 2009-2014. 
Plano Nacional de Turismo Plano de Desenvolvimento 

Sergipe DESENVOLVER-
SE 

Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Sustentável do 
Turismo de Sergipe 2009-2014 

Macro-programas Diretrizes Estratégicas Macro-programas 

− Informações e Estudos 
Turísticos  

− Planejamento e Gestão  
− Logística de Transportes 
− Regionalização do Turismo 
− Fomento à Iniciativa Privada 
− Infra-estrutura Pública  
− Qualificação dos Equipamentos 

e Serviços Turísticos  
− Promoção e Apoio à 

Comercialização  
Macro-programa de 
Regionalização do turismo 
− Programa de Planejamento e 

Gestão da Regionalização 
− Programa de Estruturação dos 

Segmentos Turísticos 
− Programa de Estruturação da 

Produção Associada ao Turismo 
− Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Regional do 
Turismo 

Inclusão pelo direito 
− Saúde  
− Educação 
− Assistência social 
− Gestão Pública 
− Desenvolvimento urbano 

e habitação 
− Cultura esporte e lazer 
− Administração pública 

 
Inclusão pela renda 

− Infra-estrutura 
− Agropecuária 
− Industria, comércio, 

serviços e turismo  
− Infra-estrutura ambiental e 

de recursos hídricos 
− Investimentos privados 
− Economia solidária 
− Desenvolvimento 

territorial e sustentável 

− PLANEJAMENTO E GESTÃO 
− COMPETITIVIDADE DO 

TURISMO 
− INFRA-ESTRUTURA BÁSICA 

E TURÍSTICA 
− PROMOÇÃO E APOIO A 

COMERCIALIZAÇÃO  
 
 

Fonte: SEDETEC, 2009.  

De acordo como Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Turismo de 

Sergipe 2009-2014, o Litoral Sul Sergipano encontra-se contemplado em quatro macro-

programas: 

• Planejamento e Gestão: estruturação do sistema de gestão turística estadual e  

municipal; desenvolvimento e compra de softwares para a gestão turística, 

implantação do Sistema de Informações Turísticas no Estado de Sergipe; produção 

de banco de imagens do turismo sergipano; estabelecimento de mecanismos entre 

setor público e privado nos planos estadual e municipal; fortalecimento do fórum 

estadual do turismo; execução do Projeto de Regionalização do Turismo – PRT – 

Roteiros do Brasil em Sergipe; atualização do PDTIS (Plano de Desenvolvimento 

Integrado do Turismo Sustentável) do Pólo Costa dos Coqueirais; Elaboração dos 

Planos Diretores Municipais Participativos; adequação e modernização das 

instalações municipais e gestores do turismo; fortalecimento dos grupos técnicos 

de turismo nos conselhos territoriais, elaboração e implementação do Plano de 

Ações do Esporte e Turismo para a Copa 2014; realização do Projeto Café da 

manhã com o trade; realização do Inventário da Oferta Turística, realização do 
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diagnóstico da cadeia produtiva do turismo; realização de pesquisas de demanda 

turística estadual, regional e nacional e internacional; realização de pesquisa de 

fluxo turístico nos períodos de baixa, média e alta temporadas; fortalecimento do 

cadastro, classificação e fiscalização dos prestadores de serviços e equipamentos 

turísticos, definição de parâmetros para a classificação e fiscalização de 

prestadores de serviços turísticos, criação de mecanismos de despoluição visual e 

reestruturação das paisagens urbanas e naturais; promover as certificação de orlas 

marítimas e fluviais, realização de oficinas de acesso ao financiamento turístico; 

portfólio de oportunidades de investimentos turísticos e capacitação de gestores e 

agentes econômicos turísticos que compõem a cadeia do turismo nas áreas 

priorizadas. 

 

• Competitividade do turismo: avaliações ambientais em cenários estratégicos; 

elaboração de planos de proteção e recuperação de áreas ambientais frágeis ou 

degradadas; elaboração de planos de manejo e uso público de espaços legalmente 

produzidos; Plano Integrado de Educação Ambiental em áreas turísticas; 

recuperação de patrimônio histórico; promoção da produção artesanal; apoio à 

capacitação de mão-de-obra; formulação do plano estadual de capacitação; 

execução do Projeto Sergipe de Braços Abertos; inserção do turismo no projeto 

FORMALIZE-SE; qualificação de profissionais para o segmento de eventos, 

mapeamento da produção associada ao turismo para a incorporação de roteiros; 

qualificação dos segmentos turísticos Sol e Praia e estruturação de plano de 

turismo náutico e fluvial. 

 

• Infra-estrutura básica e turística: implantação da Rodovia Convento-Pontal; 

implantação da rodovia que dá acesso ao povoado Ponta do Saco; implantação da 

rodovia que dá acesso à praia de Crasto em Santa Luzia do Itanhy; reforma e 

ampliação do Aeroporto Santa Maria; construção da Ponte Porto Cavalo (Estância) 

Terra Caída (Indiaroba); construção de atracadouros; ampliação dos sistemas de 

abastecimento de água das praias; implantação de sistema de esgotamento sanitário 

nas praias; elaboração e implementação de projetos de revitalização de parques 

públicos com áreas verdes; urbanização de orlas fluviais; sinalização turística 

viária, horizontal e vertical; elaboração e execução do Projeto de Sinalização 

Turística Viária do Pólo Costa dos Coqueirais; execução da sinalização 
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interpretativa e promoção das Rotas e Roteiros turísticos nas rodovias de acesso e 

implantação de Centros Territoriais de Atenção ao Turista. 

 

• Promoção e Apoio à Comercialização: execução do Plano de Marketing Turístico 

do Estado de Sergipe; execução e promoção dos roteiros turísticos; execução do 

Projeto VERÃO SERGIPE; realização do Salão de Turismo – Roteiros de Sergipe; 

projeto Destino Sergipe de Promoção Internacional – Plano Aquarela, produção de 

campanha de promoção turística do Estado de Sergipe Trilingue  (português, inglês 

e espanhol) – revista, cartaz, folder, folder de bolso, postais e sacolas de papel; 

realização de mídia impressa compartilhada e veiculação de peças de publicidade 

de turismo sergipano na mídia nacional e internacional.  

 

Conforme Beni (2007), o subsistema da infra-estrutura refere-se à complexa 

organização pública e privada que permite harmonizar a produção e a venda de diferentes 

sistemas do SISTUR. O que se analisa em maior detalhe neste subsistema é a infra-estrutura 

de acesso com seus componentes viário e de transportes e a infra-estrutura urbana, ou seja, 

aquela que reúne condições básicas de apoio aos equipamentos e serviços turísticos. Estes 

serviços urbanos competem às atividades-fins do setor público, ou seja, são de competência 

da administração municipal, indispensáveis igualmente à melhoria das condições de vida e a 

todo empreendimento habitacional ou empresarial que venha a ser implantado. 

Para obter uma avaliação mais consistente no que se refere a este subsistema 

apresenta-se resultados de questionários aplicados junto ao turista usual e ao turista de 

segunda residência, possibilitando assim, uma análise mais apurada das variáveis que 

constituem o conjunto da organização estrutural. Nesse sentido, foram analisadas as seguintes 

variáveis: 1. Sistema viário; 2. Comunicações; 3. Energia; 4. Condições de sinalização de 

acesso ao local; 5. Conservação e limpeza de ruas e avenidas; 6. Condições da sinalização no 

local; 7. Saneamento; 8. Condições do transporte público; 9. Segurança pública; 10. 

Terminais de transportes, 11. Qualidade da infra-estrutura básica. 12. Satisfação com a infra-

estrutura básica. (Tabela 15).  
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Tabela 15 – Subsistema de infra-estrutura ( turista usual e segunda residência). 
Variável Média Desvio Padrão Moda Status

Estradas 4,27 0,72 4 Acima da Média
Comunicações 4,06 0,88 4 Acima da Média
Energia 3,86 0,69 4 Acima da Média
Condições da sinalização de acesso ao local 3,58 1,23 4 Acima da Média
Conservação e limpeza de ruas e avenidas 2,81 1,14 4 Próximo a Média
Satisfação com a infra-estrutura básica 2,73 1,07 2 Abaixo do Média
Qualidade da infra-estrutura básica 2,65 1,03 2 Abaixo do Média
Condições da sinalização no local 2,57 1,13 2 Abaixo do Média
Saneamento 2,35 1,12 2 Abaixo do Média
Condições do transporte local (ônibus, taxi, outros ) 2,10 0,98 2 Abaixo do Média
Segurança pública 1,76 1,09 1 Abaixo do Média
Terminais de transporte 1,63 0,94 1 Abaixo do Média
Média do Grupo 2,86  
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.  

 

A média total do grupo foi de 2,86 pontos e as variáveis estradas, comunicações, 

energia e condição de sinalização de acesso ao local obtiveram resultados acima da média do 

grupo. A variável conservação e limpeza de ruas e avenidas ficou próxima a média e todas as 

demais ficaram abaixo da média. Vale destacar que a mais baixa de todas as variáveis 

analisadas corresponde aos terminais de transportes.  

 

√ Sistema viário  

Os investimentos na infra-estrutura do sistema viário e de transportes merecem 

especial atenção em todo o processo de análise da infra-estrutura necessária para o turismo, 

que evidentemente, sem condições de acesso e meios de transportes tem dificuldades de se 

desenvolver. 

Com relação às estradas de acesso às praias do Litoral Sul de Sergipe, 93,75% dos 

turistas entrevistados consideram este equipamento de infra-estrutura básica satisfatória. 

Todavia, para a melhoria do conforto dos viajantes, destaca-se a necessidade de 

desenvolvimento de comércio e de prestação de serviços ao longo da BR-101 e da SE-100 

Sul. 

O ponto forte ressaltado é o funcionamentos da Ponte Jornalista Joel Silveira que 

interliga as praias de  Aracaju ao município de Itaporanga d’ Ajuda e as demais praias do 

Litoral Sul. O trajeto realizado pela ponte permite aos viajantes a contemplação de uma 

paisagem cênica que valoriza o destino sol e praia sergipano. O encontro do mar com os Rios 

Vaza Barris e Santa Maria , a Ilha do Tremidó, as embarcações e equipamentos náuticos, o 

manguezal são elementos naturais e artificiais  que poderiam ser melhor aproveitados como 

aspecto visual do sistema viário.  

De acordo com Beni (2007), as condições e critérios de traçado e construção de uma 

estrada turística são bem diferentes dos parâmetros adotados para as estradas comuns, como é 
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caso dos acessos às praias do litoral Sul sergipano. A estrada turística, é um tipo peculiar nos 

Estados Unidos e na Europa, formando em nível regional uma verdadeira malha construída 

especificamente para isso. É utilizada exclusivamente por pessoas que queiram passear e 

dirigir por prazer. 

As condições e critérios de traçado e construção de uma estrada turística envolve na 

via de circulação, ou estrada propriamente dita, uma faixa de terra adjacente e instalações de 

recreação complementares, denominado corredor cênico e seus limites são variáveis e 

determinados por fatores como: ângulo e duração da “visão dos usuários da estrada; alcance 

da visibilidade permitida pela topografia; vegetação; qualidade e impacto visual das 

características naturais ou mesmo artificiais, equipamentos complementares como belvederes, 

mirantes, pontos de apoio e compra de suvenires e outros.  

Embora não tenham sido comentados durante as entrevistas, merecem consideração os 

seguintes aspectos: a melhoria do acesso dos distritos, povoados e localidades produtivas 

rurais às praias; a melhoria das estradas vicinais com potencial para a atividade turística e a 

pavimentação das vias urbanas, acompanhadas de rede de drenagem pluvial são ações que 

devem avaliadas pelos órgãos públicos locais  competentes.  

 

√ Comunicações 

O serviço de comunicação possibilita à população residente e flutuante de uma 

localidade comunicação telefônica rápida com os serviços de assistência médica e de 

segurança pública. Também permitem comunicações postais, telefônicas e telegráficas aos 

setores comerciais e de turismo. (BENI, 2007).  

Em relação ao serviço de comunicação, demonstrada na Figura 88, a maioria dos 

turistas entrevistados, 85,72%, avaliaram o serviço do Litoral Sul de Sergipe positivamente. 

Um pequeno grupo de turistas, aproximadamente 8%, não estavam satisfeitos com o serviço e 

sinalizaram a ampliação de  telefones públicos e do serviço de correios.  

 

 

 

 

 

 

Figura 88- Avaliação dos serviços de comunicação no LSS 



 

 

223 

30,16%

55,56%

6,35%
6,35% 1,59%

Ótimo Bom Indiferente Regular Ruim

 
             Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

√ Energia elétrica e Conservação e Limpeza de ruas e avenidas 

Segundo Beni (2007), a energia elétrica deve estar presente nos domicílios e nas 

empresas; é responsável pela iluminação pública que contribui para a segurança dos 

equipamentos sociais, do tráfego noturno de veículos e pessoas nos logradouros públicos e 

pontos de encontros da população.  

Para o conjunto de entrevistados, a grande maioria, 81,2% avaliaram o serviço de 

energia elétrica do Litoral Sul de Sergipe positivamente.  

De acordo com Beni (2007), a conservação e a limpeza de logradouros públicos tem 

por objetivo assegurar condições permanentes de tráfego de veículos motorizados nas vias 

públicas de regiões urbanas e rurais; transpor obstáculos como rios, vales e outros, 

proporcionar conforto urbano pela eliminação de poeira e outros agentes poluidores.  

Do total dos turistas entrevistados, 38,7% avaliaram satisfatoriamente a conservação e 

a limpeza dos logradouros públicos. Por outro lado, 45,1%, ou seja, a maioria dos 

entrevistados avaliou negativamente esta variável.  

A coleta de lixo nas praias é realizada três vezes por semana pelas prefeituras. Para 

que haja eficiência no serviço de coleta de lixo nas praias faz-se necessário a implementação 

de aterros sanitários, a implantação de caixas coletoras nos povoados onde se localizam as 

praias, a eliminação de pontos de acúmulo de lixo ( terrenos baldios); a implementação da 

coleta seletiva; a promoção de campanhas educativas para reduzir a produção de lixo e a 

promoção de apoio à atividades de reciclagem de resíduos.  

 

√ Sinalização de acesso ao local  
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As condições de sinalização de acesso às praias do litoral Sul Sergipano, Figura 89, 

foram avaliadas positivamente por 68,8% dos turistas entrevistados. Este dado confirma o 

estudo do perfil dos turistas que visitam e freqüentam as praias do Litoral Sul de Sergipe, em 

sua grande maioria turistas regionais (de outros municípios sergipanos e da Bahia). 

O turista regional tem informações mais precisas sobre os acessos às praias que ele 

visita, pois ele está inserido nesta organização territorial. Além disso, ele tem maiores chances 

de trocar informações com outros turistas regionais (amigos, parentes) que já visitaram ou  

freqüentam essas mesmas praias.  

Já o turista de segunda residência não está tão atento a sinalização de acesso ao local, 

uma vez que este já se desloca com facilidade e agilidade. A residência de veraneio que ele 

possui o faz ‘ ir e vir’ inúmeras vezes para um mesmo destino, assim considera-se que o 

turista de segunda residência não está preocupado em encontrar um atrativo turístico através 

de placas de sinalização, uma vez que o local de visita já lhe conhecido o bastante. 

No entanto, turistas de procedência de outros Estados informaram que sentiram 

dificuldades para chegarem em alguns pontos do litoral Sul sergipano, como por exemplo ao 

Porto de N’angola, no povoado de Porto do Mato. O Porto de N’angola juntamente com o 

Porto do Cavalo apresentam importantes equipamentos de lazer e entretenimento da região, 

pois nesses dois portos são viabilizados passeios náuticos para praias, ilhas e bancos de areias 

do Litoral Sul de Sergipe para o litoral Norte da Bahia.  

 

Figura 89 - Avaliação das condições da sinalização de acesso às praias do LSS 
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  Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
 

 

√ Qualidade e satisfação com infra-estrutura básica  
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Com o objetivo de compor informações mais precisas sobre as variáveis do Conjunto 

da Organização Estrutural do SISTUR, salientam-se dois elementos determinantes com 

relação à infra-estrutura básica do Litoral Sul de Sergipe: a qualidade e a satisfação do turista.  

Apesar das variáveis estradas, comunicações, energia e condições da sinalização de 

acesso ao local apresentarem resultados acima da média pelos turistas entrevistados, 52,4 % 

não estão satisfeitos com a qualidade da infra-estrutura básica do litoral Sul sergipano e 

56,3% do total do grupo afirmaram que não estão satisfeitos com o conjunto de variáveis da 

infra-estrutura básica. (Figuras 90 e 91).  

 

Figura 90 - Avaliação da qualidade da infra-estrutura básica do LSS 
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       Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

Figura 91 - Avaliação da satisfação com infra-estrutura básica do LSS 

4,7%

26,6%

12,5%

50,0%

6,3%

Ótimo Bom Indiferente Regular Ruim

 
     Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
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√ Condições da sinalização no local  

O sistema informativo e indicativo de áreas, locais, logradouros e instalações turístico-

culturais e recreativas integram também o conjunto de infra-estrutura de um núcleo receptor. 

Nesta variável, 55,6% dos turistas entrevistados avaliaram as condições da sinalização das 

praias do Litoral Sul de Sergipe como precárias e apenas 10,7% consideram esta variável 

satisfatória. Este resultado confirma a observação in loco, durante a pesquisa de campo, que a 

maioria dos atrativos turísticos encontrava-se sem placas indicativas.  

 

√ Saneamento 

Saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico ocupado pelo homem, que 

exercem ou podem exercer efeito danoso sobre seu bem-estar físico, mental ou social. As 

atividades de saneamento ambiental envolvem principalmente: abastecimento de água; coleta 

e disposição de águas residuárias, acondicionamento; coleta, transporte e destino final do lixo; 

controle da poluição das águas e do ar; extermínio de artrópodes e roedores; higienização de 

habitações e dos locais de trabalho, educação e recreação (BENI, 2007). 

A Figura 92 evidencia que 62% dos turistas entrevistados estão insatisfeitos com o 

serviço de saneamento das praias do Litoral Sul de Sergipe. De acordo com os diagnósticos 

realizados pelos Planos Diretores dos municípios de Estância e Itaporanga d’ Ajuda, o 

abastecimento de água é crítico nos dois municípios nos quais se localizam as praias 

pesquisadas. Há necessidade de ampliação e melhoria da infra-estrutura urbana e dos serviços 

básicos, tais como:  

• Implantação de rede de esgotos; 

• Retirada de fossas construídas próximo aos poços de captação de água; 

• Colocação de lixeiras na orla; 

• Construção de banheiros públicos; 

• Limpeza urbana (coleta deficiente e depósito a céu aberto); 

• Retirada de animais da orla (cães) 

• Melhoria do sistema de drenagem dos loteamentos próximos à orla para evitar 

inundações em épocas de chuva.  

 

 

 

Figura 92 - Avaliação da infra-estrutura de saneamento 



 

 

227 

3,2%
15,9%

19,0%

36,5%

25,4%

Ótimo Bom Indiferente Regular Ruim

 

   Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

√ Segurança pública 

A segurança pública das praias do litoral de Sergipe foi avaliada pela maioria dos 

turistas como precária, perfazendo um total de 77,7%, Figura 93.  

 

Figura 93 - Avaliação da segurança pública no LSS 
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   Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

Para a melhoria desta variável os turistas entrevistados requisitam principalmente a 

implantação de posto policial nas praias; policiamento mais ostensivo 24 horas, com ronda e 

viatura e a criação de corpo de salva-vidas junto à guarda municipal, além do corpo de 

bombeiros. 

 
√ Transportes e Terminais de transportes públicos  
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Os padrões desejáveis para esta variável compreendem linhas de ônibus que permitam 

atingir qualquer ponto da cidade em tempo inferior a 45 minutos, admitindo-se um 

deslocamento a pé não superior a um quilômetro; linhas de ônibus para servir a zona rural que 

permitam pelo menos ir e voltar à sede do município no mesmo dia, admitindo-se um 

deslocamento a pé de dois quilômetros; linhas de ônibus para os municípios vizinhos, que 

permitam ir e voltar no mesmo dia (BENI, 2007). 

O sistema viário de uma cidade é composto por vias que permitem a penetração e 

distribuem os fluxos. Estas vias possuem a função de articular as vias locais aos grandes eixos 

estruturantes da cidade, como por exemplo, ao eixo turístico da localidade, como as praias. 

Outra função importante é possibilitar o acesso aos diversos equipamentos públicos: praças, 

centros de saúde, terminais de transportes entre outros. 

No Litoral Sul de Sergipe, 46% dos turistas entrevistados avaliaram o transporte 

público local como regular , 28,6% o consideram ruim, e apenas 11% dos turistas consideram 

satisfatórias as condições de transportes nas praias do Litoral Sul de Sergipe.   

Com relação aos terminais de transportes, Figura 94, 82,3% dos turistas entrevistados 

não estavam satisfeitos com o serviço oferecido nas praias do Litoral Sul de Sergipe. Não 

existem terminais de ônibus localizados nas proximidades das praias possibilitando um 

sistema de transporte público integrado, como por exemplo, linhas de ônibus que fazem o 

“inter-praias”, ou seja, um sistema de transporte público planejado para circular dentro das 

praias. Esse sistema deve ser incorporado também pela atividade turística (utilização nos 

roteiros turísticos regionais).    

 

Figura 94 - Avaliação dos terminais de transportes públicos no LSS 
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       Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
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 5.1.3 Conjunto das Ações Operacionais – AO 

 

Este conjunto refere-se às ações operacionais, no qual se encontra a dinâmica do 

SISTUR, e fazem parte dele os subsistemas de mercado, oferta, demanda, produção, 

distribuição e consumo. De acordo com BENI (2007), a análise clássica da segmentação do 

mercado turístico não se adapta somente às necessidades do desenvolvimento da oferta 

referente a um país ou uma localidade de destinação turística. Em lugar de apresentar uma 

simples segmentação por critérios clássicos (sexo, idade, renda, educação e outros), é preciso 

encontrar as relações existentes entre essa classificação e as motivações que levam o turista a 

viajar. 

O mercado do turismo no Litoral Sul de Sergipe apresenta-se segmentado basicamente 

por três tipos de turistas. O primeiro são os turistas que realizam sua viagem por conta 

própria, através de carro próprio e ficam hospedados em pousadas ou condomínios 

residenciais. O segundo tipo de turistas são os de segunda residência, os quais possuem casas 

de veraneio nas praias e deslocam-se com freqüência ao destino. O terceiro tipo de turista são 

aqueles que consomem o produto turístico Litoral Sul através das operadoras de turismo 

receptivo nacional e regional. Este último grupo de turistas não foi considerado, pois este 

segmento não se classifica como turista usual, uma vez que estes consumidores utilizam-se 

apenas do serviço de “ bate e volta” oferecido pelas operadoras de viagens de receptivo, sendo 

caracterizado como excursionista. 

Para dimensionar a estrutura do comportamento dos turistas (usual e de segunda 

residência) que visitam o Litoral Sul de Sergipe foram realizadas pesquisas que 

compreenderam as seguintes variáveis: 1. Motivação da viagem; 2. Conhecimento do local; 3.  

Meio de transporte utilizado; 4. Agrupamento de viagem; 5. Tempo de permanência estimado 

no local; 5. Número de vezes que já visitou o local; 6. Atividades desenvolvidas no local; 7. 

Gasto médio por dia; 8. Pretensão de retorno; e 9. Recomendação do destino.  

Considera-se que os fatores motivadores ou motivacionais são aqueles que 

determinam as necessidades pelas quais uma pessoa viaja. Eles podem ter um caráter mais 

genérico, quando se referem à motivação para que indivíduos tirem férias, ou um aspecto 

mais específico que um indivíduo tenha para tirar determinadas férias, para certo destino 

turístico e num momento em particular. A tabela 16 mostra que as principais motivações dos 

turistas que visitam o LSS correspondem ao turismo e lazer e ao descanso. No entanto, vale 

destacar que a maioria dos turistas de segunda residência prefere o descanso (55%) e os 

turistas usuais (63,4%), o turismo e o lazer. Os resultados demonstram que embora o turista 
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usual também esteja em busca de descanso (29,3%) este, em geral, também procura aliar 

produtos e serviços de lazer que incrementam a qualidade da oferta de atividades nas praias. 

Tabela 16 – Motivos da viagem para o LSS ( turista usual e segunda residência)  
Motivação Viagem

Turismo e lazer 26 63,4% 16 40,0% 42 51,9%
Descanso 12 29,3% 22 55,0% 34 42,0%
Visita a parentes 1 2,4% 0 0,0% 1 1,2%
Aspecto Ecológico 1 2,4% 1 2,5% 2 2,5%
Outros 1 2,4% 0 0,0% 1 1,2%
Saúde 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Esporte 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Social 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Empresarial/Negócios 0 0,0% 1 2,5% 1 1,2%
Religião 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 41 100,0% 40 100,0% 81 100,0%

Turista Usual Turista 2ª Residência Total Turistas

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 

 

Em relação a como conheceu o local, 64,1% do total dos turistas entrevistados 

responderam que foi através de amigos. A internet foi utilizada como canal de distribuição do 

destino para 12,5% dos turistas usuais. As agências de viagens e turismo compatibilizaram 

apenas 1,6% das respostas, confirmando a vocação turística do LSS para um turismo regional 

que ainda está sendo ofertado pelas operadoras de receptivo (Tabela 17). 

Tabela 17 – Canais de distribuição do destino (turista usual e segunda residência)  
Conhecimento do local

Amigos 20 62,5% 21 65,6% 41 64,1%
Outros 7 21,9% 10 31,3% 17 26,6%
Internet 4 12,5% 0 0,0% 4 6,3%
Televisão 1 3,1% 0 0,0% 1 1,6%
Rádio 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Jornal 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Folhetos/Folders 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Agência de viagens 0 0,0% 1 3,1% 1 1,6%
Total 32 100,0% 32 100,0% 64 100,0%

Turista Usual Turista 2ª Residência Total Turistas

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

A tabela 18 evidencia que o meio de transporte mais utilizado para o destino LSS foi o 

carro próprio pela maioria dos turistas (84,4%). No caso, das segundas residências, o 

automóvel foi o meio de transporte utilizado para 93,8% dos turistas. O advento do automóvel 

particular recebeu total adesão do turista porque, através dele, conquistou maior liberdade, 

facilidade e agilidade nos deslocamentos.  

Tabela 18 – Meio de transporte utilizado ( turista usual e segunda residência)  
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Meio de transporte utilizado
Carro próprio 24 75,0% 30 93,8% 54 84,4%
Veículo de amigo 5 15,6% 1 3,1% 6 9,4%
Carro alugado 2 6,3% 1 3,1% 3 4,7%
Outro 1 3,1% 0 0,0% 1 1,6%
Táxi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Veículo do agente de viagens 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ônibus transporte público 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ônibus fretado/excursão 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Moto 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 32 100,0% 32 100,0% 64 100,0%

Turista Usual Turista 2ª Residência Total Turistas

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

O tempo de permanência estimado no LSS apresenta resultados diferenciados entre 

turistas usuais e de segunda residência A maioria dos turistas usuais, ou seja, 46,9% 

permanecem no LSS de 3 a 4 dias, enquanto que 53,1% dos turistas de segunda residência 

permanecem de 6 a 15 dias  no local (Tabela 19). Observa-se que o último dado apresentado 

reflete o período em que foram aplicados os questionários da pesquisa, no mês de janeiro. 

Este período é considerado como alta estação nos destinos turísticos de sol e praia, e um 

período de férias. No entanto, no decorrer do ano estima-se que os turistas de segunda 

residência que freqüentam as praias do LSS, geralmente iniciam seu deslocamento na sexta-

feira à noite, após a jornada de trabalho semanal ou na manhã do sábado, aproveitando assim, 

o sábado e o domingo, e retornando, geralmente, à tarde ou à noite do domingo às suas 

residências permanentes para retomarem a labuta na segunda-feira pela manhã.  

Tabela 19 – Tempo de permanência no LSS ( turista usual e segunda residência)  
Tempo de permanência estimado

1 dia 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
2 dias 6 18,8% 1 3,1% 7 10,9%
3 dias 8 25,0% 6 18,8% 14 21,9%
4 dias 7 21,9% 2 6,3% 9 14,1%
5 dias 3 9,4% 2 6,3% 5 7,8%
6 dias 2 6,3% 4 12,5% 6 9,4%
7 a 15 dias 6 18,8% 13 40,6% 19 29,7%
Mais de 15 dias 0 0,0% 4 12,5% 4 6,3%
Total 32 100,0% 32 100,0% 64 100,0%

Turista Usual Turista 2ª Residência Total Turistas

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

A freqüência de uso da segunda residência não é um fator determinado apenas pela 

tríade “tempo-custo-distância. Há outros motivos que também podem contribuir com o uso 

dos domicílios ocasionais no LSS, tais como, econômicos (opção de investimento imobiliário 

e de aumento do patrimônio familiar) sócio-culturais (individualismo, prestígio social, uso na 
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aposentadoria), estruturais (dotação de serviços e entretenimento), subjetivos (destaca-se a 

natureza da paisagem e seus atrativos).  

As atividades desenvolvidas pelos turistas no LSS estão em torno do turismo de sol e 

praia. Já a recreação, o entretenimento e o descanso estão relacionados ao divertimento, à 

distração ou ao usufruto e contemplação da paisagem. A combinação desses elementos 

constitui-se o principal fator de atratividade, ocasionada especialmente por temperaturas 

quentes ou amenas propícias à balneabilidade (Tabela 20). O conjunto de atividades que o 

turismo de sol e praia possibilita aos turistas que visitam o LSS restringe-se basicamente ao 

banho de mar e de sol (62%); caminhadas (23%) e algumas atividades náuticas (6%). Como já 

foi salientado, a realidade do turismo de sol e praia do LSS está voltada principalmente ao 

descanso, pois este hábito é característica marcante da demanda dos turistas de segunda 

residência.   

Tabela 20 – Atividades desenvolvidas no LSS (turista usual e segunda residência)  
Atividades desenvolvidas

Turismo de sol e praia 31 63,3% 31 60,8% 62 62,0%
Caminhadas 9 18,4% 14 27,5% 23 23,0%
Turismo esportivo 3 6,1% 0 0,0% 3 3,0%
Atividades náuticas 2 4,1% 4 7,8% 6 6,0%
Religião/esoterismo/misticismo 1 2,0% 0 0,0% 1 1,0%
Turismo rural/ecoturismo 1 2,0% 2 3,9% 3 3,0%
Gastronomia 1 2,0% 0 0,0% 1 1,0%
Outros 1 2,0% 0 0,0% 1 1,0%
Turismo cultural 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
City tour 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 49 100,0% 51 100,0% 100 100,0%

Turista Usual Turista 2ª Residência Total Turistas

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

Em relação ao gasto médio por dia, a tabela 21 mostra que a metade dos turistas de 

segunda residência entrevistados gasta em média de R$ 101,00 a R$ 200,00 por dia. Vale 

ressaltar que a segunda residência converte o “fim de semana” num fato sócio-cultural 

característico da sociedade contemporânea. O tripé (tempo-custo-distância) pode definir a 

localização das segundas residências e influenciar na concentração dessas construções em 

determinadas áreas. Observa-se uma maior concentração nas praias do Saco, Abaís e mais 

recentemente na praia de Caueira. 

A disponibilidade de renda e de tempo livre influencia na escolha da localização da 

segunda residência, pois quanto mais distante da residência permanente, maior é o tempo e o 

custo de acesso a este domicílio de uso ocasional. A propriedade de uma segunda residência 

em áreas muito distantes da residência principal inviabiliza a sua freqüência assídua nos finais 

de semana, levando o proprietário a usá-la, principalmente, nas temporadas de férias nas quais 
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pode se dispor de um tempo maior de estadia. Porém, atualmente, com a melhoria da 

qualidade das vias de acesso e com o avanço tecnológico dos meios de transportes (sobretudo, 

dos automóveis particulares), o fator distância, em alguns casos, pode se tornar secundário ou 

irrelevante na escolha da localização da residência secundária. 

No caso do turista usual, a maioria (40,6%) dos entrevistados responderam que gastam 

em média de R$ 201,00 a R$ 300,00 por dia no LSS. Este gasto aumenta quando comparado 

com a média de gastos do turista de segunda residência, pois o turista usual despende a estadia 

nos meios de hospedagem, além disso, há ainda o gasto com os serviços de alimentos e 

bebidas, uma vez que nas diárias das pousadas do LSS estão incluídas somente o café da 

manhã, as demais refeições ficam por conta do turista usual. 

Tabela 21 – Gasto médio por dia praticados no LSS ( turista usual e segunda residência) 
Gasto médio por dia

Nada 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Menos de 50 1 3,1% 3 9,4% 4 6,3%
De 51 a100 7 21,9% 9 28,1% 16 25,0%
De 101 a 200 8 25,0% 16 50,0% 24 37,5%
De 201 a 300 13 40,6% 3 9,4% 16 25,0%
De 301 a 400 1 3,1% 1 3,1% 2 3,1%
De 401 a 500 1 3,1% 0 0,0% 1 1,6%
Mais de 500 1 3,1% 0 0,0% 1 1,6%
Total 32 100,0% 32 100,0% 64 100,0%

Turista Usual Turista 2ª Residência Total Turistas

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

Quando questionados sobre a pretensão de retorno, todos os turistas de segunda 

residência responderam que retornariam ao LSS, já aproximadamente 6% do total dos turistas 

usuais responderam que não tem pretensão de retorno às praias do LSS. As justificativas da 

decisão de não retornarem estão em torno da precária infra-estrutura básica e dos serviços de 

atendimento ao turista, como por exemplo, caixa de bancos. 

Na dinâmica do processo de distribuição do produto LSS estão ações que envolvem a 

recomendação do destino a outras pessoas interessadas em se deslocar e/ou realizarem 

atividades de lazer e descanso em praias. A tabela 22 mostra que a grande maioria, ou seja, 

(93,8%), do total dos turistas entrevistados recomendaria o LSS outras pessoas. Este dado 

confirma que o canal de distribuição do destino possui estes turistas (usual e de segunda 

residência) como intermediários do processo que em determinados momentos passam a 

assumir a função de indutores do turismo no local. 
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Tabela 22 – Pretensão de retorno no LSS (turista usual e segunda residência ) 
Recomendação

Sim 29 90,6% 31 96,9% 60 93,8%
Não 2 6,3% 1 3,1% 3 4,7%
Não respondeu 1 3,1% - 0,0% 1 1,6%
Total 32 100,0% 32 100,0% 64 100,0%

Turista Usual Turista 2ª Residência Total Turistas

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

A identificação dos tipos de turistas que consomem o Litoral Sul Sergipano como um 

produto turístico permitiu a classificação dos fluxos turísticos que compõem a demanda. A 

demanda de turistas usuais compõe o fluxo de estada fério-semanal ou de estada fério-menso-

estacional, caracterizados por turistas que permanecem na área receptora em fins de semana 

ou em feriados prolongados ou mais de uma semana. A estada sempre implica na utilização 

de meios de hospedagem e serviços como também no consumo em equipamentos de 

alimentação e recreação, geralmente localizados próximo às praias.  

Os turistas de segunda residência classificam-se como o fluxo turístico sedentário-

residencial ou habitacional. Pela própria conceituação, verifica-se que uma das principais 

características deste tipo de fluxo é a sedentariedade e a posse, pelo usuário de sua própria 

instalação de alojamento. A média de permanência deste fluxo no núcleo receptor varia 

podendo ser de dois a três dias durante os finais de semana e feriados ao longo do ano, ou de 

uma semana até um mês no período de férias. Os equipamentos e serviços mais solicitados 

referem-se ao complementares de recreação e eventualmente de alimentação. A estrutura dos 

gastos praticados por esse fluxo destina-se à manutenção e subsistência, acrescidas aos custos 

do deslocamento.  

O grupo de turista classificado como excursionista é denominado de fluxo turístico 

itinerante. A característica marcante deste fluxo é o deslocamento “bate e volta” de turistas 

que se destinam a um ou mais núcleos receptores, não permanecendo nesses locais por mais 

de 12 horas. Esses turistas, pelo próprio tempo de permanência, em média 6 horas, pouco 

solicitam equipamentos, limitando-se principalmente à procura de serviços de alimentação e 

recreação e à aquisição de produtos típicos das localidades. 

O serviço de “bate e volta” oferecido pelas agências de receptivo de Aracaju leva o 

excursionista para uma praia do Litoral Sul de Sergipe, que na maioria das vezes para a praia 

do Saco, em van juntamente com o grupo de excursionista que está indo para o destino de 

Mangue Seco.  

Os produtos turísticos ofertados no Litoral Sul pelas agências de viagens de receptivo 

promovem um turismo sem território (KNAFOU, 1996), um produto insuficiente para 
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produzir um “território turístico”, isto é, um território apropriado pelos turistas, 

transformando-se em um lugar de passagem, de território de outros, onde o turista só faz uma 

incursão ou uma excursão. 

As agências de turismo receptivo de Sergipe ofertam o produto Litoral Sul apenas 

como destino de passagem. O itinerário turístico ofertado para o Litoral Sul tem o destino de 

Mangue Seco na Bahia como destino principal. Nenhuma das agências de receptivo oferece a 

opção de pernoite nas praias do Litoral Sul de Sergipe.  

Quando questionadas sobre a indisponibilidade de itinerários turísticos com pernoite 

nas praias Sul sergipanas todas as agentes de receptivo entrevistadas responderam que as 

praias de Abaís, Caueira, Dunas e Saco não possuem infra-estrutura suficiente para compor 

um itinerário turístico. 

Outro ponto importante a se considerar sobre a oferta é o equívoco de localização 

geográfica na venda de passeios turísticos. As agências de receptivo Impacto Receptivo e 

Nativa Turismo ofertam as praias Aruana, Naufrago, Refúgio e Mosqueiro como integrantes 

do litoral Sul sergipano, quando na realidade são praias que fazem parte do litoral Centro, ou 

seja, são praias aracajuanas. Este fato confirma mais ainda a forte tendência das praias 

Caueira, Abaís, Dunas e Saco serem caracterizadas apenas como um destino de passagem. 

A Nozestur informou que possui embarcações náuticas próprias, a exemplo do 

catamarã Zé Peixe e das escunas Tizar e Perolina, com saídas regulares do Porto dos Cavalos 

(Terra Caída) para diversos tipos de passeios no complexo estuarino do Rio Piauí Real, 

manguezais, bancos de areia e pequenas ilhas. Todavia, a agência de receptivo salientou que o 

destino principal dos passeios é Mangue Seco na Bahia.  

Os equipamentos e serviços turísticos representam o conjunto de edificações, de 

instalações e serviços indispensáveis ao desenvolvimento da atividade turística. 

Compreendem os meios de hospedagem, serviços de alimentação e entretenimento, de 

agenciamento, de informação e outros. Serviços turísticos abrangem os meios de hospedagem, 

agências de viagens, centro de informações turísticas, serviços de recreação e comércio em 

geral e de souvenirs. (BENI, 2007). 

Neste conjunto foram pesquisadas as seguintes variáveis: 1. Meios de hospedagem; 2. 

Restaurantes, bares e similares; 3. Comércio local; 4. Áreas para práticas desportivas; 5. 

Comércio de artesanato e souvenirs, 6. Guias turísticos locais; 7. Parques, praças e áreas 

verdes; 8. Diversões noturnas; 9. Material de informações turísticas, 10. Postos de 

informações turísticas; 11. Serviços médicos-hospitalares; 12. Serviços bancários; 13. 
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Qualidade dos equipamentos e serviços turísticos; 14. Satisfação com os equipamentos e 

serviços turísticos. 

A tabela 23 demonstra que este bloco de variáveis recebeu uma baixa pontuação na 

maioria dos elementos pesquisados. A média geral do grupo foi de 1,56 pontos, sendo que a 

variável serviços bancários apresenta a média mais baixa do grupo (1,11 pontos) e a de bares, 

restaurantes e similares a maior (2,48 pontos). 

Tabela 23 – Equipamentos e serviços turísticos do LSS 
Variável Média Desvio Padrão Moda Status

Restaurantes, bares e similares no local 2,48 1,05 2 Acima da Média
Comércio local (Supermercado, lojas, feiras, etc) 2,30 0,87 2 Acima da Média
Áreas para práticas desportivas 2,00 0,99 2 Acima da Média
Satisfação com os equipamentos turísticos e de apoi o 1,84 0,84 2 Acima da Média
Qualidade dos equipamentos turísticos e de apoio 1,70 0,73 2 Acima da Média
Comércio de artesanato e souvenir 1,56 0,76 1 Próxima a Média
Guias turísticos locais 1,50 0,84 1 Próxima a Média
Parques, praças e áreas verdes 1,42 0,71 1 Abaixo da Média
Diversões noturnas 1,28 0,58 1 Abaixo da Média
Material de informações turísticas impressos 1,25 0,62 1 Abaixo da Média
Postos de informações turísticas 1,20 0,54 1 Abaixo da Média
Serviços médico-hospitalar 1,13 0,42 1 Abaixo da Média
Farmácias 1,13 0,42 1 Abaixo da Média
Serviços bancários 1,11 0,40 1 Abaixo da Média
Média do Grupo 1,56  
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 

 

Em termos gerais, Vargas (2006) contabilizou no Litoral Sul de Sergipe 90 

estabelecimentos comerciais distribuídos equilibradamente entre as praias da Caueira, Abais e 

Saco. A pesquisa concluiu que a praia do Saco é a que oferece infra-estrutura de apoio e de 

atendimento aos turistas pela diversidade de serviços ofertados, seguida de Abais. Além dos 

serviços de fornecimento de comida e bebida em Abais e no Saco tem-se os serviços de 

hospedagem, abastecimento de combustível, supermercado, lojas de artesanato e pontos de 

ônibus para embarque e desembarque.  

Os serviços de alimentação das praias do litoral Sul sergipano apresentam-se 

distribuídos nas praias de Caueira, Abaís, Dunas e Saco com uma maior concentração no 

entorno das praias, e ao longo da Rodovia SE-100. Do total dos turistas entrevistados, 57,8% 

estão insatisfeitos com os serviços de alimentação oferecidos pelos restaurantes, bares e 

similares do Litoral Sul de Sergipe. Os principais pontos fracos destacados pelos turistas 

foram a higiene nos restaurantes e bares; as opções restritas dos serviços de alimentos e 

bebidas ofertados e a indisponibilidade do serviço de pagamento via cartões de débito on line. 

A análise do comércio local obteve resultados parecidos a variável de restaurantes, 

bares e similares, sendo que 60% dos turistas entrevistados avaliaram o serviço como 

satisfatório, e 15, 6% avaliaram a variável como insatisfatória. 
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De modo geral, a maior parte dos turistas entrevistados respondeu estarem  

insatisfeitos com os seguintes equipamentos e serviços turísticos e de apoio do litoral Sul: 

áreas para as práticas desportivas; guias turísticos locais, comércio de artesanato e suvenirs, 

parques, praças e áreas verdes; diversões noturnas; material e informações turísticas; postos 

de informações turísticas; serviços médicos-hospitalares; farmácias e serviços bancários. 

Constata-se que as praias do litoral Sul não disponibilizam equipamentos e serviços 

turísticos e de apoio essenciais a permanência do turista no núcleo receptor, como, por 

exemplo, o serviço bancário. O turista que se instala nas praias de Caueira, Abaís, Dunas e 

Saco deve ter uma programação de gastos/dias sabendo que se houver a necessidade de 

complementação de valores terá que se deslocar para Estância ou Aracaju, centros emissores 

mais próximos que possuem bancos ou caixas eletrônicos.  

A análise das variáveis qualidade e satisfação com os equipamentos e serviços e de 

apoio ratifica os resultados de Vargas (2006), apontando que de forma quantitativa e 

qualitativa as praias do litoral Sul sergipano possuem a disponibilidade mínima para o 

atendimento de turistas, visitantes e excursionistas. A Figura 95 deixa patente que 90,6% dos 

turistas entrevistados responderam estar insatisfeitos com a qualidade dos equipamentos e 

serviços oferecidos e dos quais 42,2% avaliaram-na como ruim e 43,8% como regular. No 

total pesquisado, 84,4% manifestaram estarem insatisfeitos com os equipamentos e serviços 

oferecidos nas praias do Litoral Sul de Sergipe (Figura 96). 

 

Figura 95 – Qualidade dos equipamentos e serviços do LSS 
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   Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
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Figura 96 – Satisfação com os equipamentos e serviços do LSS 
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           Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

É expressivo o resultado negativo que o bloco de variáveis recebeu quanto aos 

equipamentos e serviços turísticos ofertados nas praias do Litoral Sul de Sergipe, pois estes 

indicadores mostram que o núcleo receptor ainda necessita de equipamentos básicos e 

complementares para a consolidação do turismo de sol e praia.  

 

√ Meios de hospedagem  

Os meios de hospedagem do Litoral Sul de Sergipe em sua maioria são 

empreendimentos de categoria simples e de pequeno porte denominados pousadas, sem 

parâmetro pré-definido de classificação, com predominância do estilo do proprietário na 

administração e decoração interna, serviços com atendimento personalizado e cozinha 

regional.  

Quanto aos meios de hospedagem, foram avaliados os seguintes itens: 1. Atendimento 

no local de hospedagem, 2. Limpeza e arrumação externa; 3. Área de recreação e lazer no 

local de hospedagem; 4. Custo da hospedagem; 5. Café da manhã; 6. Limpeza e arrumação do 

apartamento; 7. Qualidade do local de hospedagem; 8. Satisfação com o local de hospedagem 

(Tabela 24).  
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Tabela 24 – Avaliação dos meios de hospedagem do LSS (turista usual) 
Variável Média Desvio Padrão Moda Status

Qualidade do local de hospedagem 3,60 0,94 4 Acima da Média
Satisfação com o local de hospedagem 3,55 1,10 4 Acima da Média
Limpeza e arrumação do apartamento 3,42 1,02 4 Próxima a Média
Limpeza e arrumação externa 3,40 1,05 4 Próxima a Média
Café da manhã 3,26 0,99 4 Próxima a Média
Custo da hospedagem 3,25 1,02 4 Próxima a Média
Atendimento no local de hospedagem 3,20 1,24 4 Abaixo da Média
Área de recreação e lazer no local de hospedagem 2,85 1,09 2 Abaixo da Média
Média do Grupo 3,32  
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.  

 

A média geral do grupo foi de 3,32 pontos e as variáveis que receberam a pontuação 

acima da média foram a qualidade do local de hospedagem e a satisfação com o local de 

hospedagem, as demais variáveis ficaram próximas da média ou abaixo da média. As 

variáveis que ficaram abaixo da média foram: atendimento no local de hospedagem e área de 

recreação e lazer no local de hospedagem. Quanto ao atendimento no local de hospedagem 

35,5% dos turistas entrevistados avaliaram este serviço como regular e 5,0% responderam que 

o serviço é ruim. E com relação a área de recreação no local de hospedagem 45,0% dos 

turistas entrevistados manifestaram insatisfação com este serviço.  

Um dado relevante neste conjunto é a análise da variável custo da hospedagem, Figura 

97. Do total dos turistas entrevistados, 60,0% responderam ser bom o valor pago ao meio de 

hospedagem nos quais se encontravam instalados. Se compararmos o preço médio das diárias 

das pousadas do litoral Sul sergipano com preços dos meios de hospedagem da mesma 

categoria ofertados em destinos de sol e praia da Bahia, verifica-se uma deflação de custos 

das pousadas sergipanas em relação ao litoral baiano.  

 

Figura 97 - Avaliação do custo da hospedagem do LSS 
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   Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
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√ Qualidade e satisfação com o local de hospedagem  

A avaliação dos turistas foi positiva no que refere à qualidade e satisfação com o local 

de hospedagem localizados nas praias do Litoral de Sergipe (Figuras 98 e 99). Nas duas 

variáveis a maioria dos entrevistados, ou seja, 60% dos turistas responderam que estão 

satisfeitos com a qualidade e com os equipamentos turísticos no qual estavam hospedados. 

Apenas 10% avaliaram a qualidade da hospedagem negativamente. 

 

Figura 98 – Avaliação da qualidade da hospedagem no LSS 
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   Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

Figura 99 – Avaliação da Satisfação com os meios de hospedagem do LSS 
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  Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
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√ Qualidade da orla marítima 

De acordo com o Ministério do Turismo (2008), o planejamento e a gestão do 

segmento de sol e praia tem sua base na noção de território do Programa de Regionalização 

do Turismo – Roteiros do Brasil, que estabeleceu para a orla brasileira os seguintes recortes. 

A orla marítima como área de interação entre os fenômenos terrestres (municípios costeiros) e 

marinhos, que abriga as praias marítimas, os principais equipamentos e serviços de suporte a 

diferentes atividades socioeconômicas (incluso o turismo). A orla marítima que abriga 

também outros ambientes naturais que compõem a paisagem litorânea, como manguezais, 

dunas, falésias, lagunas, estuários (conexão bacias hidrográficas/corpos d’água interiores). As 

bacias/sub-bacias hidrográficas com seus corpos d´água, com estrutura de relevo característica 

de sua formação geológica com seus recursos naturais (flora, fauna etc.), com modos de 

ocupação variável no tempo e no espaço pelos usos predominantes.  

A orla como suporte das atividades turísticas deve ser um espaço que se congrega 

limpeza e condições higiênicas, diversão, tranqüilidade, segurança e ordenamento, 

diferenciação, rentabilidade e um uso prolongado durante todo o dia (RUBIO LÓPEZ, 2003).  

As administrações turísticas de elevada qualidade buscam através do ordenamento territorial a 

sustentabilidade das praias, oferecendo aos turistas requisitos básicos como a qualidade da 

água, a qualidade da gestão e a manutenção da praia. 

O Programa Bandeira Azul iniciou-se na França em 1985 e vem sendo implementado 

em toda a Europa desde 1987, e atualmente vários países de todo o mundo participam do 

Programa Bandeira Azul. No Brasil o Programa Bandeira Azul é representado pelo Instituto 

Ambiental Ratones (IAR), membro da Foundation for Environmental Education (FEE) desde 

2005. O Programa Bandeira Azul promove o uso sustentável das áreas costeiras (marinhas e 

de água doce) através de ações de educação e informação ambiental, qualidade de água e 

balneabilidade, segurança dos usuários e gestão ambiental. O Programa vem trabalhando para 

unir o turismo e lazer às questões ambientais a nível local, regional, nacional e internacional.  

A bandeira hasteada representa não só um símbolo do programa, como também sinaliza a 

conformidade da praia com os critérios estabelecidos pelo selo. 

No Brasil, a praia de Jurerê Internacional, localizada em Florianópolis (SC) recebeu o 

selo de Bandeira Azul como praia-piloto do Programa desde 2006. A partir de então a praia de 

Jurerê Internacional passou a implantar uma política de informação e educação ambiental, 

qualidade de água e balneabilidade, segurança dos usuários e gestão ambiental (Figuras 100 e 

101).  
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Figura 100 – Sinalização do selo Bandeira Azul na praia de Jurerê Internacional, 
Florianópolis (SC). 

 
Fonte: Fernando José Fauth, 2011. 

 

Figura 101 - Sinalização das regras de uso e equipamentos e serviços oferecidos na praia 
de Jurerê Internacional, Florianópolis (SC). 

 
Fonte: Maria da Graça Fauth, 2011. 
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A escolha das variáveis da avaliação da orla do Litoral Sul de Sergipe foram 

embasadas no Programa Bandeira Azul45. Os critérios do Programa da Bandeira Azul às 

praias tem quatro princípios gerais: I- Informação e educação ambiental; II- Qualidade da 

água; III- Gestão ambiental e equipamentos e IV- Segurança e Serviços (ANEXO C – 

Critérios Programa Bandeira Azul). Embora se considere que as variáveis operacionais 

encontradas hoje nas praias do LSS estão ainda distantes da realidade dos critérios do 

Programa Bandeira Azul, os mesmos servem de referência para identificar futuras políticas 

territoriais a serem implementadas no LSS.  

A tabela 25 mostra os resultados da avaliação obtida das seguintes variáveis: 1. 

Qualidade da água do mar; 2. Beleza natural da praia; 3. Limpeza da praia; 4.Restaurantes, 

bares e similares na orla; 5. Preço nos restaurantes bares e similares na orla; 6. Qualidade no 

atendimento nos restaurantes, bares e similares; 7. Higiene e limpeza nos restaurantes, bares e 

similares da orla, 8. Atividades de lazer, recreação e práticas desportivas, 9. Informações e 

sinalização turística; 10. Quantidade e distribuição das lixeiras; 11. Serviço de salvamento; 

12. Banheiros públicos, 13. Qualidade  da orla; e 14. Satisfação com a orla 

Tabela 25 – Avaliação da orla das praias do LSS  (turista usual  e segunda residência ) 
Variável Média Desvio Padrão Moda Status

A qualidade da água do mar é adequada 4,44 0,69 5 Acima da Média
A beleza natural da praia é um atrativo 4,09 1,16 5 Acima da Média
As praias são limpas 3,59 1,14 4 Acima da Média
Preço nos restaurantes, bares e similares na orla 3,23 0,92 4 Acima da Média
Satisfação com a orla 3,05 1,10 4 Acima da Média
Qualidade da orla 2,88 1,06 4 Acima da Média
Qualidade no atendimento nos restaurantes bares e s imilares 2,66 1,03 2 Acima da Média
Restaurantes, bares e similares na orla 2,48 1,37 2 Próxima a Média
Higiene e limpeza nos restaurantes, bares e similar es na orla 2,41 0,95 2 Próxima a Média
Atividades de lazer, recreação e práticas desportiv as 1,41 0,85 1 Abaixo da Média
Informações e sinalização turística 1,36 0,65 1 Abaixo da Média
Quantidade e distribuição das lixeiras 1,19 0,43 1 Abaixo da Média
Serviço de salvamento é adequado 1,16 0,51 1 Abaixo da Média
Banheiros públicos 1,11 0,31 1 Abaixo da Média
Média do Grupo 2,50  
        Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

Na escala de Likert, a média total do grupo foi de 2,50 pontos, sendo que a maior 

média deste bloco foi a qualidade da água do mar (4,44 pontos) e a menor foi a variável 

analisada foi a de serviços de banheiros públicos (1,11 pontos). Também obtiveram resultados 

                                                 
45 O Programa Bandeira Azul é um selo de certificação sócio-ambiental para o litoral. Este selo já foi concedido 
a mais de 3200 praias e marinas em todo o mundo. Atualmente, 38 países participam do programa, 
representando todos os continentes, entre eles estão quase a totalidade dos países costeiros europeus e do leste 
europeu, cinco países caribenhos, Marrocos e África do Sul, Canadá, Nova Zelândia, para citar alguns. Na 
América do Sul o Programa está representado no Chile e Brasil. O Brasil, desde 2005 faz parte da rede 
internacional de 54 países que compõem a FEE (Foundation for Environmental Education). O Instituto 
Ambiental Ratones (IAR), ONG sediada em Florianópolis, é o representante brasileiro do programa Bandeira 
Azul (Operador Nacional). FONTE: PROGRAMA BANDEIRA AZUL (2009). 
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abaixo da média as seguintes variáveis: serviço de salva-vidas (1,16 pontos); quantidade e 

distribuição de lixeiras na orla (1,19 pontos); informação e sinalização turística (1,36 pontos) 

e atividades de lazer, recreação e práticas desportivas (1,41 pontos).  

A importância da avaliação da qualidade da água do mar para o segmento sol e praia 

justifica-se pela utilização permanente da água marinha como recurso para a realização de 

práticas marítimas náuticas e recreacionais. O resultado desta variável confirma os estudos da 

ADEMA (2003), constatando que todas as praias do Litoral Sul de Sergipe encontram-se 

adequadas para banho. Quando avaliadas pelos turistas, 92,2% dos entrevistados responderam 

estarem satisfeitos com a qualidade da água do mar, sendo que 53,1% a consideram como 

ótima para o banho e apenas 1,6% dos turistas entrevistados avaliaram a qualidade da água 

como regular. 

 

√ Qualidade da Paisagem 

Considerando a qualidade da paisagem natural como um atrativo turístico capaz de 

atrair turistas, 73,4% dos entrevistados avaliaram satisfatória a beleza natural das praias do 

Litoral Sul de Sergipe, tendo em vista que as formações arenosas da planície costeira 

influenciada na sua porção Sul pela presença do rio Piauí/Real, apresenta paisagens naturais 

de grande valor cênico, compostas por dunas fixas e móveis, lagoas, canais fluviais, ilhas, 

vegetação de restinga e manguezais. 

Apesar de obter pontuação elevada, destacam-se alguns elementos negativos com 

relação à qualidade da paisagem em determinados trechos das orlas do litoral de Sergipe: 

• Nos trechos Molhe de Pedras e Ponta do Saco, na praia do Saco: a 

descaracterização da paisagem vem sendo provocada principalmente por dois 

fatores: pela forte dinâmica dos ventos e das marés e pelo uso e ocupação do 

território de forma desordenada. Mesmo sendo considerada como orla semi-

abrigada (MMA, 2004), sob influência do estuário e resguardada pela ilha da 

Sogra o trecho Molhe de Pedras sofre modificações constantes na linha de costa, 

que de tempos em tempos altera a largura da praia, causando erosão nas áreas 

ocupadas por antigas casas de veraneio e bares. A formação da ilha barreira bem 

como os molhes de pedra usados na contenção das casas de turistas de segunda 

residência, que investiram altos recursos financeiros em obras de engenharia para 

conter o avanço do mar na faixa de praia compromete a capacidade visual da 

paisagem no local.  
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• No trecho Orlinha, na praia do Abaís, o uso de materiais inadequados e a 

imposição de uma estrutura rígida muito próxima à linha de praia estão 

contribuindo com o processo de degradação e erosão da orla, colaborando assim, 

com a descaracterização da paisagem. Além dos bares que atualmente compõem a 

Orlinha do Abaís, outros estão sendo construídos de forma irregular, em área de 

domínio público. 

• No trecho Orlinha, na praia da Caueira, a ocupação desordenada da faixa de praia 

por comerciantes e o descumprimento das Leis 9636/98 e 11.481/2007 que 

dispõem sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens 

imóveis de domínio da União são aspectos que prejudicam a qualidade da 

paisagem no trecho. 

 

Segundo Rubio López (2003), a limpeza da areia da praia deve ser feita de forma 

manual e automática, com uma freqüência diária (inclusive domingos e feriados), e quanto ao 

recolhimento das lixeiras, o serviço deve ser feito todos os dias e, em determinadas épocas do 

ano, com o aumento do fluxo turístico, quantas vezes for necessário.  

Embora as praias do litoral Sul não possuam lixeiras para a manutenção da limpeza e 

higiene das praias e nem recolhimento diário do lixo público e privado, 62,5% dos turistas 

entrevistados avaliaram a limpeza das praias como satisfatória, sendo que 23,4% consideram 

ser ótima, 39,1% responderam que a limpeza da praia é boa, 12,5% estavam indiferentes e 

apenas 1,6% dos entrevistados avaliaram a limpeza das praias do Litoral Sul de Sergipe como 

ruim. 

A Figura 102 aponta a avaliação negativa que a variável quantidade e distribuição das 

lixeiras obtiveram na média do grupo. Destaca-se que este equipamento não foi identificado 

em nenhuma das orlas das praias pesquisadas, a não ser em bares e restaurantes presentes na 

orla. Quando questionados sobre a quantidade e distribuição das lixeiras, os turistas 

automaticamente observavam nas proximidades da praia em que estavam localizados e não 

verificavam nenhuma lixeira no raio do seu campo visual. Do total dos turistas entrevistados 

92,2% responderam que não estavam satisfeitos com a quantidade e distribuição das lixeiras. 

Desta forma, conclui-se que embora a maioria considerasse a praia como limpa, as mesmas 

não possuem os equipamentos e serviços necessários para a manutenção de sua limpeza pelos 

seus próprios usuários. Os resíduos sólidos e líquidos sem a destinação adequada contribuem 

ainda para a contaminação do solo e dos corpos d’água para p desequilíbrio ambiental e 

poluição do mar.  
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Figura 102 – Avaliação da quantidade e distribuição das lixeiras nas praias do LLS 
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  Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

√ Postos de salvamento e banheiros públicos 

Os postos de salvamento, popularmente chamados de salva-vidas, são serviços 

existentes nas praias para socorrer banhistas (em casos de afogamento e outros de acidente). 

Podem ser realizados com a ajuda de helicópteros, lanchas ou individualmente, com pessoas 

especializadas e bem treinadas (BENI, 2007). O serviço de salva-vidas nas praias também 

receberam pontuação abaixo da média do grupo, 1,16 pontos e 1,11 pontos respectivamente. 

A variável banheiros público, por sua vez, recebeu a pontuação mais baixa de todo o grupo. 

Nenhuma das praias do Litoral do Sul de Sergipe oferece o sistema de salva-vidas e o serviço 

sanitário, todavia ressalta-se que ambos serviços são requisitos do Programa Bandeira Azul 

(FEE, 2007). 

As Figuras 103 e 104 mostram a avaliação dos turistas em relação aos serviços de 

salva-vidas e banheiros públicos, respectivamente.  Os resultados mostram que 93,7% dos 

turistas entrevistados avaliaram que não estão satisfeitos com o serviço de salva-vidas e 6,3% 

responderam serem indiferentes a este serviço. Quanto ao serviço de banheiros públicos todos 

os entrevistados, responderam que estão insatisfeitos com a indisponibilidade do serviço nas 

praias do Litoral Sul de Sergipe. Na Orlinha da Caueira a utilização das dependências 

comerciais para a utilização dos banheiros por banhistas não consumidores muitas vezes 

causam desentendimentos e clima de tensão entre os comerciantes, pois estes entendem que 

os sanitários de seu estabelecimento comercial deveria somente ser utilizado por turistas que 

consomem produtos no mesmo.  
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Figura 103 – Avaliação dos serviços de salva vidas das praias do LSS 
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      Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

Figura 104 -Avaliação dos banheiros públicos nas praias do LSS 
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           Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

√ Sinalização turística e Práticas desportivas e de lazer 

O serviço de informação e sinalização turística recebeu avaliação negativa pelos 

turistas. Não foi identificado nas praias do Litoral Sul de Sergipe nenhum centro de 

atendimento ao turista que pudesse orientá-los, ou informá-los a respeito de outros atrativos 

turísticos que a região possui. Aproximadamente 94% dos entrevistados a sinalização turística 

das praias foi considerada insatisfatória, apenas 1,6% avaliaram que a sinalização turística das 

praias é boa e 4,7% estavam indiferentes com este serviço. 



 

 

248 

A necessidade de adaptar-se a um mercado turístico cada vez mais competitivo e 

globalizado tem impulsionado um processo de diversificação turística das praias do mundo 

todo. O desenvolvimento de novos produtos relacionados aos recursos naturais e condições 

físicas do local são práticas sócio-espaciais que incrementam a qualidade da oferta de 

atividades complementares nas praias.  As práticas marítimas modernas (Dantas, 2009) a 

começar pelo banho mar e as atividades de lazer e práticas desportivas, e outras relacionadas 

às atividades náuticas ainda não são ofertadas nas praias do Litoral Sul sergipano. Não foi 

identificado nenhum tipo de serviço de aluguel de equipamentos náuticos, como por exemplo, 

caiaques, Jet-ski, banana boat, wind-surf entre outros.  

A análise da variável atividades de lazer e práticas desportivas revela que a minoria 

(4,7%) dos entrevistados considerou-se satisfeito com as atividades de lazer das praias e a 

grande maioria, ou seja, 90,6% responderam que não estavam satisfeitos, e 4,7% estavam 

indiferentes a este serviço. Do percentual dos turistas que avaliaram serem boas (3,1%) e 

ótimas (1,6%) as atividades de lazer e práticas desportivas ofertadas nas praias do Litoral Sul 

de Sergipe, verifica-se que estes são possuidores de equipamentos náuticos (barcos, lanchas, 

wind-surf), viabilizando desta forma, a avaliação positiva desta pequena minoria. 

 

√ Serviços de alimentação 

Os serviços de alimentação (restaurantes, bares e similares), e sua higiene foram 

avaliados como regular pela maioria dos turistas entrevistados, aproximando-se do status de 

da média do grupo. Porém, quando questionados sobre a qualidade no atendimento e preço 

dos serviços de alimentação, ambas variáveis receberam pontuação acima da média do grupo, 

2,66 pontos, e 3,23 pontos respectivamente. 

Vale destacar que na orla das praias de Caueira e Abaís os serviços de alimentação 

foram padronizados pelo Projeto Orla com pequenos quiosques. Já nas praias do Saco, a 

concentração dos serviços de alimentação localiza-se na linha de praia, um ao lado do outro, 

com exceção do Bar do Pedro que se localiza nas proximidades da Igreja do povoado de Porto 

Real do Saco. Na praia Ponta do Saco, não foi identificado equipamento fixo de serviço de 

alimentação, apenas um pequeno “trailler” (uma espécie de automóvel particular) que nos 

finais de semana se desloca para a Ponta do Saco a fim de oferecer alimentos e bebidas aos 

turistas. 

Apesar da maioria das variáveis analisadas receberem uma avaliação negativa quanto 

à infra-estrutura existente na orla, 36% dos turistas entrevistados responderam que estão 
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satisfeitos com a qualidade da orla e 48,4% concluíram que estão satisfeitos com a orla que 

visitavam (Figuras 105 e 106). 

 

Figura 105 – Avaliação qualidade da orla das praias do LSS 
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             Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

Figura 106 – Avaliação da satisfação com a orla das praias do LSS 
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       Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

De modo geral, a análise dos indicadores das orlas analisadas mostra que os maiores 

problemas detectados estão relacionados à infra-estrutura básica e aos serviços urbanos 

públicos dos municípios Itaporanga d’ Ajuda e Estância. Os municípios não possuem local 

para a destinação adequada dos resíduos sólidos e líquidos, o que interfere na qualidade visual 

da paisagem. A perda da qualidade ambiental e visual das praias é uma ameaça para a 
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consolidação do turismo de sol de praia, que se utiliza da qualidade da paisagem para atrair a 

atenção dos turistas. 

 

5.2 O ciclo de vida do destino turístico (TALC) 

 

Após análises realizadas através do SISTUR, comprava-se que o turismo de sol e praia 

do LSS ainda carece de elementos estruturais para que se considere uma segmentação real de 

sol e praia consolidada. As análises dos indicadores mostraram que os maiores problemas 

detectados estão relacionados à infra-estrutura básica e aos serviços urbanos públicos das 

praias.Todavia, ressalta-se que a concentração de turistas de segunda residência continua 

sendo uma demanda consistente na região e os fluxos de turistas de sol e praia tendem a 

intensificar com as perspectivas de inserção e incremento de novos objetos geográficos no 

LSS.  

Para apreender a dinâmica espaço-temporal do turismo no LSS, realizou-se um 

levantamento do número de meios de hospedagem e sua respectiva oferta de leitos e do 

número de segundas residências, tratado pelo termo técnico de domicílios de uso ocasional46 

(BRASIL, 2000). Os dados obtidos constituíram indicadores que possibilitaram a elaboração 

da curva de crescimento do turismo no LSS. A Figura 107 apresenta a evolução do número de 

hospedagens e leitos ano a ano desde 1983 e a Figura 108 mostra o crescimento do número de 

segundas residências apurado nos censos até 1979 e nos anos de 1980, 1991, 2000 e 2010.  

Antes de 1970 os povoados de Caueira, Abaís e Saco eram reduto de pescadores e 

marisqueiros. Não havia nas praias do LSS objetos geográficos capazes de atrair uma 

demanda de turistas, pois havia certo isolamento da área, pela dificuldade de acesso. A 

paisagem litorânea era tipicamente rústica e havia pouca alteração no ecossistema de 

manguezal. Neste período, não há registros de nenhum equipamento turístico, no entanto 

merece registro a instalação do Centro Pastoral Esperança de Deus, no povoado de Porto do 

Mato, em 1977. 

 

 

 

 

                                                 
46 Domicílio particular permanente que na data de referência servia ocasionalmente de moradia, ou seja, usado 
para descanso de finais de semana, férias ou outro fim, mesmo que na data de referência, seus ocupantes 
estivessem presentes (BRASIL, 2000). 
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Figura 107 – Curva evolutiva dos meios de hospedagem do LSS ( Década de 80 a 2010).    
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Fonte: EMSETUR (2011) e Pesquisa direta.  

 

Figura 108 – Evolução das residências de uso ocasional no LSS (1970-2010)  
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Fonte: IBGE (2010) e Pesquisa direta.  



 

 

252 

 

O Centro Pastoral Esperança de Deus foi idealizado pelo Padre Humberto Leeb, 

missionário austríaco e por Joana Batista Costa, moradora da região. O idealizador da 

intervenção social, Padre Humberto Leeb, buscou apoio nos seus conterrâneos da Áustria e 

amigos da Alemanha, e desta forma o centro foi construído para atender a uma demanda 

carente de infra-estrutura básica de sobrevivência, como saúde, educação e habitação. Na 

época, foram construídos prédios/setores religiosos, sociais e produtivos, tais como: Igreja 

Nascimento do Menino Jesus, Capela Luz e Vida, Centro de Formação Luz e Vida Padre 

Humberto Leeb, formado por uma Pré-Escola, Escola de Ensino Fundamental e de Educação 

Profissional, dormitórios, academia de arte, auditório, ginásio de esportes, Restaurante 

Amigos do Ecossistema, Clube Recreativo e Cultural, Estádio Esportivo, posto médico 

odontológico, ateliê de confecções, lavanderia pública, cemitério comunitário, padaria, 

sorveteria, lanchonete, oficina mecânica e dique.  

Em 1988, foi agregada ao Centro Esperança de Deus a Pousada do Padre. Esta 

estrutura de hospedagem considerada como uma interação recíproca entre os elementos 

sociais do Centro exerceu uma mútua dependência entre as partes do todo, ou seja, permitiu 

ao povoado de Porto do Mato uma funcionalidade espacial, que também pode ser denominada 

como um marco da personalidade do lugar. Neste sentido, considera-se que início do turismo 

do LSS se dá com o funcionamento da Pousada do Padre, no povoado de Porto Mato 

(Estância), que coincide também com a abertura das rodovias. 

Na década de 80, havia em todo o LSS apenas 171 leitos, duas pousadas localizadas 

em Abaís e a Pousada do Padre, em Porto do Mato, inaugurada em 1988, no povoado 

próximo a praia do Saco, no município de Estância. Por outro lado, neste período, estava 

sendo implantado no litoral nordestino um modelo territorial que buscava desenvolvimento 

econômico através da atividade turística, o que resultou em duas políticas de turismo: a 

política de megaprojetos turísticos e o Programa de Desenvolvimento do Turismo no 

Nordeste, o PRODETUR-NE. A partir daí, houve uma concentração de recursos públicos, 

investimentos privados e fluxos turísticos principalmente nos Estados de Ceará, Bahia, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte, promovendo assim, um “boom” no segmento sol e praia.  

As praias nordestinas passam a enfatizar o fortalecimento da lógica de organização e 

ocupação do espaço litorâneo, valorizando e transformando a paisagem litorânea. A inserção 

do modelo sol e praia no Brasil trouxe importantes redes hoteleiras no litoral do Nordeste, 

como por exemplo, os Hotéis Jatiúca Resort, em Maceió (AL), os hotéis Sofitel Salvador 

(BA), os hotéis Praia Centro, em Fortaleza (CE), o Recife Palace Lucsim, em Recife (PE), o 
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Vila do Mar, em Natal (RN), os hotéis Meliá em Maceió (AL). Em Sergipe, destacam-se o 

Celi Praia, o Parque dos Coqueiros e o Resort Hotel da Ilha, situado em Aracaju, ambos 

inaugurados em 1986.  

A década de 90 é marcada pela pavimentação asfáltica da Rodovia Estadual SE 100 no 

LSS. Este investimento do PRODETUR I influenciou no aumento da acessibilidade à área, 

induzindo a intensificação do uso do solo litorâneo por meio de uma ocupação imobiliária 

voltada para a segunda residência de classe elevada oriunda principalmente da capital, de 

municípios sergipana e baianos, bem como de outros Estados e países.  

Os investimentos na orla marítima da Caueira, em Itaporanga d’ Ajuda e na praia do 

Abaís, em Estância e a ampliação e modernização do Aeroporto Santa Maria, em Aracaju 

também contribuíram com o incremento do fluxo no LSS, com ênfase na consolidação das 

segundas residência, que no período cresceu 80,65% .  

No período de 2000 a 2010, o número de leitos ofertados pelos meios de hospedagem 

convencionais aumentou aproximadamente em 80%, chegando a 578 leitos em 2010 e, 

considerando às segundas residências houve uma expansão considerável, ou seja, 66,66 %. 

Destaca-se que a construção e o funcionamento da Ponte Jornalista Joel Silveira sobre o Rio 

Vaza Barris influenciou novos padrões territoriais no LSS, principalmente nos povoados de 

Caueira (Itaporanga d’ Ajuda) e do Mosqueiro (Aracaju) que passam a receber novos 

investimentos em loteamentos e condomínios residenciais, próximos a praia e conectados 

facilmente a Aracaju com o rápido acesso trazido pela ponte. Na Caueira, por exemplo, em 

2009, foi lançado o Caueira Beach, e com o sucesso de vendas, logo em seguida lançou-se o 

Laguna Residence, pela imobiliária Japiaçu. Juntos os condomínios perfazem um total de 356 

lotes (ANEXO D – Condomínios Caueira).  

Mais recentemente, a L Colares Imobiliária lançou um loteamento no Abaís, com um 

total de 324 lotes que estão localizados há apenas 100 metros da praia (ANEXO E – 

Condomínio Abaís). Estima-se que esses novos empreendimentos imobiliários no LSS 

atrairão uma demanda de turistas de segunda residência que está em busca de lazer apoiado no 

tripé tempo-custo-distância.  

A Figura 109 apresenta a sobreposição considerando os dados agrupados tanto para o 

crescimento do número de leitos quanto para o número de segundas residências para os 

seguintes períodos: até 1979, de 1980 a 1990, de 1991 a 2000 e de 2001 a 2010. Comparando-

se as duas variáveis analisadas, verifica-se uma predominância do turismo de segunda 

residência em relação ao turismo de sol e praia, ratificando mais uma vez que o turismo de 

segunda residência é a demanda efetiva e potencial da área de estudo.  
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Figura 109 – Evolução dos meios de hospedagem e residências de uso ocasional do LSS  
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Fonte: EMSETUR (2011); IBGE (1970 -2010)  e Pesquisa direta.  

 

Apesar do SISTUR do LSS demonstrar que a infra-estrutura básica e os serviços 

urbanos públicos das praias não são suficientes para satisfazer a demanda de turistas (usual e 

de segunda residência), observa-se que o crescimento contínuo da curva evolutiva do turismo 

no destino encontra-se no início da fase de desenvolvimento, definidos por Butler (1980), 

uma vez que o LSS recebeu nos últimos anos, uma gama de investimentos para a 

consolidação da infra-estrutura básica e turística do destino, como foi demonstrado no 

Conjunto da Organização Estrutural do SISTUR. Além disso, o LSS contará com a 

implantação de novas estruturas na região, como por exemplo, o funcionamento da Ponte 

Gilberto Amado, sobre o Rio Piauí. Este novo objeto geográfico encurtará a distância entre 

Aracaju e Salvador em 70 quilômetros. (ANEXO F – Ponte Gilberto Amado). 

O TALC do LSS demonstra que os investimentos advindos principalmente do 

PRODETUR I e II estimularam o crescimento e a consolidação das segundas residências na 

região, confirmando um padrão de assentamentos pontual e com características distintas nos 
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povoados da Caueira, Abaís e Saco. No entanto, esses investimentos são insuficientes para 

consolidar o destino no mercado turístico nacional e internacional.  

 

 

5.3 O modelo territorial e turístico do LSS 

 

A análise espaço-temporal do LSS demonstrou uma dinâmica territorial e turística 

caracterizado pelo predomínio do turismo de segunda residência. A dinâmica 

territorializadora desta modalidade de turismo no LSS pode ser compreendida através da sua 

formação histórica, tendo como base referencial o modelo de Lundgren (1974). As práticas 

sócio-espaciais do lazer e do turismo estabelecidas nas praias do LSS estão conectadas por um 

sistema territorial que permitiu a construção de três padrões distintos de assentamentos no 

destino. 

O povoado de Caueira em Itaporanga d’ Ajuda tem sua dinâmica urbana e regional 

articulada à metrópole Aracaju, e desta forma a Caueira passa a manter uma forte relação 

espacial com o principal centro receptor e de distribuição de turistas do LSS. O papel que 

Aracaju exerce no povoado foi consolidado com o sistema viário formado pela SE-100 que 

articula a faixa costeira de Itaporanga d’ ajuda com o litoral de Aracaju, através da ponte 

Jornalista Joel Silveira.  

A ponte Jornalista Joel Silveira, por sua vez, valorizou a paisagem litorânea da 

Caueira, intensificando assim, a procura de terrenos localizados próximos ao núcleo do 

povoado. A curta duração da viagem de Aracaju a Caueira possibilita um deslocamento 

rápido de turistas e freqüentadores da praia, permitindo assim, uma maior mobilidade no 

fluxo. Prevê-se que num futuro próximo esta região seja absorvida por Aracaju, fazendo parte 

da cidade propriamente dita, transformando as suas atuais segundas residências em habitações 

permanentes. 

O segundo núcleo, o povoado do Abaís, em Estância, está localizado mais distante da 

metrópole e apresenta uma concentração de residência de padrão médio e poucas de padrão 

superior. Em Abaís, os equipamentos de apoio ao turismo estão concentrados em torno das 

lagoas do Abaís, as quais exercem forte influência na atração da demanda turística usual.  

A tendência do núcleo do Abaís é tornar-se mais expressivo na consolidação das 

segundas residências de padrão médio e alto, igualmente ao núcleo da Caueira. Atualmente há 
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uma grande oferta de terrenos no núcleo, por imobiliárias que mantiveram loteamentos 

próximos a praia como reserva do mercado nos últimos 10 anos, a exemplo da L Colares.  

O povoado do Saco, terceiro núcleo do LSS mantém uma ligação espacial e turística 

com o destino baiano de Mangue Seco. As segundas residências são de padrão superior e as 

habitações padrão médio e popular estão localizadas a certa distância da praia. A 

concentração irracional das segundas residências na praia do Saco privatizou uma grande 

extensão territorial da praia, trazendo uma segregação espacial e social. Destaca-se ainda que, 

os equipamentos turísticos e de lazer do LSS concentram-se na praia do Saco e povoados 

próximos. Os demais equipamentos turísticos e de lazer situam-se entre a SE-100 e a faixa de 

praia, e estão basicamente distribuídos nos povoados da Caueira, Abaís, Porto do Mato, Terra 

Caída e Pontal (Figura 110).  

O turismo de sol e praia no Saco é estimulado pelo fluxo de turistas que visitam 

Mangue Seco, destino turístico consolidado nos roteiros de viagem nacionais e internacionais. 

Parte da demanda de turistas usuais que visita a praia do Saco está interessada em conhecer as 

praias e dunas de Mangue Seco. Esta realidade interfere no posicionamento que a praia do 

Saco ocupa nos roteiros de viagem, ofertados pelas operadoras de turismo (regionais e 

nacionais) caracterizando-se na maioria das vezes como apenas um destino de passagem. 

Por outro lado, o perfil dos turistas que visitam a praia do Saco demonstrou que uma 

de sua motivação principal é a busca o prazer do sol, envolvendo o consumo das férias em 

resorts costeiros. Sendo assim, não está descartada a possibilidade da implantação de Resorts 

costeiros na área, num futuro próximo. Quanto ao fluxo, cabe destacar que os resorts podem 

atrair maior participação da demanda internacional ou doméstica para a localidade onde está 

situado. A linearidade desses empreendimentos consiste basicamente de uma associação em 

paralelo entre a praia, além de uma estrada ou rodovia. Geralmente, a primeira linha de 

edificações inclui as formas mais densas e caras das acomodações e um núcleo de lojas, bares 

e restaurantes voltados para os turistas com maior disponibilidade de renda, como é o caso 

dos turistas que freqüentam a praia do Saco. 

Os diferentes territórios turísticos gerados pelas práticas sócio-espaciais do lazer e do 

turismo de segunda residência aceleraram o processo de transformação da paisagem e 

estabeleceram no LSS novos usos e funções, visando a atender a uma demanda, sobretudo 

urbana, que pode pagar pelo desfrute das amenidades naturais típico do perfil do turista de 

segunda residência encontrado majoritariamente na praia do Saco. Este tipo de concentração 

no povoado provocou a necessidade de dotação de equipamentos capazes de fixar e, algumas 

vezes, de atrair mão-de-obra. O crescimento do emprego, como conseqüência das novas 
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demandas criadas, é visto como um aspecto positivo em função da presença das segundas 

residências no LSS. 
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Figura 110 - Modelo territorial e turístico do Litoral Sul de Sergipe 

 
Organização: Letícia Lima 
Digitalização: Edson Magalhães 
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O funcionamento da Ponte Gilberto Amado, sobre o Rio Piauí conectará e integrará as 

praias do LSS a destinos turísticos consolidados do litoral Norte baiano, pela Linha Verde. 

Em função disso, o núcleo da praia do Saco e os povoados de Porto do Mato e Porto de N’ 

Angola receberão um fluxo turístico que tem procedência também de Salvador, principal 

receptor e emissor do Estado da Bahia. Esta nova demanda de turistas certamente contribuirá 

com a valorização dos terrenos litorâneos dos povoados de Pontal e Terra Caída, no município 

de Indiaroba.  

Os antigos moradores dos povoados de Pontal, Terra Caída, Porto do Mato e Porto de 

N’ Angola transformam suas residências permanentes em residências secundárias, 

transferindo seu domicílio principal para os outros núcleos receptores e, ao mesmo tempo, as 

construções das residências secundárias nos povoados e os novos equipamentos de serviços 

permitirão a uma parte da população compatibilizar suas ocupações com um emprego na 

construção ou nos serviços de caráter sazonal, tal como se dá o turismo na área de estudo.  

O uso permanente do espaço pelas segundas residências no LSS, conforme a análise 

demonstrou, deu origem a uma forma de vínculo territorial e psicológico com o lugar. 

Portanto, a manutenção deste vínculo é foco das relações sociais, materializadas 

territorialmente nas zonas de emissão, de deslocamento e de recepção de turistas que 

resultaram num processo de produção e reprodução do espaço. A articulação dos fluxos 

populacionais (habitantes estáveis e não estáveis do núcleo receptor) estará continuamente 

desenvolvendo uma rede de equipamentos de infra-estrutura, transportes e serviços, 

conectando-os com todos os elementos geográficos do espaço.  

Os aspectos negativos da paisagem do LSS estão relacionados principalmente ao 

descumprimento da legislação (Lei nº 6.766/1979, Lei n° 9636/1998) em vigor e às ressacas 

de marés que causam a erosão das orlas das praias de Caueira, Abaís e Saco. Os materiais de 

contenção utilizados para conter o avanço do mar prejudicam também o acesso às praias. 

Ressalta-se ainda que, o banho de mar nesses trechos é considerado perigoso, pois há grande 

probabilidade de dispersão de pedras no mar. Estes aspectos acabam por promover uma 

desorganização espacial da paisagem, prejudicando assim a qualidade visual da mesma.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desejo do homem pela beira-mar tem como marco referencial de sua evolução 

histórica a busca da cura nas praias associadas ao valor pictórico e paisagístico que 

complementava o banho. Em seguida, o modelo balnear de vilegiatura marítima que se 

estabeleceu a partir de 1750, transformou a praia em um lugar privilegiado para práticas de 

lazer e de convívio social, devido aos novos objetos geográficos artificiais inseridos à beira –

mar.  

O modelo sol e praia amplamente difundido nos países europeus, a partir do século 

XIX, principalmente na Inglaterra, França, Itália e Espanha, por meio dos spas, do iatismo, e 

dos passeios à beira-mar trouxeram o prestígio e a valorização das áreas litorâneas em relação 

ao lazer com destaque para o Mediterrâneo, que passou a ser um lugar de atração turística 

mundial, inicialmente para uma demanda seletiva e, a partir da década de 60, do século XX, 

para um turismo de massa.  

No Brasil, o turismo de sol e praia surge no Rio de Janeiro, com a urbanização do 

bairro de Copacabana consolidando a praia como espaço de lazer, transformando-a em uma 

das áreas mais valorizadas dentro de um contexto urbano, assim, intensificando a ocupação 

turística das praias em todo o litoral brasileiro, expandindo-se para as regiões Sul e Sudeste e, 

posteriormente, para todo o litoral brasileiro. Atualmente o Nordeste destaca-se como 

principal destino de turismo de sol e praia do país, principalmente por suas características 

climáticas de sol e calor o ano todo 

O modelo de desenvolvimento do turismo de sol e praia na região Nordeste espelha-se 

no Modelo Cancun, que consiste, basicamente, na urbanização turística da orla marítima, 

incorporando as zonas de praias dos municípios à lógica da valorização turística, tendo como 

suporte políticas públicas que vinculam a paisagem natural das praias aos centros de recepção 

e distribuição do fluxo turístico.  

O turismo de sol e praia em Sergipe, tal como vem ocorrendo nas últimas décadas, 

segue a mesma tendência, sendo incentivado por programas de desenvolvimento do turismo 

no litoral, destacando-se o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste, 

(PRODETUR-SE) que concebeu o Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo 

Sustentável (PDITS) como principal instrumento articulador dessa política. A estratégia de 

divulgação adotada pelo PDTIS oferta os destinos turísticos de sol e praia denominando a 
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costa sergipana como Pólo Costa dos Coqueirais, e utiliza o discurso do desenvolvimento 

ordenado e integrado para promover o turismo nos municípios litorâneos sergipanos.  

Os resultados do PRODETUR e PDTIS em Sergipe são positivos e negativos ao 

mesmo tempo. De um lado, os resultados positivos em relação ao incremento do fluxo 

turístico em Sergipe, nos últimos anos, converteram Aracaju em um centro receptor e 

distribuir de turistas para outras regiões litorâneas. Do outro lado, a valorização dos terrenos à 

beira mar, atraíram investidores que exploram os espaços litorâneos, descaracterizado a 

paisagem natural e cultural, gerando sérios impactos ambientais e aumentando a caótica 

especulação imobiliária. 

Os instrumentos de gestão que estão em vigência no litoral sergipano, a exemplo do 

GERCO, PRODETUR e dos Planos de Intervenção na Orla Marítima para os municípios 

costeiros são fundamentais para o ordenamento territorial do turismo no litoral de Sergipe. 

Contudo, a desintegração das informações e ações dos mesmos prejudicam uma configuração 

espacial mais equilibrada. A desarticulação dos planos pode ser explicada pela fragilidade das 

estruturas dos organismos estaduais devido às inúmeras transformações que sofreu ao longo 

do tempo, caracterizadas por fusões, extinções, criações de diferentes órgãos. Além disso, 

ressalta-se o pequeno contingente de pessoal técnico lotado nas Secretarias que desenvolvem 

tais programas. 

O fortalecimento das parcerias interinstitucionais torna-se uma estratégia fundamental 

para integração de políticas e ações para o desenvolvimento do turismo litorâneo em diversos 

níveis e escalas de atuação, com a otimização de meios para implantação e qualificação dos 

equipamentos e serviços necessários a manutenção do segmento. A consolidação desses 

mecanismos de planejamento e de gestão do turismo e da orla está atrelada também às novas 

possibilidades de trabalhar o litoral de forma integrada com realidades cada vez mais 

complexas. 

O SISTUR do Litoral Sul de Sergipe demonstrou que a infra-estrutura básica e 

turística do LSS não são suficientes para atrair um fluxo sustentável de turistas de sol e praia, 

indicando que essa modalidade no LSS não ocorre a moldes de destinos turísticos 

consolidados e caracterizados na maioria das vezes como um turismo de massa. Além disso, o 

mercado turístico Estadual e Regional tem ofertado as praias do LSS como um destino de 

“bate e volta”, pois a localização geográfica que o destino ocupa nos roteiros turísticos das 

agências de receptivos locais vende a imagem do LSS como um destino de passagem, 

fortalecendo assim, Mangue Seco, na Bahia como destino principal. 
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Atualmente, os equipamentos e serviços turísticos presentes nas praias do LSS são 

limitados para atender uma demanda de turistas mais exigentes. A mão-de-obra local não está 

capacitada no sentido de atender o perfil do turista de sol e praia encontrado no LSS, para 

tanto faz-se necessário requalificação dos produtos e serviços oferecidos, bem como a 

inserção de programas de capacitação da mão-de-obra local,  tendo como foco a educação 

profissional.  

A cultura autêntica e tipicamente local não se constitui como uma ferramenta 

complementar a promoção do destino e a atração de turistas. A maioria dos habitantes estáveis 

do núcleo receptor argumenta que não existe uma identidade local. O apoio e o fomento da 

produção das manifestações e usos tradicionais populares, como por exemplo, artesanato, 

dança e gastronomia regional são alternativas de inclusão social dos diferentes grupos sociais 

no processo de planejamento.  

No Litoral Sul de Sergipe, assim como grande parte do litoral brasileiro, verifica-se 

uma intensificação do uso do solo sem critérios pré-estabelecidos, sendo possível identificar 

em vários pontos, a presença de casas de segunda residência em áreas de dunas e próximas à 

linha de costa, chegando ao ponto de privatizar áreas consideradas de uso comum. O turismo 

de segunda residência, tal como se dá no Litoral Sul de Sergipe, tem gerado nos últimos anos 

uma ocupação desordenada do território e a construção de diferentes territórios turísticos 

gerados pelas práticas sócio-espaciais e de lazer que aceleraram o processo de transformação 

da paisagem litorânea, promovendo a descaracterização da mesma. 

O turismo de segunda residência exerceu e exerce forte influência no padrão dos 

assentamentos do LSS, trazendo repercussões espaciais negativas associadas à expansão da 

urbanização sem o devido planejamento e ao processo de especulação imobiliária nos 

povoados da Caueira, Abaís e Saco. Como conseqüências positivas do turismo de segunda 

residência salientam-se a diversificação do mercado de trabalho nas praias e povoados e seus 

efeitos no padrão de renda da população residente.  

Apesar do modelo de Butler (1980) ter sido considerado por muitos pesquisadores 

como mono-funcional, pois apenas o setor turístico é representado, acredita-se que o modelo 

continua sendo uma importante ferramenta de análise para a geografia do turismo no sentido 

de demonstrar estágios evolutivos de destinos turísticos, bem como tendências futuras do 

destino. Nesse sentido, há sempre que considerar o turismo e a sua dinâmica sistêmica e 

funcional no espaço, porque o turismo e os outros setores comumente se desenvolvem 

simultaneamente. Este ponto é particularmente importante na realidade regional do litoral do 
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Nordeste do Brasil, onde a cana de açúcar, os cultivos alimentares, a pesca e a marinocultura, 

como se verifica nos municípios litorâneos de Sergipe coexistem lado a lado com o turismo. 

O modelo de Butler (1980) quando aplicado em destinos turísticos que se encontram 

no início da fase de desenvolvimento se constitui como um modelo adequado para se 

compreender a evolução e as transformações do lugar que se estuda. Todavia, o TALC deve 

estar diretamente ligado às práticas sócio-espaciais e à valorização social dos recursos físicos, 

elementos estes que não são considerados pelo modelo de Butler (1980). No entanto, o 

modelo mostrou-se consistente quando aplicado de forma integrada e complementar ao 

SISTUR.   

A aplicação do TALC também ajudou na compreensão dos padrões espaciais que o 

turismo produziu no LSS.  O estudo da curva evolutiva do turismo no LSS representou a 

manutenção e a expansão do turismo de segunda residência na região, sobretudo, 

concomitantemente a evolução do número de leitos (pousadas) que tende a crescer de forma 

menos expressiva que as segundas residências, identificado como principal agente do 

desordenamento territorial do LSS.  

A operação da Ponte Jornalista Joel Silveira e da Ponte projetada sobre o Rio Piauí, 

que interligará Porto do Cavalo (Estância) a Terra Caída (Indiaroba) passam a exercer 

influência direta no fluxo (n° de turistas) e na duração da viagem ou excursão no LSS. 

Ademais, ressalta-se ainda que os loteamentos e condomínios lançados e previstos nas praias 

do LSS, em função do rápido acesso pós Ponte Joel Silveira demandarão a ampliação e a 

melhoria da infra-estrutura básica e dos serviços urbanos na região. 

O modelo territorial e turístico do LSS confirmou a dinâmica territorializadora do 

turismo de segunda residência e este estudo considera que sua expansão e sua consolidação 

promoverão o surgimento de novos núcleos receptores, como Pontal e Terra Caída. O papel 

de Aracaju, as pontes e a inserção de novos objetos geográficos propiciarão a consolidação 

das segundas residências, uma vez que a demanda por acomodações de final de semana e de 

férias continuará crescendo. Estima-se que este modelo de expansão urbana para as regiões de 

segunda residência irá produzir um novo território turístico no Litoral Sul de Sergipe.  

As análises empreendidas auxiliam na compreensão da incorporação das políticas de 

desenvolvimento da atividade turística litorânea com ênfase na valorização das zonas de 

praias. Contudo, conclui-se que a disputa velada entre os Estados de Sergipe e da Bahia pela 

conquista territorial através da estruturação viária capazes de atrair e atrelar novos fluxos de 

turistas a um eixo maior (Aracaju ou Salvador) provocou uma corrida de marketing baiano 

com vistas à promoção e a intensificação do Litoral Norte e, recentemente ofertando a Praia 
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do Forte em agências de receptivo de Aracaju, fortalecendo cada vez mais o LSS como um 

destino de passagem.  Nesse sentido, esta tese vislumbra o desdobramento da pesquisa para o 

estudo do destino de Mangue Seco (BA) e demais praias do Litoral Norte baiano através da 

perspectiva territorial a partir do Estado de Sergipe. Acredita-se ainda que a compreensão dos 

modelos evolutivos territorial e turístico dos destinos litorâneos baianos e sergipanos podem 

antecipar respostas e problemas, e, sobretudo, ser úteis à ação dos diversos agentes 

preocupados com a integração das políticas territoriais e com consolidação do turismo de sol e 

praia na região.  
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