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RESUMO  
 
A Tese tem como objetivo geral conhecer e decodificar a lógica do desenvolvimento da 
atividade de turismo de litoral, em curso, identificar suas diferentes características espaciais, 
bem como as articulações dos principais agentes viabilizadores deste processo – Estado, 
agentes financeiros, imobiliários e do turismo – e como a natureza e a sociedade, isto é o 
espaço, são submetidos e reagem a essa lógica, identificando os principais “modelos” de 
ocupação. Tem como área de estudo a zona costeira do Estado da Bahia onde se analisa as 
particularidades das questões relativas à produção do espaço destinado à funcionalização da 
atividade do turismo de Sol-Mar-Praia e como a mesma participa, interfere, influencia e 
define os usos e apropriação das áreas litorâneas e os processos urbanos contemporâneos. A 
ocupação do litoral da Bahia, de uma inserção estrutural durante os primeiros ciclos da 
economia brasileira, passa a apresentar uma importância que oscila entre decadência e 
crescimento, segundo os papéis que a ele se designem. Constata-se que, durante as últimas 
décadas, a franja litorânea do estado da Bahia é objeto de forte pressão por parte de 
diferentes agentes sociais que vinculam sua utilização, principalmente, ao circuito imobiliário 
orientado para a atividade do turismo de litoral, exigindo e impondo novas bases de 
adequação desse território e às zonas definidas como turísticas. As pressões exercidas sobre o 
território pelos agentes que conformam o setor econômico do turismo encontram eco e 
confluência nas ações governamentais, tanto no âmbito do planejamento como na legislação 
setorial, no financiamento, na oferta e adequação da infraestrutura, destacando-se a técnica e 
informacional, no ordenamento territorial para criar as condições objetivas para o 
desenvolvimento dessa atividade. O resultado da ação articulada desses agentes submete e 
altera, de forma expressiva, os processos espaciais pré-existentes com reorientação das bases 
urbanas, da relação natureza e sociedade, questões que redesenham o processo de ocupação 
imprimindo uma forma especifica de ordenamento e uso do litoral. Sob essa ótica, identifica-
se a dinâmica e os movimentos de ocupação do espaço que, na perspectiva de sua valorização, 
propiciam uma apropriação privada do solo vincada na segmentação de territórios. Tal 
processo põe em risco a preservação e a conservação do ambiente pela destruição dos 
recursos naturais, exacerba a segregação social-espacial que resultam nas configurações 
espaciais diferenciadas dos lugares. Apesar da especificidade que guarda a atividade do 
turismo em relação a outras quanto à apropriação do território, a lógica subjacente ao 
processo de adequação de um determinado espaço está presidida pelas mesmas leis gerais do 
processo de acumulação capitalista que se manifestam, claramente, também no litoral baiano. 
No caso, fica evidente que a atividade do turismo tem como pressuposto a apropriação 
privada da natureza e a apropriação do tempo livre. A Tese lança mão de base empírica, que 
possibilita o conhecimento de como as leis gerais da economia e os mecanismos sob os quais 
se submete e concretiza a produção do espaço, sobretudo nas condições da apropriação e uso 
do litoral para o turismo e os arranjos territoriais daí decorrentes. Por fim, pretende-se que a 
reflexão desenvolvida contribua para aclarar o campo metodológico sobre as questões 
relativas da análise espacial, relacionada aos “modelos” de desenvolvimento físico-territorial 
que orientam esse momento de adequação dos territórios costeiros à lógica da economia 
turística. 
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appropriations of the coast of Bahia.  442 p. 2014. Thesis (Doctorate) Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2014.  
 

ABSTRACT 

 

The main goal of this dissertation is to research and decode the rationality behind the 
development of present day touristic activity in coastal areas, identify their different spatial 
character as well as the different connections among the key enablers of such “model” – 
State, financial, real estate and tourism agents – and how nature and society, i.e. space, are 
subject and react to this scheme. Its area of study is the sea coast of the State of Bahia where 
this work analyzes the characteristics of issues relating to the production of space intended 
for implementation of Sun-Ocean-Beach touristic activities and with such implementation 
interacts, interferes, influences and defines the use and the appropriation of coastal areas and 
contemporary urban processes. The settlement of the coast of Bahia, a structural insertion 
during the first cycles of the Brazilian economy, begins to show an importance ranging from 
decay to growth according to the different roles it is asked to play. It has been evident that, 
during the last decades, the coastal fringe of the state of Bahia has been subject to strong 
pressure from different social agents that require its use mainly to the real estate sector 
geared towards coastal tourism, demanding and imposing new compliance terms for this 
territory and the areas defined as tourist zones. The pressures on the territory by the agents 
that compose the economic sector of tourism find resonance and convergence in government 
policies both in planning and in sector legislation, in financing, availability and suitability of 
infrastructure - especially technical and communication – and in land use to create the 
objective conditions for the development of this activity. The result of the joint action of 
these agents submits and changes, in a major way, the spatial processes bringing a 
reorientation of urban bases, nature, and society, issues that redraw the occupation process 
printing a specific form of planning and use of the coast. Under this light, it is identified the 
dynamics and movements of space occupation which, in view of its increase in value, lead to 
private ownership of land, the segmentation of territories, conservation or destruction of 
natural resources and social-spatial segregation that result in differentiated spatial settings 
of places. Despite the specificity of the tourism activity in relation to other activities on the 
subject of the appropriation of land, the underlying rationality of the suitability process of a 
specific space is ruled by the same general laws of the process of capitalist accumulation 
which are also present, strongly so, on the coast Bahia. In the case of tourism this 
presupposes the private appropriation of nature and the appropriation of free time. This 
dissertation makes use of empirical data, which enables the understanding of these general 
laws and mechanisms under which it implements the production of space, particularly the 
conditions of the production of coastal space for tourism and the territorial arrangements 
there arising. Lastly, it is intended that the reflections developed in this study do contribute 
to a few clarifications of a methodological nature about the issues relating to spatial analysis 
and the models for physical and territorial development that guide this moment of suitability 
of coastal areas. 
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RESUMEN 
 
 

Esta tesis tiene como objetivo conocer, describir y decodificar la racionalidad del desarrollo 
de la actividad del turismo costero, actual,  identificar sus diferentes características 
espaciales, y las articulaciones de principales agentes habilitadores de este proceso – Estado, 
agentes  financieros, inmobiliarios y del turismo - y cómo la naturaleza y la sociedad, es 
decir, el espacio, están sujetos y reaccionan a esta lógica, identificando los principales 
“modelos” de ocupación. Tiene como área de estudio la zona costera del Estado de Bahía, 
donde se analizan las particularidades de las cuestiones relativas a la producción del espacio 
destinado a la funcionalización de la actividad del turismo de Sol-Mar-Playa y la forma en 
que esta participa, interviene, influye y definen los usos y la apropiación de las zonas costeras 
y los procesos urbanos contemporáneos. La ocupación de la costa de Bahia, de una inserción 
estructural durante los primeros ciclos de la economía brasileña comienza a mostrar una 
importancia que oscila entre la decadencia y el crecimiento, de acuerdo con las funciones que 
él designe. Al parecer, durante las últimas décadas, la franja costera del estado de Bahía está 
sujeta a una fuerte presión de los diferentes agentes sociales que vinculan su utilización a la 
actividad orientada al circuito inmobiliario del turismo costero lo que requieren imponer 
nuevas bases a la adecuación de este territorio y las áreas definidas como de turismo. Las 
presiones sobre el territorio por parte de los agentes que componen el sector económico del 
turismo  se repite sobre  las políticas gubernamentales, tanto en la planificación y en la 
legislación sectorial, en lo financiamiento, en la disponibilidad y calidad de la infraestructura, 
en especial  la técnica y de la información,  en el ordenamiento territorial para crear las 
condiciones objetivas para el desarrollo de esta actividad. El resultado de la acción conjunta 
de estos agentes súmete y  presentar cambios, expresivos, en los procesos de reorientación 
espacial de bases urbanas preexistentes, de la relación naturaleza y sociedad, que redibujar el 
proceso de ocupación  imprimiendo una formula específica de planificación y uso de la costa. 
Bajo este punto de vista, se identifica la dinámica y los movimientos de ocupación de espacio, 
a la vista de su valoración, conduciendo a una la apropiación privada de la tierra, 
segmentación de los territorios. Tal proceso pone en riesgo la preservación y la conservación 
del ambiente por  la destrucción de los recursos naturales, la segregación socio-espacial que 
resultan lugares diferenciados en el espacio.  A pesar de la especificidad que guarda la 
actividad turística en relación con otras en cuanto a la apropiación de la tierra, la lógica  
subyacente al proceso de adecuación de un determinado espacio es presidido por las mismas 
leyes generales del proceso de acumulación capitalista que se manifiestan, con fluidez, 
también en la costa de Bahia. En el caso de la actividad turística se pone en evidencia que 
esta presupone la apropiación privada de la naturaleza y la apropiación del tiempo libre. La 
Tesis se sirve de una base empírica, que permite el conocimiento de cómo las leyes y 
mecanismos generales de la economía  somete y pone en práctica la producción del espacio, 
en particular, las condiciones de la producción del espacio para el turismo costero y los 
arreglos territoriales derivados. Por último, se pretende que la reflexión desarrollada 
contribuye para aclarar el campo  metodológicas sobre las cuestiones de análisis espacial y el 
modelo de desarrollo físico y territorial que guían  a la vez la idoneidad de las zonas costeras. 
 
Palabras claves: Urbanismo - Urbanismo de Costa – Turismo de Litoral - Litoral da Bahia. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
 

O turismo é um tipo de consumo diferente dos outros, 
pois se realiza em outro local e não visa à satisfação de 
uma necessidade fundamental do homem: ele não é um 
dado da Natureza ou do Patrimônio Histórico, pois 
nenhum lugar é turístico em si, nenhum sítio merece ser 
visitado, como diz a literatura turística; o turismo é um 
produto da evolução cultural […].                                       
                                                                (BOYER, 2003) 

 

 

 Este trabalho expressa preocupações intelectuais a respeito das questões relativas à 

produção do espaço no marco do processo de desenvolvimento do modo de produção 

capitalista, em que o espaço é muito mais que o suporte das atividades humanas. O espaço é 

aqui considerado segundo Milton Santos, 

 

[…] como um conjunto de relações realizadas através de funções e de 
formas que se apresentam como testemunho de uma história escrita por 
processos do passado e do presente. Isto é, o espaço se define como um 
conjunto de formas representativas de relações sociais do passado e do 
presente e por uma estrutura representada por relações sociais que estão 
acontecendo diante dos nossos olhos e que se manifestam através de 
processos e funções. O espaço é, então, um verdadeiro campo de forças cuja 
aceleração é desigual (SANTOS, 1990, p. 122). 

 

 Com essa compreensão do espaço, foi escolhida a zona de litoral do Estado da Bahia 

para aprofundar alguns dos aspectos e especificidades das questões relativas à análise da 

produção social do espaço de litoral. Esta eleição tem como justificativa a dinâmica da 

ocupação desse litoral ao longo do processo histórico da formação espacial1 do Brasil e, mais 

recentemente, com a incorporação e o desenvolvimento de novas atividades, entre as quais 

aquelas destinadas à funcionalização do território para as atividades do turismo. Esta pode 

ser entendida como a criação dos suportes físicos e bases sociais necessários, que cristalizam 

objetos construídos, configurando um circuito que propicia o desenvolvimento das atividades 

do turismo. Distintos papéis foram desempenhados por esse espaço dentro da divisão 

territorial do trabalho, bem como, distintos ritmos de participação deste território se 

                     
1 Nesta perspectiva, Milton Santos adota a categoria formação espacial, como teoria e método, com base e 
buscando atribuir uma centralidade analítica à dimensão espacial do processo de formação socioeconômica 
(SANTOS, 2008). Ruy Moreira também trilha este caminho (2012). Assim como também Edward Soja (1993) 
em suas “Geografias Pós-modernas” ao adotar a categoria do “materialismo histórico e geográfico”. 
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impuseram na dinâmica socioeconômica do País articulado, também, ao contexto 

internacional. Entender como o movimento geral da sociedade participa, interfere, influencia 

e define os processos urbanos contemporâneos de ocupação do litoral baiano e como a 

atividade do turismo intervém e participa nestes processos é questão central a ser pesquisada 

neste trabalho.  

 A ocupação do litoral da Bahia, de uma inserção estrutural durante os primeiros ciclos 

da formação espacial brasileira, passa a apresentar uma importância que oscila entre 

decadência e crescimento, segundo as funções que se designem a esses espaços em suas 

distintas temporalidades e espacialidades de acordo com os vários ciclos econômicos. 

Observa-se que, durante as últimas décadas, a franja litorânea do estado da Bahia é objeto de 

forte pressão por parte de diferentes agentes sociais, que requerem sua utilização nas 

distintas formas de demandas, principalmente para o circuito imobiliário voltado, sobretudo, 

para a atividade do turismo, exigindo e impondo novas bases de adequação desses espaços 

aos interesses de alguns segmentos do capital. 

 As pressões exercidas sobre o território pelos agentes que conformam o setor 

econômico do turismo encontram eco e confluência nas ações governamentais, tanto no 

âmbito do planejamento e gestão como de legislação específica, financiamento, oferta e 

adequação de infraestrutura, sobretudo a técnica e informacional, para criar as condições 

objetivas e subjetivas2 para o desenvolvimento dessa atividade. O resultado da ação 

articulada desses agentes – Estado, agentes imobiliários e de turismo – submete e altera, de 

forma significativa, os processos espaciais existentes com reorientação das bases urbanas, dos 

recursos naturais e da sociedade.  

 Observa-se que, não obstante o forte impacto socioterritorial gerado pela atividade do 

turismo e os inúmeros trabalhos acadêmicos realizados sobre esta atividade até então – que 

aparecerão analisados ao longo deste trabalho – pouco se tem estudado, na área do 

urbanismo, sobre as especificidades da atividade do turismo de litoral sob a ótica da produção 

do espaço. Sob essa ótica, será possível identificar a dinâmica e os movimentos espaciais que 

na perspectiva de sua valorização levam ao uso e à apropriação privada do solo, segmentação 

de territórios, conservação, transformação ou destruição dos recursos naturais, segregação 

social que resultam nas configurações espaciais diferenciadas dos lugares.  

 Considerando que, apesar da especificidade que guarda a atividade do turismo em 

relação às outras quanto à apropriação do território, a lógica subjacente ao processo de 

                     
2 Discursos e ideologias são reproduzidos com vistas à legitimação das intervenções territoriais do Estado no 
imaginário social. 
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adequação de um determinado espaço, a valorização seletiva dos lugares, está presidida pelas 

mesmas leis gerais da acumulação capitalista que, como não poderia deixar de ser, se 

manifestam, também, no litoral baiano (MARX, 1968)3. Desse modo, desenvolveu esta Tese, 

com base empírica, que permitiu o conhecimento – limitado ao objeto da investigação – das 

leis gerais da (re)produção do capital  e dos mecanismos sob os quais se submete e concretiza 

a produção do espaço, em particular das condições da produção do espaço de litoral para o 

turismo e os arranjos espaciais daí decorrentes.  

 Tendo, pois, como objeto de estudo o litoral baiano buscou-se entender como se 

articulam os principais agentes da produção do espaço e que tipo de arranjos espaciais 

produzem, dando ênfase à compreensão das formas de articulação desses processos às bases 

urbanas. Assim, não obstante o trabalho centrar-se em uma determinada forma de 

especialização de uso do território pretende-se que a reflexão desenvolvida contribua para 

algumas aclarações de caráter metodológico sobre a questão da análise espacial, permitindo, 

desse modo, entender o modelo de desenvolvimento físico-territorial que orienta esse 

momento de adequação do território costeiro baiano.  

 

 

1.1 COLOCAÇÕES DO PROBLEMA 
 
 
 A ocupação do território brasileiro é uma ocupação que ainda privilegia o litoral. 

Historicamente, os principais assentamentos de população do Brasil estabeleceram-se e 

desenvolveram-se ao longo do litoral e deram origem a alguns dos principais núcleos 

urbanos do País, delineando uma forma singular de povoamento. Apesar do resultado 

positivo no esforço para interiorizar esta ocupação, ainda é visível a permanência da 

concentração populacional na costa brasileira. Esta, de certa forma, se reproduz no Estado da 

Bahia, porém, no extremo-sul deste Estado é onde se observa uma descontinuidade na 

densidade populacional da costa brasileira (Figura 1.1 e 1.2). 

 Essa organização territorial obedece à dinâmica do processo de expansão do modo de 

produção capitalista no Brasil, que vai assumindo especificidades, redefinindo-se segundo 

fatores historicamente determinados. O empório mercantil português, organizado a partir da 

instalação na costa marítima do Brasil, fez emergir, com destaque, a cidade portuária e 

                     
3 A “Lei Geral da Acumulação Capitalista” trabalhada por Marx no Volume II do Livro I de “O Capital”, 
Capítulo XXIII, de forma sintética, consiste no fato de que, de um lado, quanto maiores forem o produto social, 
a capacidade de gerar riqueza e a produtividade do trabalho, de outro lado, maiores serão os índices de miséria, 
pobreza e desemprego. No capitalismo, o objetivo da produção não consiste na satisfação das necessidades 
humanas, mas na obtenção de lucro (MARX, 1968). 
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administrativa de Salvador que, abrigada na Baía de Todos os Santos, atuava como elo de 

articulação entre a Colônia e o capital comercial europeu, intermediado por Portugal.  

 

 
                Figura 1.1 Distribuição da densidade demográfica. Brasil. 2010 

                          

 

 

 

Figura 1.2 Distribuição da densidade 
demográfica. Brasil. Recorte da Bahia. 2010 
Fonte: IBGE, 2010  
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Era através de Salvador, principalmente, que se estabeleciam os intercâmbios: a 

produção era enviada a Portugal e recebia deste as mercadorias para o consumo interno e, 

durante muito tempo, também os africanos escravizados, que deram suporte à base 

econômica colonial brasileira e aos períodos subsequentes. Uma cidade-região cujos limites 

funcionais compreendia a área do Recôncavo baiano, uma hinterlândia do porto, onde se 

assentava a agroindústria canavieira ao longo do arco que conforma a Baía de Todos os 

Santos estruturando uma importante rede urbana4.  

 Cumpre lembrar que razões de outra natureza contribuíram, também, para a 

ocupação da costa brasileira. Entre essas, podem ser assinaladas aquelas de caráter 

geopolítico e estratégico – seja do ponto de vista da defesa da terra conquistada, seja de 

âmbito geográfico e de localização – e de caráter estrutural da utilização da via marítima 

como a principal base de circulação e articulação de novos territórios e das grandes 

navegações. A costa do Brasil e no Estado da Bahia, em particular, alguns trechos de litoral 

ofereciam condições seguras para a navegação embarque e desembarque de mercadorias, 

além de rota de passagem para as Índias. Dessa forma, foram-se constituindo núcleos de 

povoamento como pontos de apoio urbano para controle administrativo e produtivo, muitos 

dos quais deram origem aos núcleos urbanos atuais5. 

 A ocupação do litoral constituiu-se, desse modo, em uma das condições objetivas para 

o processo de acumulação de capital. Através do porto de Salvador (mais tarde, pelos portos 

de Recife e do Rio de Janeiro), chegavam os produtos, os homens (incluindo a mão de obra 

escrava), as armas, as inovações, entre outros. Assim, efetivava-se a inserção do Brasil – 

Colônia na divisão internacional do trabalho aportando, via exportação das matérias-primas, 

as mercadorias necessárias para a consolidação e a expansão do capitalismo mercantil. Este 

fato promoveu a especialização de algumas regiões, do litoral e do interior, em produtoras de 

determinados bens como a cana-de-açúcar, a pecuária, metais e pedras preciosas e o algodão, 

entre outros, ocupando vastas áreas de terra. 

 O modelo de expansão mercantil, baseado no tripé latifúndio – monocultivo –

escravidão, conduziu a um padrão de organização da urbanização centrado em uma débil 

divisão social do trabalho entre o campo e a cidade, além de uma ocupação do território cuja 

                     
4 Ver a respeito: Ubiratan Castro Araújo. “A Baía de Todos os Santos: um sistema geo-histórico resistente”. 
Bahia Análise & Dados, v. 9, p. 10-23 e Maria de Azevedo Brandão (org.). “Recôncavo da Bahia: sociedade e 
economia em transição”. Salvador: Fundação Casa de Jorge Amado, 1998. 
5
 Segundo Nestor Goulart Reis Filho (1968, p. 68) a criação da cidade de Salvador, tem continuidade com a 

construção das cidades do Rio de Janeiro, de São Luis e Belém que se constituíram nas cabeças da rede urbana 
“em suas regiões”. 
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especificidade foi determinada pela ocupação do litoral, onde se situavam as melhores terras 

para o cultivo da cana-de-açúcar. 

 Essa divisão do trabalho, responsável pela estruturação dos espaços econômicos 

regionais e atrelada à divisão internacional do trabalho, só vai sofrer ruptura quando o 

modelo de expansão capitalista, no Brasil, passa a centrar-se na industrialização, gestionada a 

partir da Região Centro-Sul. Observe-se que, antes, o ciclo da mineração promoveu a relativa 

interiorização da ocupação e, posteriormente, o ciclo econômico do café já se havia deslocado 

do eixo de acumulação de capital no País e conduzido a Região Nordeste, até então o 

principal centro de acumulação, a desempenhar um papel pouco dinâmico na economia, 

produzindo-se a chamada “estagnação do Nordeste” 6. 

 A mudança do eixo do processo de acumulação, definido sob as bases do capital 

monopolista, criou uma nova ordem na produção do espaço, fruto das exigências do novo 

modelo de acumulação: homogeneizando o espaço nacional – através da generalização das 

relações capitalista por todo o território – e se rearticulando às economias regionais, o que é 

facilitado pela extensão da malha rodoviária de integração nacional, sobretudo pela BR-116, 

na década de 60 do século passado e, na década seguinte, com a construção da BR-101 mais 

próxima da costa 7. Paralelo a isto se tem a mudança da capital do país do Rio de Janeiro para 

Brasília, assim, do litoral para o Centro-Oeste, criando as bases para romper com o modelo 

de ocupação que, historicamente, se concentrava no litoral.  

 Se as exigências das organizações econômicas anteriores adaptaram o território 

segundo sua lógica, sobrepõem-se, a essas organizações pretéritas e a seus espaços, formas de 

adequação do território o que, ora amoldadas e transformadas, passam a responder aos novos 

requerimentos territoriais, mantendo em alguns casos vestígios da cristalização espacial 

anterior.  

 O Brasil possui 9.198km de extensão de costa marítima8, dos quais 1.183km 

correspondem ao litoral da Bahia, Estado de maior extensão de litoral marítimo, 

correspondendo a 12,8% do total da área de costa. Pode-se observar, ao longo desta franja 

litorânea, a presença de 54 centros urbanos, de diferentes graus de importância e dinamismo 

econômico. O Centro de Estudos e Planejamento da Bahia, em distintos planos e documentos 

                     
6
 Devem-se interpretar as comparações feitas entre o Nordeste e o Centro-Sul sob a ótica da divisão regional do 

trabalho pela qual as desigualdades devem ser entendidas não como uma “dualidade”, mas como um sinal 
concreto do movimento diferencial nas relações entre as duas regiões (OLIVEIRA, 1977). 
7 O projeto Turismo Rio-Salvador (TURSA) realizado, em 1974, pela EMBRATUR em razão da BR-101, tinha 
como objetivo encaminhar a expansão turística na faixa compreendida entre o litoral e esta rodovia nos estados 
do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. 
8
 Esta extensão incorpora as saliências e reentrâncias do litoral. 
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governamentais, classificou 24 desses centros como cidades turísticas de litoral, das quais 

nove são sedes municipais.   

  Verificando-se a tendência apontada no processo de urbanização da Bahia e 

constatando-se que será mantida a importância da zona costeira ao concentrarem-se nessas 

áreas os maiores projetos agroindustriais e zonas de exploração de petróleo do Estado, além 

da existência de infraestrutura satisfatória, estabelecem-se, assim, novas bases para o 

movimento de ocupação do litoral. 

 Apesar de se harmonizar com as transformações estruturais do sistema internacional 

de trocas, a ocupação do litoral baiano não se deu de forma uniforme. Em muitos pontos 

redefiniram-se as atividades primárias, que foram substituídas por atividades industriais, 

portuárias, turísticas, entre outras, ao mesmo tempo em que se produziu o crescimento da 

população e de seus aglomerados, surgindo novas oportunidades de mercado e de atividades. 

Não é sem significado o fato de que, em 1994, a macrorregião Salvador-Feira de Santana 

concentrava 66,44% da renda municipal do Estado e os municípios situados no litoral sul 

baiano concentravam 15,64%. Assim, estas duas áreas – a macrorregião Salvador-Feira de 

Santana e o litoral sul –, eram responsáveis por 82,08% da renda municipal do estado. 

 A possibilidade de reconstrução da história de ocupação do litoral baiano permite 

identificar, ao mesmo tempo, o início e a evolução da atividade do turismo na área.  As áreas 

de litoral receptoras configuraram “espaços turísticos”, algumas originadas de forma que se 

poderia chamar de “espontâneas” e outras oriundas de operações planejadas. É nesse 

contexto que se fundamenta a questão central desta Tese: como o modelo de 

desenvolvimento do turismo adotado tem repercutido e incorporado à base urbana 

preexistente; e como têm transformado, abandonado, segregado ou incorporado novas áreas, 

resultando em configurações espaciais diferenciadas.  

 Considerando a afirmação de Sánchez (1985, p. 111) de que “[...] é mais oneroso 

reconverter um modelo de implantação turística no espaço que planejá-lo previamente”, 

pergunta-se: é possível atuar com outros modelos de integração ou modificação do espaço 

para o turismo de litoral? Pode-se opor ou reformular-se o atual modelo (ou modelos) de 

produção do espaço de ócio de litoral por outro modelo territorial? 

 São questões necessárias por onde se busca abordar o tema nesta Tese, o que impõe 

conhecer e decodificar o modelo de desenvolvimento da atividade de turismo de litoral, em 

curso, identificar suas diferentes características espaciais, bem como as articulações dos 

principais agentes viabilizadores deste modelo – Estado, agentes financeiros, imobiliários e 
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de turismo – e como a natureza e a sociedade, isto é, o espaço é submetido e reage a esta 

lógica. 

 

 

1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

 

 A atividade econômica do turismo fundamenta-se em capitalizar, em bases mercantis, 

as motivações de determinados grupos sociais que podem deslocar-se – em seu tempo livre – 

para um lugar, com o fim de satisfazer necessidades socialmente criadas. Assim, orientadas 

para o uso do tempo livre e nos limites da divisão espacial do trabalho, algumas áreas são 

funcionalizadas e especializadas como espaços de ócio – lugares do tempo livre –, o que 

justifica a existência do setor da atividade econômica orientada para o produto turismo. 

Deve-se ressaltar a importância que a atividade turística deveria ter, não só com o 

objetivo de potencializar o uso de recursos, próprios de cada parcela de território, como 

também de garantir a manutenção destes, como condição do desenvolvimento e continuidade 

de sua atividade, entendendo, como observa Corrêa (1993), que os recursos naturais só 

adquirem significado quando vistos em um contexto social.  

 Foi no contexto do segundo pós-guerra, que a valorização social do sistema sol, mar e 

praia têm privilegiado a localização de empreendimentos, orientados para espaços de ócio nas 

zonas de litoral, onde se criaram os meios para atender às crescentes demandas para o uso e 

consumo desses espaços. 

 Em geral, a atuação e os mecanismos de implantação das atividades turísticas no 

território geram tensões de natureza social e econômica, além dos conflitos de caráter 

espacial, criados pelo impacto dessas atividades, seja no meio ambiente, seja sobre os 

recursos naturais, sociedades e economias locais, cuja existência constitui elementos 

estruturais para a produção desse espaço, em particular do litoral, e da própria manutenção 

da atividade econômica do turismo.  

 Se, por um lado, as recentes transformações ocorridas no litoral da Bahia voltadas 

para a atividade turística, podem acentuar, em parte, sua degradação assim como a destruição 

dos recursos naturais que lhe dão suporte, por outro, continuam crescendo as demandas para 

novas formas de uso e padrões de ocupação desse espaço. Sejam estas demandas locais, 

regionais, nacionais e internacionais para o consumo destes espaços.  
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 Desse modo, como já afirmado, a realização desta investigação tem como objeto de 

estudo o litoral do Estado da Bahia (Brasil) cuja pressão para seu uso apresenta – limitada às 

especificidades da sua formação social – o cenário geral anteriormente descrito, entre os 

quais a especialização funcional destes espaços.  

 Com base nestes pressupostos definiu-se como objetivo geral conhecer e decodificar 

o processo de desenvolvimento da atividade de turismo de litoral, em curso, identificar suas 

diferentes características espaciais, bem como as articulações dos principais agentes 

viabilizadores deste modelo – Estado, agentes financeiros, imobiliários e do turismo – e como 

a natureza e a sociedade, isto é o espaço, são submetidos e reagem a essa lógica. 

 Como objetivos específicos têm-se: 

1. Contribuir para a análise da produção espacial, concretamente do espaço de litoral da 

Bahia, identificando e conhecendo os mecanismos de implantação da atividade do 

turismo, os conflitos e as tensões gerados no âmbito do território de referência para o 

estudo.  

2. Identificar as distintas formas de utilização e organização espacial do território para a 

atividade turística no litoral baiano.  

3. Entender como se articulam os principais agentes da produção do espaço de litoral 

para o turismo, que tipos de espaço produzem, possibilitando a compreensão dos 

processos urbanos contemporâneos.  

4. Entender como o desenvolvimento recente da atividade do turismo de litoral 

repercute nos processos urbanos contemporâneos e neles interfere e participa 

segregando ou incorporando novas áreas.  

 

 

1.3 METODOLOGIA 
 
 
 A investigação realizada exigiu, inicialmente, a inserção do objeto de análise – a 

forma de uso e ocupação recente do litoral do Estado da Bahia – em especial a partir da 

década de 1970, sua produção, adequação e a funcionalização para a atividade do turismo – 

em um marco geral da acumulação capitalista, como meio de apreender a totalidade dos 

processos sociais que fundamentam e permitem a compreensão e explicação das ações sobre 

esse espaço, com ênfase nos processos urbanos contemporâneos. 

 Desse modo, a reflexão desenvolvida estruturou-se, em um primeiro momento, no 

aprofundamento das categorias de análise que possibilitaram, com base nos elementos 
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empíricos, identificar e compreender as especificidades da produção do espaço no litoral 

baiano, da atividade do turismo e o significado das ações empreendidas sobre este território, 

seus padrões de uso e ocupação e as diferentes configurações dos espaços de turismo de 

litoral.   

 Das revelações da leitura dos dados empíricos e informações obtidas através de 

levantamentos secundários – em trabalhos acadêmicos e técnicos – foram selecionados os 

mais representativos da totalidade da realidade empírica estudada, como paradigma da 

situação encontrada. Conclui-se com a identificação das características dos modelos 

construídos a partir da informação teórica e empírica desenvolvida para fundamentação e 

compreensão do território investigado.  

 Dada a dimensão e a diversidade encontradas no território objeto de estudo – litoral 

baiano –, convém apresentar uma delimitação de referência.  Assim, a área de investigação 

compreendeu os 40 municípios do litoral baiano (Figura 1.3). Não obstante ter-se claro que 

este recorte geográfico delimita, mas não restringe a escala de análise, pois estes municípios 

concorrem num processo mais amplo nos diferentes tempos. 

Cabe observar a especificidade da área litorânea da Baía de Todos os Santos, em vista 

da natureza dos seus complexos processos socioambientais e urbanos, fortemente polarizados 

pela metrópole de Salvador. No restante da extensão do litoral – denominado de litoral norte 

e litoral sul –, foi onde se identificou, com mais clareza, as transformações e o direcionamento 

das ações para fomentar e implementar o turismo no espaço de litoral, em especial, das ações 

oriundas do Prodetur/NE. Para efeito de implementação de suas políticas, o Estado da Bahia 

regionalizou o seu litoral em seis zonas turísticas (ZTs) de costa que servirão como 

delimitação de referência e balizamento deste estudo, a saber: Baía de Todos os Santos, Costa 

dos Coqueiros, Costa do Dendê, Costa do Cacau, Costa do Descobrimento e das Baleias que 

serão detalhadas no corpo do trabalho. 

A sistematização dessas informações permitiu identificar a tipificação de uso e 

ocupação do território pela atividade de turismo de litoral.  Com base nesse resultado, foram 

selecionadas aquelas mais significativas e representativas do(s) “modelo(s)” de 

desenvolvimento da atividade de turismo de litoral para aprofundamento da análise. 

Foi realizado, também, um levantamento de material iconográfico que como acervo 

documental de imagens foi incorporado na apresentação desta Tese. Estas imagens, tal como 

defende Loizos (2008), assumem um caráter textual singular, tal como a escrita e o número, 

considerando que oferecem registros das ações temporais e espaciais dos acontecimentos 

reais que são analisados. 



Luiz Antonio de Souza                                                        O URBANISMO NA INTERFACE DO TURISMO         CAP 1         

                             Usos e apropriações especulativas do litoral da Bahia 

 

 

45 
 

 

 

FIGURA 1.3 Localização da área de estudo. Municípios do Litoral do Estado da Bahia. 
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 Para os procedimentos do processo de investigação, foi realizado o levantamento de 

informações e produção de materiais para a análise. Esses procedimentos compreenderam 

quatro fases. 

Na Primeira fase foi realizada: a) Coleta, revisão e atualização da literatura 

pertinente ao tema, destinada a complementar e atualizar o material bibliográfico (livros, 

publicações especializadas, teses, dissertações e monografias acadêmicas, textos disponíveis 

na Internet, publicações de governo e artigos de revista sobre temas de interesse da pesquisa; 

b) Classificação e elaboração de arquivo crítico das leituras realizadas; c) Adequação do 

Projeto de Tese – reelaboração do instrumental teórico, seleção de categorias analíticas 

(espaço, território e lugar) a partir das quais foi possível delinear a pesquisa de campo, o 

levantamento dos dados empíricos e analisar os processos e as formas de intervenção na 

realidade estudada. 

Na Segunda fase foi realizado: a) Levantamento de dados secundários referentes à 

legislação específica sobre o controle e ordenamento da atividade de turismo nos diferentes 

níveis; planos e programas governamentais; identificação e atuação dos principais agentes 

nos diferentes níveis e sua atuação; identificação dos tipos, localização e investimento dos 

principais empreendimentos (públicos e privados) da produção do espaço turístico de litoral; 

b) Levantamento de cartografia básica e estudos específicos sobre a área de estudo; c) 

Estabelecimento de características de uso e ocupação do litoral para as atividades turísticas 

dos distintos processos urbanos; d) Identificação das características mais representativas das 

formas de adequação do espaço do turismo de litoral e seleção das mais significativas para 

aprofundamento do estudo.  

Nesta fase foram utilizadas diversas fontes de informações, sendo as mais 

significativas: a) na esfera federal: Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR). Banco do 

Nordeste do Brasil (BNB), Ministério do Turismo, Ministério do Meio Ambiente, Ministério 

das Cidades; IBGE; Ministério Público Federal (MPF-BA) e Justiça Federal da Bahia (13ª. 

Varra); b) na esfera estadual: Secretaria do Planejamento (SEPLAN), Secretaria do Meio 

Ambiente (SEMA), Secretaria de Turismo (SETUR), Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

(SEDUR), Empresa de Turismo da Bahia (BAHIATURSA), Instituto do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (INEMA), Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia 

(CONDER), Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), Companhia 

de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Ministério Público Estadual e Universidade 

Federal da Bahia (UFBA); c) na esfera municipal, as prefeituras municipais, em especial as 

das áreas dos casos estudados.  Estas informações foram complementadas por um acervo 
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particular de periódicos locais – organizados no formato de hemeroteca – que deu suporte 

para compreender a sucessão dos fatos veiculados como notícias que permitiram uma leitura 

linear dos diferentes segmentos e atores envolvidos com as atividades do turismo e, também, 

perceber seus interesses e suas articulações. 

Na Terceira fase foi realizada a pesquisa de campo e a coleta de material específico e 

direcionado para os casos selecionados para aprofundamento do estudo; a sistematização e o 

tratamento das informações coletadas e a elaboração de cartografia temática. Cabe destacar 

nesta fase o levantamento dos processos em curso no Ministério Público Estadual (MPE-

BA) que serviram de base para uma aproximação dos conflitos manifestados em forma de 

ações bem como, no âmbito da Justiça Federal (13ª. Vara) o levantamento de informações do 

processo no 2006.33.00.16425-0 relativo ação pública referente à ocupação da orla do 

município de Salvador por barracas de praia. 

Na Quarta fase foi procedida a análise e a interpretação dos dados empíricos 

levantados, a partir da base conceitual teórico-metodológica eleita e a redação final desta 

Tese. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO  

 

 

 A apresentação da Tese está estruturada em três partes e oito capítulos, incluindo 

como primeiro capítulo esta Introdução, além da Conclusão, Referências e Anexos. Inspirado 

no “O jogo de Amarelinhas” de Julio Cortazar (1974)9, a Tese está estruturada de modo a ser 

lida de várias maneiras: ou de forma linear, capítulo por capítulo, ou cada capítulo per si ou 

ainda num arranjo aleatório. Cada capítulo, independente da ordem de leitura, confluirá para 

confirmar os objetivos desta Tese.   

Na Primeira Parte – A produção do Turismo de Litoral: Tempo, Espaço e Natureza 

– abordam-se as questões relativas à produção do turismo de espaço de litoral e a relação que 

se estabelece entre Tempo-Espaço e Natureza buscando explicitar as bases teórico-

metodológicas sobre as quais se desenvolveu esta Tese.  Com dois capítulos, enfoca-se a 

constituição do objeto de estudo tendo como base conceitual a apropriação do tempo livre e a 

apropriação privada da natureza como pressuposto que ampara o entendimento da 

                     
9 Júlio Cortazar, em seu livro “O jogo de Amarelinha”, apresenta um “tabuleiro de direção” orientando o leitor 
às várias possibilidades de leitura de seus 155 capítulos.  De modo a ter vários livros no mesmo livro 
(CORTÁZAR, 1974) 
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constituição da atividade do turismo de litoral e, em especial, o estabelecimento de uma 

configuração particular do espaço, qual seja a de um urbanismo de litoral.  

 Na Segunda Parte – A produção do Espaço de Litoral para o turismo – buscou-se 

identificar como se efetiva a produção do espaço de litoral, analisando-se a trajetória histórica 

em que a praia passa, de um bem natural a uma construção social, para uma forma específica 

de uso econômico, qual seja, pela sua apropriação e uso através da atividade do turismo e a 

participação do Estado neste processo. No quarto capítulo procedeu-se um extenso 

levantamento de informações referentes ao processo de funcionalização dos lugares 

articulada ao desenvolvimento da atividade do turismo. Entende-se que os exemplos 

identificados serviram de base para os desdobramentos deste processo históricos nos 

distintos países, inclusive para o Brasil. No quinto capítulo destaca-se o importante papel 

assumido pelo Estado, que ao incorporar a atividade do turismo como estratégia política de 

desenvolvimento, atua como principal agente de criação, de articulação, de fomento, controle 

e gestão das bases para submeter o espaço, isto é, a natureza e a sociedade, à dinâmica 

orientada para incorporar a atividade do turismo através da criação e funcionalização de 

“lugares turísticos”, trazendo a temática, também para o litoral baiano, recorte espacial desta 

Tese.  

 Na Terceira Parte, composta por três capítulos, põem-se o foco no litoral baiano 

evidenciando-se suas características e estrutura organizacional e as distintas formas como a 

atividade do turismo se realiza. Explicita-se como esta atividade tem se apropriado dos 

recursos naturais singulares, muitas vezes, esgarçando o tecido social existente e criando 

condições para a cristalização de modelos urbanísticos específicos e que nem sempre atendem 

o estabelecido na legislação existente.  Como tudo isto envolve uma diversidade de agentes, 

de diferentes interesses e que como estes encontram nexo e se articulam aos processos 

globais de realização da atividade do turismo no âmbito da reprodução ampliada do capital. 

Por último, trata a questão na escala de Salvador, trazendo a trajetória da incorporação do 

uso da praia ao seu cotidiano, o processo de privatização do espaço público das praias e sua 

“retomada” entendendo-se, esse caso, como paradigma de uso e ocupação de praia urbana. 
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PARTE 1 
 

 

A PRODUÇÃO DO TURISMO DE LITORAL: 
TEMPO, ESPAÇO E NATUREZA.  
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2 TEMPO LIVRE E TURISMO  

 
É ocioso o que é consciente de seu lazer 

(Sêneca) 
 
 

 A questão do turismo tratada em qualquer de suas perspectivas como setor 

econômico em seus distintos segmentos, na vertente sociocultural além de outras dimensões, 

como a geográfica ou a urbanística, pressupõe a discussão do ócio e, sobretudo, da 

importância e do significado que assume o tempo livre na expansão do capitalismo. Nesta, 

este tempo livre vai num sentido inverso ao considerado por Marx quando discutia as 

modificações nas condições de trabalho e a redução da jornada de trabalho como condição 

necessária para que não fosse o tempo de trabalho, mas o tempo disponível o que medisse a 

riqueza (MARX, 1978).  

 Com relação a maior disponibilidade de tempo livre, como decorrência do 

desenvolvimento das forças produtivas, Sábato (apud GÓMEZ, 1988, p. 52) constata que se 

“os apóstolos da máquina nos disseram que cada dia daria ao homem mais tempo para o ócio. 

A verdade é que o homem tem cada dia menos tempo, cada dia anda mais enlouquecido”. O 

que pressupõe uma distinção entre tempo livre e tempo para o ócio. 

 Na mesma linha de observação, mas sem ilusões, Kurz considera que o resultado do 

ganho de produtividade alcançado pela terceira revolução industrial não é, como se esperava 

mais tempo livre para todos, mas “uma aceleração ainda maior dentro do tempo-espaço 

capitalista, para uns, um desemprego estrutural de massas para outros. Desemprego no 

capitalismo, porém, não é tempo livre, mas tempo de escassez”. Continua, sem deixar dúvidas 

de que “os excluídos da aceleração vazia não ganham ócio, antes são definidos como não-

humanos em potencial. Assim, depois da utopia do trabalho, fracassou também a utopia do 

tempo livre” (KURZ, 1999, p.3-4). 

 Desse modo, a compreensão da atividade do turismo vinculada ao sentido do tempo 

livre na sociedade contemporânea se torna mais complexa. Principalmente, considerando-se 

o lugar que vem ocupando a economia do turismo e a expansão geográfica desta atividade.  

 A compreensão do tempo livre – construída em três tempos –, foi elaborada para 

ajudar na reflexão e no desenvolvimento do caminho teórico-metodológico a ser percorrido 

para estruturar conceitualmente a relação entre o tempo livre e o turismo, para chegarmos 

ao “lugar do tempo livre”.   
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2.1 O LUGAR DO TEMPO LIVRE: PRIMEIRO TEMPO 
 

 A vida das pessoas se desenrola no espaço e no tempo. Tempo e espaço controlados 

racionalmente. Espaços ocupados por objetos naturais e por objetos artificiais, socialmente 

criados e historicamente valorizados. Conjunto de objetos cuja condição para seu uso impõe a 

apropriação e a organização “eficiente” de um dado território. Tempo cujo sentido e conceito 

sofrem modificações, ao longo da historia da humanidade, que vão significar novas medidas 

de tempo como resposta às relações sociais de produção. Tempo como ordem mensurável do 

movimento. 

 Nos ritmos naturais da vida primitiva, o tempo era dado por medidas ou combinações 

dos elementos da natureza – sol, clima, hidrografia, vegetação, entre outros –, e orientavam a 

coleta de frutos e sementes, a caça, o pastoreio e o cultivo da terra. O homem era parte da 

natureza numa relação completamente imbricada. Na passagem do nomadismo para o mundo 

agrário primitivo, ao tempo de trabalho somavam–se todas as atividades que garantiam as 

condições objetivas da vida material e espiritual (religiosa), em sincronia com algum ciclo 

relevante da natureza. A esse respeito observa Debord,  

 

O tempo cíclico é dominante na experiência dos povos nômades, porque as 
mesmas condições se apresentam a eles a cada momento de sua passagem 
(...). O modo de produção agrária em geral, dominado pelo ritmo das 
estações, é a base do tempo cíclico plenamente constituído (DEBORD, 
1997, p. 88-89).  
 
 

 Havia sintonia de identidade entre a produção, a vida pessoal, social e cultural, um 

sistema de jornada de trabalho sem o controle de um poder econômico objetivado sem as 

obrigações da “cadência do fluxo de trabalho abstrato da industrialização capitalista” a que se 

refere Kurz (1999, p 3). 

 O movimento diurno do sol regulou a atividade e o descanso ao ponto de exercer 

forte influencia no nosso ciclo biológico e constituir-se num dos principais instrumentos do 

controle da passagem do tempo (o ciclo circadiano, duração do dia e da noite: o dia de 24 

horas). O nascer e o pôr do sol determinavam o começo e o fim da jornada de trabalho, 

interrompido e entremeado pelos dias de jogos e festas, ou seja, a produção pré-capitalista 

não era um fim em si mesmo, alienado e abstrato como a produção atual. Para Debord (1987, 

p. 88-89) “a passagem do nomadismo pastoral à agricultura sedentária é o fim da liberdade 

preguiçosa e sem conteúdo, o início do labor”. 

 A relação tempo-trabalho-espaço não estavam divorciados, como passará a ocorrer 

com a intensificação da divisão do trabalho: “(...) cada etapa da divisão do trabalho determina, 
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também, a relação dos indivíduos entre si, no tocante ao material, o instrumento e o produto 

do trabalho” (MARX e ENGELS, 1971, p. 21). Inicialmente, com a divisão entre trabalho 

manual e trabalho intelectual, a continuação, com a divisão entre campo e cidade, e, em sua 

decorrência a determinação de tempo e lugar para tudo. Como observa Milton Santos,  

 

Por seus próprios ritmos e formas, a produção impõe formas e ritmos à vida 
e à atividade dos homens [...]. Cada atividade tem um lugar próprio no 
tempo e um lugar próprio no espaço. Essa ordem espacio-temporal não é 
aleatória, ela é um resultado das necessidades próprias à produção. Isso 
explica porque o uso do tempo e do espaço não é feito jamais da mesma 
maneira, segundo os Períodos históricos e segundo os lugares e muda, 
igualmente, com os tipos de produção (SANTOS, 1990, p. 162).  
 

 
Isto conflui para o comentado por Kurz de que:  

 

A atividade produtiva pré-capitalista, além de impregnada pelo ócio, 
caracterizava-se também por ser menos concentrada, ou seja, mais vagarosa 
e menos intensiva do que hoje. Numa atividade auto-determinada, sem a 
pressão da concorrência, esse ritmo moderado do ato produtivo revela 
claramente a maneira “natural” do comportamento humano (KURZ, 199, p. 

3). 
 

 

 As atividades humanas, tanto práticas como religiosas, exigiam o cumprimento e 

observação de um ritmo o que demandavam o controle da passagem do tempo. Inicialmente, 

as religiões tiveram um importante papel no controle da “passagem do tempo” através dos 

calendários como condição para a sincronização da vida social. A elaboração dos calendários, 

se por um lado era racional, baseado na observação e conhecimento dos fenômenos 

astronômicos, por outro se centrava nos aspectos mitológicos e na religiosidade. Os 

calendários eram um sistema de contagem de intervalos de tempos longos e curtos cuja 

elaboração esteve, na maioria das vezes, a cargo de sacerdotes e astrônomos afinados com o 

poder religioso. São conhecidos os calendários de distintas culturas como o islâmico, o maia, 

o inca, o asteca, o egípcio, o sumério, o assírio, o caldeu, o grego, o hebraico, o chinês, o 

hindu, o etrusco, o hebraico, o banto, o iorubá, entre outros.  Com a produção mercantil a 

“contagem do tempo” deixou de ser imperativo religioso para ser imperativo da designação e 

mensuração do valor. “O respeito aos horários tornou-se uma das formas básicas de 

disciplina individual e coletiva” (SPÍNOLA, 2008, p. 61). 

 Após o Concilio de Trento (1563) o pontífice Gregório XIII estabeleceu as bases do 

calendário atual – o calendário gregoriano. Uma força técnica da nascente economia 

capitalista. A adoção deste calendário tem um significado mais profundo do que um simples 
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registro de uma sucessão de fato histórico. Através das considerações de Debord pode-se 

entender que  

 

A sociedade da mercadoria, ao descobrir que devia reconstruir a 
passividade que ela mesma precisara abalar fundamentalmente a fim 
de estabelecer seu próprio reinado puro, “encontra no cristianismo 
com seu culto do homem abstrato... o complemento religioso mais 
conveniente” (O capital). Então, a burguesia fez com essa religião um 
acordo que se expressa também na apresentação do tempo: abandona 
seu próprio calendário, e seu tempo irreversível volta a moldar-se na 
era cristã, cuja sucessão ele prossegue.  
Com o desenvolvimento do capitalismo, o tempo irreversível unificou-
se mundialmente.  A história universal torna–se uma realidade, porque 
o mundo inteiro está reunido sob o desenvolvimento desse tempo. 
Mas essa história, que em todo lugar é a mesma, ainda é apenas a 
recusa intra-histórica da história. O tempo da produção econômica, 
recortado em fragmentos abstratos iguais, se manifesta por todo 
planeta como o mesmo dia.  O tempo irreversível unificado é o do 
mercado mundial e, corolariamente, do espetáculo mundial. 
(DEBORD,1997, p.100-101). 
 

 

 É também a religião que vai ter grande influência na determinação do tempo do não 

trabalho. Pois, na liturgia religiosa, como regra, alguns dias estavam destinados ao não 

trabalho e destinado às praticas religiosas. Entre os povos católicos o dia de domingo – dia 

em que Deus descansou ao completar a criação da Gênesis e, também, o dia em que Cristo 

ressuscitou – esteve consagrado ao descanso e naturalmente, às orações.  Domingo, Dia do 

Senhor, Domenica Dies1. Na esteira da modernização, como observa Kurz, inúmeros dias de 

feriados religiosos (festas e rituais) foram abolidos com a perda da primazia da Igreja e foram 

incorporados ao tempo da produção. 

 O mundo da produção desenvolve o conceito de tempo de trabalho como medida para 

dimensionar o tempo socialmente gasto para produzir uma dada mercadoria e definir seu 

preço.  Dessa forma consolida-se uma prática social na qual o trabalho é o centro da 

existência da sociedade ao qual deve estar subordinada. Nada era mais importante e 

respeitável do que o trabalho. Como observa Debord, “A vitória da burguesia é a vitória do 

tempo profundamente histórico, porque é o tempo da produção econômica que transforma a 

sociedade, de modo permanente e absoluto”. Assim, continua Debord, a burguesia 

preconizando a moral da produção, “mostrou e impôs à sociedade um tempo irreversível, mas 

                     
1 Inicialmente, era o sábado em referência ao sabá judaico. A origem do descanso semanal parece estar associada 
também aos babilônios que consideravam o sete nefasto, de modo que nada deveria ser feito no sétimo dia. 
Spínola (2008) observa que consagração do domingo como dia cristão começou com a Paz de Constantino, 
quando este Imperador reconheceu a liberdade de culto a todos os cidadãos do Império e este dia é feito o dia 
semanal de repouso. Os romanos adotaram e admitiam o dia de repouso semanal, enquanto os gregos não 
admitiam qualquer tipo de feriado. 
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lhe recusa o uso desse tempo”. Pois, “a apropriação social do tempo e a produção do homem 

pelo trabalho humano se desenvolvem em uma sociedade dividida em classe.” (DEBORD, 

1997, p. 98-99). O que vai se refletir nas lutas travadas pelos trabalhadores pela redução das 

extensas jornadas de trabalho, pois o tempo livre, portanto, o tempo social, era preenchido 

com a reprodução física: era o comer e dormir e nos países cristãos, aos domingos – dia do 

Senhor –, rezar na igreja. 

 A luta pela redução do tempo de trabalho advém da forma crescente como o 

espaço/tempo se estabelece nas sociedades quer como dispêndio de energia, quer como valor 

em si. O advento do protestantismo no final do séc. XVII, a nascente criação do trabalho nas 

fábricas reduzindo as possibilidades do trabalho por conta própria e do trabalho dos artesãos, 

que são impelidos a garantir as suas condições materiais de existência, submetendo-se às 

formas de trabalho e de conduta estabelecidas pelo capital, estarão na origem da nova 

maneira de se lidar com o trabalho e o tempo de trabalho. Neste processo a escala contribuiu, 

também, para a mudança de hábitos,  

 

[...] pois seu papel foi o de ensinar as crianças sobre o trabalho, a ordem, a 
regularidade e a disciplina, pois cedo estas deveriam desenvolver novos 
hábitos, nos quais o trabalho passaria a ocupar um tempo cada vez maior em 
suas vidas. Aliás, uma das estratégias do capital para reduzir os salários dos 
adultos era contratar crianças para trabalhar, por longas jornadas e salários 
muito menores (DIEESE, 2006, p. 1). 

 
 

 O crescente aprimoramento da divisão técnica do trabalho no interior da produção vai 

criar o tempo “cronométrico do trabalho” oposto às “atividades do não trabalho”, mas em 

sintonia com o aumento da exploração do sobre-trabalho, da criação da mais-valia.  Ao lado 

de estabelecer novos ritmos de intensidade de trabalho e uso do tempo, em razão da busca 

constante de maior produtividade. Menos tempo de trabalho necessário à produção de uma 

mercadoria, o que obtido inicialmente com a ampliação da jornada de trabalho (mais-valia 

absoluta) que, em algumas situações teve sua duração institucionalizada em uma carga 

horária de 14 horas, como ocorreu na Inglaterra, França e inúmeros países, jornada só 

comparável aos regimes de trabalho escravo, por exemplo. Criando condições inusitadas de 

exploração da força de trabalho, como ocorreu, também, na Inglaterra, no início da revolução 

industrial, bem retratada, no realismo de Dickens. Após longas horas de trabalho diário só 

restava ao trabalhador como observa Marx, utilizar o tempo do não trabalho ao alivio 

necessário à garantia de repor suas energias, estabelecendo as condições mínimas de 

reprodução da força de trabalho. 
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 Foi na segunda metade do século XVIII, que a organização e luta dos trabalhadores 

vão impor a regulamentação da relação entre o capital x trabalho, o que deu origem à 

legislação trabalhista. E tem início as reivindicações dos trabalhadores por melhores 

condições de trabalho, salubridade e pela redução da jornada de trabalho, que na época 

chegava a atingir os limites da exaustão física humana, pois muitas vezes significavam 18 

horas diárias de labor. 

 No começo do século XIX, na Europa de uma forma geral, as jornadas de trabalho 

contabilizavam de 12 a 16 horas por dia, cabendo às mulheres e crianças um maior período 

de trabalho. A partir de 1830, através de lutas dos trabalhadores em países com Inglaterra e 

França, foram introduzidas leis que acarretaram na redução do tempo de trabalho e mais 

tarde de leis que restringiam a jornada de trabalho das crianças e mulheres. Em 1847, a 

Inglaterra estabelece uma jornada de trabalho fixada em 10 horas diárias. Nos Estados 

Unidos as jornadas variavam de 11 a 16 horas de trabalho. Em 1886, 180 mil trabalhadores 

saíram em manifestação nos Estados Unidos promovida pela Federação dos Grêmios e 

Sindicato Operários dos EUA reivindicando a redução da jornada de trabalho da jornada de 

16 para 8 horas. Contudo em 1901, 1/3 das empresas alemãs tinha férias remuneradas, 

proporção que passou a 2/3, em 1908. Às vésperas de 1914, ao menos 1/5 dos trabalhadores 

dos Impérios Centrais, da Escandinávia, Bélgica e Suíça, beneficiavam-se pelo menos de uma 

semana de férias remuneradas (BOYER, 2003). 

 A mesma Inglaterra, seja pelo progresso técnico seja pelas lutas sociais 

(reivindicações) entre o trabalhador e o capital, irá consagrar mais tarde a redução da jornada 

de trabalho, a semana inglesa, e a generalização da carga horária de tempo de trabalho na 

forma de regulamentação das férias remuneradas, enfim, do descanso remunerado, em outros 

países. Ou seja, o capital, por um lado internaliza o tempo livre, tempo de não trabalho, como 

condição da própria produção e aprisiona a vida cotidiana, o tempo livre passa a ser 

submetido ao capital. A redução da jornada de trabalho, obtida com a organização racional 

do trabalho criada por Frederick Taylor e, incorporada na nascente indústria Ford, gerou 

nova preocupação. Como seus empregados, plenamente alienados do trabalho, iriam usar o 

tempo livre? Um tempo livre oriundo da produtividade do trabalho Contudo, convém 

assinalar que, no início do século XX, imperava um vazio legal quanto à jornada de trabalho 

e às férias e descansos remunerados. Como observa Boyer, 

 

Nenhum país tem uma legislação global sobre a duração do trabalho 
semanal ou sobre as férias remuneradas. Certos países votaram leis 
protetoras para as mulheres e as crianças; na França, o trabalho noturno 
lhes foi proibido por uma lei de 1892 que limitava em dez horas a duração 
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da jornada de trabalho dos menores de dezesseis anos (BOYER, 2003, p. 
101).  
 

 No campo das iniciativas governamentais Boyer considera que apenas os estados 

totalitários adiantaram-se como agentes potencializadores do tempo livre dos trabalhadores 

estabelecendo políticas específicas anteriores a segunda metade do século XX. A URSS com 

as casas de tratamento e a incorporação das férias remuneradas em seu Código de trabalho 

em 1922, o Dopo Lavoro formulado por Mussolini, antes da sua ascensão ao poder e posto em 

prática em 1922 (BOYER, 2003, p. 151). Em 1925, a Opera Nazionale Dopolavoro foi 

incorporada na Carta do Trabalho. Em 1931, a nascente República Espanhola votou uma lei 

sobre férias remuneradas e entre 1935 e 1939, uma cascata de leis inovadoras determinou a 

concessão de férias remuneradas aos trabalhadores em países da Europa Central, 

Escandinávia, Portugal, Brasil, Chile e Venezuela. Nos Estados Unidos nenhuma lei 

aprovada, mas convenções coletivas de trabalho, em 1939, beneficiavam um quarto dos 

trabalhadores. Em 1944, através de convenções de trabalho 85% dos trabalhadores 

assalariados já recebiam férias remuneradas (BOYER, 2003, p.105). 

 Em 1906, pela primeira vez, numa parada realizada no dia 1º de maio, comemorativa 

ao Dia Internacional do Trabalhador no Brasil a palavra de ordem foi: jornada de oito horas 

diárias e 48 semanais, pauta reivindicatória fruto das deliberações do I Congresso Operário 

do Brasil. As lutas pela redução da jornada de trabalho pelo mundo continuaram até que em 

1919, a Convenção 1 da OIT limitou a jornada de diária de trabalho no setor industrial em 8 

horas e a semanal em 48 horas, Convenção posteriormente ratificada por 52 países.   

 Em 1948, a redução da jornada de trabalho foi impelida pela Declaração Universal 

Dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução 217 A (III) da Assembleia 

Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, que professa em seu Art. XXIV – 

“Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de 

trabalho e a férias remuneradas periódicas”. Operou-se um salto nas condições da regulação 

das relações entre o capital/trabalho repercutindo em termos gerais na redução da jornada 

de trabalho e das férias remuneradas.  

 Segundo Dumazedier, (1973, p.58) em 1936, os grandes movimentos populares na 

França impuseram a lei de quarenta horas de trabalho semanal, os contratos coletivos de 

trabalho, doze dias de férias regulamentares pagas e as passagens coletivas de viagem o que 

deu origem a “semana de dois domingos” o week-end e neste mesmo período este pais institui 

o Ministério do Lazer. As condições objetivas para ampliar na forma da lei as férias 

remuneradas – então privilegio dos funcionários públicos, dos ferroviários e de certos 
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empregados –, aos demais segmentos de trabalhadores foi a ascensão ao poder do governo do 

Front Popular liderado pelo socialista Leon Blum (BOYER, 2003,  p.107).  

 Num certo sentido, se recupera a tradição do antigo ritmo de trabalho das “segundas-

feiras livres” durante muito tempo combatido pelo capital. Observa Kurz (1999), que, 

segundo relatos de documento britânicos do século XVIII, artesões livres que trabalhavam 

de acordo com ritmo próprio e a necessidade, tinham costume de prolongar o final de semana 

segunda-feira adentro. 

 O lazer (passatempo) atividade historicamente, associada à nobreza, à riqueza e à 

burguesia, assume nova característica: não é mais o repouso, condição necessária à 

reprodução da força de trabalho e sim parte da aspiração do “bem estar e liberdade” 

incorporada às reivindicações sindicais formuladas já a partir de meados do século XIX. 

Como observa Dumazedier,  

 

Os grandes doutrinadores sociais do século XIX, com menor ou 
maior acuidade, pressentiram o aparecimento do lazer mas nenhum 
deles, porém, previu sua ambigüidade. Todos caíram na ilusão 
intelectualista. Para Marx, o lazer constitui “o espaço que possibilita 
o desenvolvimento humano”; para Pruodhon é o tempo que permite 
as “composições livres”; para Augusto Comte é a possibilidade de 
desenvolver a astronomia popular, etc. Engels, enfim pedia a 
diminuição das horas de trabalho “a fim de que todos tivessem tempo 
suficiente para participar dos negócios gerais da sociedade” 
(DUMAZEDIER, 1973, p. 29). 

 

 O legado do pensamento urbanístico funcionalista nos diz do lugar de trabalhar, de 

habitar, de circular e de “re-crear”, ou seja, cada função no seu tempo e no seu lugar-tempo 

espaço da racionalização capitalista. Oito horas de trabalho, oito horas de sono e oito horas 

de tempo livre. A possibilidade do lazer em oposição ao conjunto de atribuições e obrigações 

da vida cotidiana como organizar a casa, cuidar dos filhos, da saúde.  

 Quem sabe quando da formulação desses princípios, não se tivesse a ideia da imensa 

mobilidade geográfica entre o capital e o trabalho, possível a partir das novas tecnologias. 

Nesta perspectiva, que fazer com o tempo livre?  

 Tempo livre “criação“ da sociedade industrial não pode ser pensada como os “dias sem 

trabalho” das sociedades pré-industrial ou tradicionais, quando o não trabalho seria muito 

mais um tempo de repouso ou festas locais, a maioria de caráter religiosa estabelecida pela 

igreja a fim de favorecer a pratica dos ritos e obrigações espirituais.  Ou mesmo os dias nos 

quais era impossível trabalhar em razão de fatalidades de qualquer ordem. 
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 A atividade do turismo nada mais é do que a mercantilização, em maior ou menor 

medida, do tempo do não trabalho, guardada, sem dúvida além da importância monetária a 

sua importância terapêutica das formas de ócio em geral. 

O turismo, para Debord, é um subproduto da circulação de mercadorias,  

 

[...] circulação humana considerada como consumo, resume-se 
fundamentalmente no lazer de ir ver o que se tornou banal. O 
planejamento econômico da freqüência de lugares diferentes já é em si 
a garantia de sua equivalência. A mesma modernização que retirou da 
viagem o tempo, lhe retirou também a realidade do espaço.  
A sociedade que modela tudo o que a cerca construiu uma técnica 
especial para agir sobre o que dá sustentação a essas tarefas: o próprio 
território. O urbanismo é a tomada de posse do ambiente natural e 
humano pelo capitalismo que, ao desenvolver sua lógica de dominação 
absoluta, pode e deve agora refazer a totalidade do espaço como seu 
próprio cenário.   
[...] 
Todas as forças da economia capitalista devem ser compreendidas 
como fatores de separação. No caso do urbanismo, o que está em jogo é 
o equipamento da base geral dessas forças, do tratamento do solo que 
convém a seu desenvolvimento, à própria técnica da separação 
(DEBORD, 1997, p. 112-113).  

 

 O turismo, entendido como uma forma de emprego do tempo livre, apropriado pelo 

capital e, assim como constata Debord, buscar-se-á nesta Tese entender esta relação 

associada à funcionalização dos lugares turísticos cujas distintas temporalidades se 

expressam através de distintas configurações territoriais. Estas entendidas, como observa 

Santos (1996, p.83), como “o conjunto de elementos naturais e artificiais que fisicamente 

caracterizam uma área”. Portanto, configuram os lugares da incidência da divisão do tempo, 

do tempo da divisão do trabalho. 

 

 

2.2 O LUGAR DO TEMPO LIVRE E TURISMO: SEGUNDO TEMPO 
 

 

 O turismo seja como atividade econômica, seja como atividade sociocultural exige, 

além da presença dos recursos que se deseja explorar, a produção do espaço adequada ao 

desenvolvimento de seus serviços, transformando também, esses recursos, em uma 

mercadoria, factíveis, portanto de serem economicamente submetidos a relação de compra e 
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venda2. É um espaço produzido para agregar à produção mercantil as horas não dedicadas ao 

trabalho, segundo as condições de mobilidade (entre outras a distância percorrida para 

chegar ao “lugar turístico”), tempo disponível (tempo livre disponível a ser comprometido 

com o deslocamento e a permanência no lugar) e a motivação associada ao desenvolvimento 

de certas atividades, além, é claro, da disponibilidade dos recursos monetários para arcar com 

os custos para o deslocamento e a permanência. Assim, o capital incrementa, como uma 

mercadoria, o próprio tempo livre – o ócio –, condição histórica para a reprodução da força 

de trabalho que, para realizar-se cada vez mais, deve recorrer ao circuito mercantil. 

 Os espaços de ócio são criados com o propósito de oferecer ao “mercado” o uso de 

determinados recursos naturais como, por exemplo, o sol, a praia, o mar, o clima e a 

paisagem, entre outros. A transformação desses recursos como base para seu estabelecimento 

e a modificação e organização do território, em especial da base urbana são condições para 

implantar e desenvolver uma atividade econômica. É a produção de um espaço para consumo 

de uma “mercadoria”, daí os distintos arranjos espaciais elaborados; uma mercadoria distinta 

de todas as demais, entre estas a que deve ser consumida in situ, não sendo possível 

transportar de um lugar para outro.  

 Carlos observa que 

 

[...] o próprio lazer e o turismo hoje constituem uma forma nova de 
mercadoria, que aparece como programa, presa ao universo do consumo do 
espaço. O turismo e o lazer que se transformam em mercadoria, como 
conseqüência da separação do tempo de trabalho/não trabalho, unem-se de 
modo inexorável pela mercantilização dos espaços que os direcionam e os 
reproduzem para a auferição de lucro – o lazer se transforma em atividade 
geradora de lucro (CARLOS, 199, p. 180).  

 

 Deste modo, não resta dúvida sobre a importância das transformações históricas do 

conteúdo social do tempo livre, como este passa a ser “consumido” e, ao mesmo tempo, 

exigindo para isso a produção, organização e especialização de áreas. A cultura helênica o 

considerava como um espaço (momento) destinado ao crescimento das virtudes dos 

indivíduos como pessoas, e atribuía mais valor ao tempo livre exaltado e usufruído pelos 

homens livres dedicados à arte, à guerra e à contemplação, que a vida de trabalho destinada 

aos escravos. Ao contrário da cultura romana que não incorporou o sentido espiritual do 

tempo livre, e a finalidade do ócio estava orientado para o descanso e a criação de 

espetáculos. Uma distinção básica se pode extrair dessas duas formas de tratar o ócio, ainda 

                     
2 Como qualquer “mercadoria” está sujeita às leis de oferta e demanda e a acessibilidade tem grande importância 
nesta relação permitindo ao consumidor aceder aos mais distintos e distantes lugares de praias, montanhas, 
campos, canyons, lagos e geleiras.  
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que ambos valorizassem o tempo do não trabalho: a necessidade da existência e adequação de 

espaços (do território) bem definidos para o uso do tempo livre, na cultura romana, sentido 

que se mantém na atualidade. No Império Romano, é emblemático o papel da cidade de 

Pompéia, como cidade do lazer (termas), para as classes mais privilegiadas. 

 No século XVIII, o acesso ao tempo livre é reservado somente à nobreza ou aos dias 

que recomendam as distintas religiões e ultrapassa a carga ideológica a que está submetido3·. 

No séc. XIX é utilizado pela burguesia, como ostentação de riqueza, enquanto, para outros 

setores sociais, o uso do tempo livre era equivalente a vagabundear, como na era vitoriana – 

o capital não podia prescindir de toda a força de trabalho disponível.   

 No séc. XIX, alguns recursos naturais e climatológicos eram indicados como 

possibilidades terapêuticas para algumas doenças. É o caso, por exemplo, da cura marinha 

para a tuberculose através da talassoterapia, dando lugar ao surgimento e a generalização do 

banho de mar 4. Em razão desse fato, inúmeros centros litorâneos foram criados e ou 

desenvolveram-se, sobretudo na Europa, como “cidade de férias ou sanatórios ou balneários” 

em função da importância social assumida pelo banho de mar. Na Inglaterra, destacam-se 

Blackpool e Brighton; San Sebástian, na Espanha; na Bélgica, Ostende; na Holanda, 

Scheveningen; na Itália, San Remo, Viareggio e Livorno; na França, Biarritz, St.Ttropez e 

Cannes; em Portugal, Cascais; nos Estados Unidos a Flórida e a Califórnia, entre outros 

centros.  

 No Brasil, a importância social da hidroterapia dará origem à valorização social de 

certos lugares e ao aproveitamento de recursos natural de águas termais. Caldas de Cubatão, 

rebatizada como Caldas da Imperatriz, em Santa Catarina, descoberta em 1813, é a 

precursora de Estância Hidromineral5. Posteriormente, foram construídas algumas Estâncias 

Hidrominerais, consideradas como matriz do turismo interno do Brasil, normalmente 

associadas à exploração de cassinos, a exemplo de Caxambu e Poços de Caldas, em Minas 

Gerais; Lindóia e Águas de São Pedro, em São Paulo; Cipó, Caldas do Jorro, Dias D’Ávila e 

Itaparica, na Bahia, entre outras.  

                     
3 Entre a aristocracia, sobretudo alemã e inglesa, alguns balneários (vilas de água) se põem na moda e destaca-
se entre estes o desenvolvimento da cidade de Bath, antiga cidade romana, famosa pelos seus banhos 
terapêuticos, que vai aparecer mais adiante nesta tese. É do final do século XVII, também, a “invenção” do 
hotel. 
4 No final da segunda metade do séc. XIX, o médico Giuseppe Gianelli, de Luca, publicou Guia dei bagni di mare; 
na qual explica os princípios da talassoterapia e a cura marinha da tuberculose. 
5 Em 1818, em função da qualidade curativa destas águas de Caldas da Imperatriz, D. João VI mandou construir 
um hospital nesta localidade para tratamento dos enfermos sem recursos.  
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 Antes disso, a água do mar já era usada por suas propriedades terapêuticas6. Em 

1817, por indicação médica para tratamento de erisipela nas pernas, o rei D. João VI tomava 

“banho salgado” na praia da Ponta do Caju, no Rio de Janeiro, onde se utilizava de uma “Casa 

de Banho”. Tal prática incentivou a utilização medicinal do banho de mar no País. Em 1890, 

foi criado o Balneário Praia do Cassino, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E, em 1893, a 

Vila Balneária da Ilha de Santo Antonio, hoje Guarujá, em São Paulo.  

 As conquistas sociais e o progresso técnico, desde finais do séc. XIX até a atualidade 

possibilitaram e estão na base da redução das jornadas de trabalho e a incorporação do "re-

crear-se" como condição de reprodução da força física e psicológica do trabalhador, 

submetido a fortes desgastes no processo de trabalho. O direito ao descanso semanal e anual 

passa a ser remunerado e generalizado, assumindo o ócio a conotação de necessidade social 

no mundo do trabalho capitalista, criando as condições para estruturação de um setor 

econômico orientado para o crescente número de trabalhadores em condições de usufruir o 

tempo livre. Ao mesmo tempo, numa sociedade mediatizada pelo mercado, esse ócio vai 

assumir também a dimensão de mercadoria, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, com 

o deslocamento de grande número de pessoas, dando origem ao do turismo massa7. Dá lugar, 

portanto, à transição do turismo climático (estação de águas), de hábito elitista para o 

fenômeno de massa. Novos lugares de consumo vão ser “inventados” e estruturados, alguns a 

partir dos centros de férias e balneários já existentes, como é o caso da funcionalização para o 

turismo na Cote d’Azur, na Costa Brava, na costa Amalfitana, ou seja, no litoral do Mar 

Mediterrâneo no seu arco norte e sul, posteriormente, englobando o Mar Adriático e o Mar 

Negro com as colônias de férias para os trabalhadores romenos e búlgaros. 

 Novas estratégias de criação de espaços turísticos e de lazer, particularmente de 

litoral, requerem a invenção constante de novos lugares, polos de atração que redirecionam o 

fluxo de novas demandas, atendendo também a modelos originais de consumo, o que impõe a 

conquista de novos espaços. Desse modo, foram incorporadas ao circuito turístico regiões do 

Caribe, México (Cancun e Acapulco), Venezuela e, recentemente o Brasil. Como observa Ana 

Fani Carlos:  

 

O processo de comercialização e especulação em torno do espaço se acentua. 
A reprodução espacial, voltada para o reprodutivo e para o repetitivo, 
produz o simulacro no espaço, consumido enquanto espaço de turismo e 

                     
6 Sobretudo pela presença do iodo e do bório. 
7 A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia das Nações Unidas em 
10.12.1948, estabeleceu o repouso remunerado e o lazer, conforme seu Artigo 24° - Toda a pessoa tem direito 
ao repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho e às férias periódicas 
pagas. 
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lazer, enquanto simulação de um espaço novo – na realidade, um espaço 
fragmentado, reduzido e limitado pelas necessidades da acumulação. O 
espaço do turismo e do lazer são espaços visuais, presos ao mundo das 
imagens que impõem a redução e o simulacro. E que reduzem a apropriação 
enquanto “mercadoria de uso temporário” definida pelo tempo do não 
trabalho. (CARLOS, 1999, p.176) 

 

É evidente que, em razão dos distintos graus do desenvolvimento capitalista, cada 

formação social apresenta uma lógica e um ritmo próprios que fazem com que determinados 

processos estejam condicionados pela especificidade de cada dinâmica. Observa-se que o 

denominado turismo de massa, orientado para uma demanda homogênea e por uma oferta de 

produtos estandartizados, o turismo fordista, em razão de transformações qualitativas dos 

mercados, encerra um ciclo de atuação do setor e de suas políticas, dando lugar a um novo 

paradigma, que deve responder a uma crescente segmentação de demanda e seus 

desdobramentos, o que vem sendo chamado por alguns analistas, como Fayos-Solá (1993, 

p.59-70) de “Nova Era do Turismo”. 

O que se observa é que a relação tempo livre e turismo pode ser entendida, também, 

como o terceiro tempo: da dimensão do tempo livre, como o “tempo esgotado”. 

Para Marc Boyer, 
 

O turismo toca na história do tempo livre, que se refere em primeiro lugar à 
história das relações sociais vez que existem classes abastadas que podem 
viver sem trabalhar, gastando muito, a ponto de que suas despesas 
constituem um retorno de recursos para os trabalhadores e os pobres do 
país que os recebe. [...] Logo, envolve a história técnica e econômica da 
viagem e, especialmente, a história da cultura já que nasce da consciência de 
beleza que é necessário admirar e monumentos que é necessário visitar. E, 
ainda, a história da ciência médica pela importância que ela dá aos climas, às 
curas e aos banhos terapêuticos. E, por que não à história política mesma? O 
turista quer viajar para longe banido, e quanto mais longe está de Paris ou 
Londres, mais encontra o pitoresco e o exótico, sem que seja necessário 
incluir, também, “selvagem” visto que não estará seguro. O país que recebe 
ao turismo deve ser muito voltado ao do turista, curioso por descobrir, mas 
não tão diferente, pois pode ser perigoso (BOYER, 2003). 8 

 

                     
8 Tradução nossa: “El turismo toca la historia del tiempo libre, lo que remite primero a la historia de las relaciones 
sociales puesto que exciten clases opulentas que pueden vivir sin trabajar, gastando mucho, al punto que sus gastos 
constituyen un retorno de recursos que para los trabajadores y los pobres del país que los recibe. […] Luego, toca a la 
historia técnica y económica del viaje. Y sobre todo a la historia de la cultura ya que nace de la conciencia de bellezas 
consagradas que es necesario admirar y monumentos que es necesario visitar. Y aun a la historia de la ciencia médica por 
la importancia que ella presta a los climas, a las curas y a los baños terapéuticos. Y ¿ por qué no? a la historia política 
misma: el turista desea desplazarse lejos para desterrarse, y cuanto más se aleje de Paris o Londres, más encuentra lo 
pintoresco y lo exótico, sin que sea necesario que incluyan demasiado al “salavagismo” puesto que no estará seguro. El país 
que recibe al turismo debe ser muy al del turista, curioso por descubrir, pero no tan diferente, pues puede ser peligroso.”  
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 No século XIX nas sociedades industrializadas a luta pela conquista “do tempo livre” 

pode ser entendida como fenômeno de classe, já no século XX impõe-se como fenômeno de 

massa, em algumas formações sociais, através, sobretudo das grandes migrações cíclicas de 

lazer, tipificadas por certos comportamentos modelados por uma poderosa e crescente 

indústria do mercado mundial do “consumo do tempo livre”. No século XIX, as recentes 

mudanças do mundo do trabalho gestadas no século anterior, fomentam as possibilidades da 

“liberdade de um trabalho autônomo” cada vez mais subordinado, onde fica difícil demarcar o 

tempo dedicado ao desenvolvimento das atividades profissionais com o cumprimento das 

tarefas dedicadas as mesmas. Ao lado de uma massa crescente de sem trabalho, para os quais, 

a abundância do tempo livre evidência a escassez estrutural do ócio. 
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3 NATUREZA E TURISMO  

 

O tema do turismo de litoral tem como pressuposto o estabelecimento de uma relação 

intrínseca com a natureza, construída socialmente como parte do processo histórico. Assim, 

neste capítulo se fará uma breve retrospectiva de como as concepções da natureza foram 

sendo construídas, ou melhor, como as alterações da relação da sociedade e natureza 

correspondem, também, a diferentes concepções até admitir e permitir que esta última fosse 

transformada em mercadoria e apropriada individualmente.  Entender esta relação da 

natureza e de sua apropriação privada se constitui como fundamental para entender o 

desenvolvimento da atividade do turismo, em especial, de turismo de sol e praia onde a 

natureza se transforma em recurso e a paisagem mercadoria. 

Milton Santos afirma que  

 

A história das chamadas relações entre sociedade e natureza é, em todos os 
lugares habitados, a da substituição de um meio natural, dado a uma 
determinada sociedade, por um meio cada vez mais artificializado, isto é, 
sucessivamente instrumentalizado por essa mesma sociedade. Em cada fração 
da superfície da terra, o caminho que vai de uma situação a outra se dá de 
maneira particular: e a parte do “natural” e do “artificial” também varia, assim 
como mudam as modalidades do seu arranjo (SANTOS, 1996, p.186).  
 
 

É também em Milton Santos onde vamos encontrar a pista para entender a dimensão 

dos lugares e o processo de valorização quando diz que não se deve confundir localização 

com lugar. “O lugar pode ser o mesmo, as localizações mudam. E o lugar é o objeto ou 

conjunto de objetos. A localização é um feixe de forças sociais se exercendo em um lugar” 

(SANTOS, 1997, p. 2). É um feixe de forças sociais se exercendo em um lugar que vai 

promover a valorização dos espaços, no caso, dos espaços destinados à atividade do turismo. 

Para tal a natureza, transformada em mercadoria, passa a ter além de um valor de uso, 

também, um valor de troca. 

 

3.1 A PRODUÇÃO E APROPRIAÇÃO DA NATUREZA 
 

O que nos interessa recuperar, brevemente, é não só o processo da relação do homem 

(aqui entendido como humanidade) com a natureza que vai resultar na produção da natureza 
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e na constituição de sua própria natureza, mas, também, as diferentes formas de interpretá-

lo. 

Nos primórdios da humanidade pode-se dizer que não havia uma separação entre o 

homem e a natureza. Segundo Marx, desde o início, as relações do homem com a natureza 

resultaram das práticas sociais, isto é, foram relações estabelecidas pela ação (MARX apud 

FOSTER, 2005, p. 15). Santos afirma que “quando tudo era meio natural, o homem escolhia 

da natureza suas partes ou aspectos considerados fundamentais ao exercício da vida, 

valorizando, diferentemente, segundo lugares e as culturas, essas condições naturais que 

constituem a base material da existência do grupo” (SANTOS, 1996, p. 187) 

Ao mesmo tempo em que o homem, através do trabalho, foi se constituindo como tal, 

foi construindo sua “humanidade”, foi se afastando da natureza, e isto não aconteceu de forma 

aleatória. Vai corresponder, também, a uma interpretação da relação sociedade e natureza e, 

em especial, um conceito de natureza que é, também, um produto social. Ou melhor, o 

conceito atribuído à natureza fornece, também, um modelo para o comportamento social. A 

isto Smith denomina como “ideologia” da natureza (SMITH, 1988). 

Assim, vamos ter um dualismo que domina a concepção da natureza, cujas raízes 

históricas remontam mais diretamente a Kant. Smith, explicando esta concepção dualista diz 

que se tem: 

 

 De um lado a natureza externa, uma coisa, o reino dos objetos e dos 
processos que existem fora da sociedade. A natureza exterior é primitiva 
criada por Deus, autônoma; é a matéria-prima da qual a sociedade é 
construída, a fronteira que o capitalismo industrial frequentemente faz 
recuar. Como árvores e rochas, rios e tempestades, na natureza está 
esperando para ser internalizada no processo de produção social. Por outro 
lado, a natureza também é concebida como universal. Ao lado da natureza 
exterior, nós temos a natureza humana, na qual está implícito que os seres 
humanos e seu comportamento social são absolutamente tão naturais 
quanto os aspectos ditos “externos” da natureza. Desse modo, os 
tratamentos ecológicos da sociedade humana situam a espécie humana como 
uma entre muitas na totalidade da natureza. Em contradição à concepção 
exterior da natureza, a concepção universal inclui o humano como o não-
humano da natureza. A natureza exterior e a universal são inteiramente 
conciliáveis, pois ao mesmo tempo em que a natureza é considerada exterior 
à existência humana, ela é simultaneamente tanto exterior quanto interior 
(SMITH, 1988, p 28) [grifo nosso]. 
 

 
Continuando com a análise sobre a concepção dual da natureza Smith afirma que a 

contemporânea ideologia burguesa da natureza está construída sobre essas dicotomias 

filosóficas realizadas por Kant (SMITH, 1988). Neste sentido, o autor afirma que a 

apresentação da natureza como um objeto exterior não é nem arbitrária nem acidental 
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(SMITH, 1988). No processo de trabalho, os seres humanos tratam os materiais naturais 

como objetos exteriores do trabalho a serem transformados em mercadorias. Os produtores 

põem as “artes mecânicas” entre si mesmas e os objetos do trabalho com a finalidade de 

aumentar a produtividade do processo de trabalho. Para este autor, por mais íntima que a 

ciência esteja ligada em relação à indústria ela ainda compartilha – com Bacon e Newton – da 

concepção epistemológica de uma natureza exterior, “objetivada na teoria da mesma forma 

que é objetivada na prática no processo de produção” (SMITH, 1988, p 32). 

Newton abriu a possibilidade de que o espaço e o tempo, e não a matéria, sejam os 

elementos básicos da natureza. Desse modo, Smith especula que “em conexão com a 

ideologia da natureza, estará uma ideologia do espaço” (SMITH, p 1988, p 33). Smith 

continua analisando que com a refutação de Newton por Einstein e o aparecimento da teoria 

quântica, há certamente um debate sobre se o espaço e o tempo ou a matéria são elementos 

básicos dos eventos físicos. Esta concepção reduz os eventos biológicos aos eventos físicos, 

seja diretamente ou por meio da química, mas, afirma Smith, que essa visão da universalidade 

da natureza física é mais amplamente aceita. Em última análise, o elemento componente da 

natureza é a matéria; “em sua ‘natureza’, a natureza é material” (SMITH, 1988, p. 34).  

 O esforço de Smith em tornar explícito o dualismo – a oposição de uma natureza 

exterior e de uma natureza universal – em separar os dois conceitos, quando, na realidade, 

eles estão intrinsecamente relacionados, é para chamar a atenção de que o conceito de 

natureza abriga um dualismo essencial entre exterioridade e universalidade. Porém, estes 

dois conceitos de natureza estão ambos inter-relacionados e são mutuamente contraditórios 

(SMITH, 1988).  

Afirma Smith que “a concepção exterior é um resultado direto da objetivação da 

natureza no processo de produção”, mas ela nos dá tão somente uma parte do quadro da 

natureza: é também necessário “um conceito de natureza pelo qual será possível explicar as 

sociedades humanas na natureza” (SMITH, 1988, p. 44 e 45). Continua afirmando que “[...] a 

natureza não é nada se ela não for social. [...] O que se deve fazer é mostrar a relação 

concreta pela qual a natureza assume essa prioridade social” (Idem, p. 64). 

Entendendo que o conceito da natureza é um produto social, Smith analisa em 

conexão com o tratamento da natureza na frente pioneira americana1, esse conceito tinha 

                     
1 Para Smith a chegada dos ibéricos nas Américas se deu de forma avassaladora. Considera que a frente pioneira 
americana foi a mais utilitarista conquista conhecida na Histórica e esta deveria ser vista não como algo 
inspirado por um cálculo de valorização dos preços das terras e de investimentos, mas sim como um imenso 
exercício do espírito (SMITH, 1988, p. 43). Insere-se nesta mesma lógica o que Xavier denomina como a 
expressão “fazer Brasil”, que significa a exploração intensiva das riquezas que iam sendo identificadas pelos 
mercadores da época, em toda a extensão da “costa do pau Brasil” (XAVIER, 1987). 
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uma clara função social e política. A hostilidade da natureza exterior justificava sua 

dominação e a moralidade espiritual da natureza universal fornecia um modelo para o 

comportamento social. Isso é um exemplo do que o autor denomina de “ideologia” da 

natureza2 (SMITH, 1988, p. 45). 

Desta forma justifica-se que “a natureza, e não a história humana é considerada 

responsável; o capitalismo é tratado não como historicamente contingente, mas como um 

produto inaceitável e universal da natureza” (SMITH, 1988, p. 46).  Assim, o capitalismo é 

visto como natural: lutar contra ele é lutar contra a natureza humana. Para Smith o 

argumento da natureza-humana é um dos mais lucrativos investimentos da ideologia 

burguesa (SMITH, 1988, p. 46). 

A esta concepção dualista – homem/natureza – se contrapõe a concepção marxista de 

natureza.  Smith em sua obra (1988) se propõe a fazer uma leitura da obra de Marx 

buscando, não uma compilação de referências à natureza, mas uma compreensão do sentido e 

da intenção de como esta é abordada por este e, também, uma tentativa de expandir e expor a 

concepção de natureza na obra desse autor. E é esta concepção que interessa entender como 

fundamentação para esta Tese. 

Em vez de discutir os aspectos filosóficos da suposta unidade do “homem e da 

natureza”, Marx estava mais interessado com os processos reais que poderiam provocar essa 

unidade. Essa perspectiva levou-o a discutir “a função do trabalho humano colocando-o no 

centro das relações entre os seres humanos e a natureza” (SMITH, 1988, p. 68). 

Posteriormente, começou a tratar a questão toda como sendo histórica e não como quebra-

cabeça filosófico e abstrato (SMITH, 1988). 

Smith ao discutir a obra de Marx e dar ênfase ao conceito de produção da natureza, 

expressa esta dizendo que:  

 

A natureza geralmente é vista como sendo precisamente aquilo que não 
pode ser produzido; é a antítese da atividade produtiva humana. Em sua 
aparência mais imediata, a paisagem natural apresenta-se a nós como 
susbtratum material da vida diária, os domínios dos valores-de-uso mais do 
que como o dos valores-de-troca. Como tal, ela é altamente diferenciada ao 
longo de qualquer número de eixos. Todavia, com o progresso da 
acumulação de capital e a expansão do desenvolvimento econômico, esse 
substratum material torna-se cada vez mais o produto social, e os eixos 
dominantes de diferenciação são, em sua origem, crescentemente sociais. 
Em suma, quando essa aparência imediata da natureza é colocada no 
contexto histórico, o desenvolvimento da paisagem material apresenta-se 

                     
2 “É esta ideologia que justifica que nas ciências sociais a natureza seja largamente ignorada: a natureza é o 
objeto das ciências naturais: a sociedade é o objeto da ciência social” (SMITH, 1988, p. 47). 
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como um processo de produção da natureza. Os resultados diferenciados 
dessa produção da natureza são os sintomas materiais de desenvolvimento 
desigual (SMITH, 1988, p. 67).  
 

 

 Smith destaca a importância de Marx para a compreensão da relação sociedade 

natureza ao utilizar o conceito de “metabolismo social”. Chama a atenção que a novidade não 

está no uso do conceito de metabolismo, mas o contexto em que Marx o utilizou. 

Especificamente, Marx viu o processo de trabalho como a força motivadora dessa interação 

metabólica. A “dialética da natureza” advém da interação metabólica das sociedades humanas 

com a natureza (SMITH, 1988, p. 51 e 52).  

Outro autor que destaca a contribuição de autores marxistas à discussão ambiental é 

Guillermo Foladori, trabalhando o conceito de “metabolismo social” de Marx e considera que 

todo o método do materialismo histórico parte deste conceito (FOLADORI, 2001, p. 116).  

Foladori reconhece como importante, também, o trabalho de Foster (2005) no sentido de 

recuperar o conceito de “metabolismo social” usado por Marx.  

O que Marx entende por metabolismo social é o processo por meio do qual a 

sociedade humana transforma a natureza externa e, ao fazê-lo, transforma sua natureza 

interna.  Sobre o processo de trabalho Marx escreve que:  

 

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um 
processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla 
seu metabolismo com a Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria 
natural como uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais 
pertencentes à sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de 
apropriar-se da matéria natural numa forma útil para sua própria vida. Ao 
atuar, por meio desse movimento sobre a natureza externa a ele e ao 
modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele 
desenvolve as potências nela adormecidas e sujeita o jogo de suas forças a 
seu próprio domínio (MARX, 1988, p. 142).  

 

Segundo Smith, Marx começa considerando a relação com a natureza como sendo 

uma unidade e considera qualquer separação que exista entre elas como resultado 

simultaneamente histórico e lógico. Desta maneira, a prioridade social da natureza não é algo 

que deva ser infundido de fora, mas algo que já existe na relação social com a natureza.  

Complementa este autor que “ao invés de dominação da natureza, devemos, portanto, 

considerar o processo muito mais complexo de produção da natureza” (SMITH, 1988, p -65).  

Diz Marx que 
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O que necessita explicação, ou é o resultado de um processo histórico, não é 
a unidade da humanidade viva e ativa [por um lado] com as condições 
inorgânicas, naturais, de sua troca metabólica com a natureza, [por outro] 
e, daí a sua apropriação da natureza, mas sim a separação entre estas 
condições inorgânicas da existência humana e esta existência ativa, uma 
separação que pela primeira vez é posta plenamente na relação entre 
trabalho assalariado e capital (MARX, 1978, p.449).   
 
 

É a partir das relações sociais que se define o caráter específico da natureza a cada 

tempo histórico. Na medida em que tudo no capitalismo passa pela mercantilização, assim 

também a natureza vai se transformar em mercadoria.  Na contemporaneidade, sob o 

domínio do Modo de Produção Capitalista, a relação com a natureza acompanha o 

desenvolvimento das relações sociais, como estas se realizam de forma contraditória também 

é contraditória a sua relação com a natureza.  

As atividades do turismo permitem verificar, de forma exemplar, o processo de 

mercantilização da natureza em várias dimensões. A primeira é a maneira como se engendra 

a passagem de valor de uso para valor de troca da natureza, isto é, como esta se transforma 

em mercadoria, passível de ser valorizada, disputada e comercializada, situações que só se 

realizam se antecedidas por sua apropriação privada. Para Carlos, “a contradição entre o 

processo de produção social do espaço e sua apropriação privada está na base do 

entendimento da reprodução espacial, direcionando os modos de consumo do espaço” 

(CARLOS, 1999, p. 178).   

 

O turismo representa a conquista de uma importante parcela do espaço que 
se transforma em mercadoria (e que entra no circuito de troca), como é o 
caso de praias, montanhas e rios, tornando-se um novo e rentável ramo da 
atividade produtiva, sob essa determinação. Nesse sentido os lugares 
passam a ter existência real em decorrência de sua trocabilidade por 
intermédio da atividade dos promotores imobiliários que se servem do 
espaço como meio voltado à realização da reprodução (CARLOS, 1999, p. 
179).  
 

 
A outra dimensão é como na sociedade moderna o lazer muda de sentido e também 

passa a ser, como diz Carlos, “cooptado pelo desenvolvimento da sociedade de consumo que 

tudo que toca transforma em mercadoria, tornando o homem um elemento passivo” 

(CARLOS, 1996, p. 25). É esta outra dimensão que garante a “sustentabilidade” da atividade 

do turismo e os fluxos de turistas para “consumir” os espaços produzidos para este fim.   

Como observa Rodrigues: 
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A prática dos lazeres e, por extensão, das férias, é eivada de valores éticos, 
tornando-se, como a esfera do trabalho, quase que uma obrigação, por 
assumir a conotação de elemento de diferenciação social e pseudo-realização 
pessoal. Paradoxalmente, o lazer e as férias remuneradas, que deveriam 
representar uma alforria em relação ao trabalho, vão ser logo submetidos à 
regulação do modelo econômico dominante, assumindo uma marcante 
similaridade com as relações sociais que caracterizam a esfera da produção, 
ou seja, a massificação, a padronização, a prática rotineira, a ausência de 
criatividade, a competitividade, a escravização ao tempo do relógio 
(RODRIGUES, 2006, p. 301). 
 
 

 Assim, têm-se as duas dimensões fundamentais para garantir a inserção da atividade 

do turismo na lógica do mercado isto é, a do turista devidamente motivado e dirigidos ao 

consumo programado dos lugares e os lugares devidamente ajustados para recebê-los. 

Quanto mais em sintonia estas duas dimensões funcionarem maior dinâmica na fluidez dos 

capitais envolvidos na atividade.  
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A PRODUÇÃO DO ESPAÇO DO LITORAL 

PARA O TURISMO 
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4 LITORAL, TURISMO E URBANISMO: A PRODUÇÃO DO ESPAÇO E A 

CRIAÇÃO DOS LUGARES. 
 

O mar lava os males de toda a humanidade.  
(Eurípedes, 420 aC) 

 

 
 No Brasil, o regime da escravidão embotou a intensificação da divisão social e técnica 

do trabalho e, por conseguinte, retardou, também, a introdução das formas assalariadas do 

trabalho. Inclusive, quando se extinguiu o regime da escravidão, em 1888, foram recriadas 

formas semelhantes a essas. Desse modo, negou a condição urbana da cidade como mercado 

de todas as mercadorias. Somente nos anos 30 do século passado, o Estado brasileiro 

regulou, através da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), as relações entre o capital e o 

trabalho no mundo urbano. A CLT fixou alguns direitos do trabalhador, tais como jornada 

diária de oito horas, num total de 44 horas semanais, o direito de descanso semanal e férias 

anuais remuneradas, aposentadoria, entre outras medidas de cunho social de amparo ao 

trabalhador 1. Desse modo, o Estado colocou para fora dos muros das fábricas os custos da 

reprodução ampliada da força de trabalho, custos que ele passou a assumir direta ou 

indiretamente. Entre esses custos, está a oferta de espaços e equipamentos para o tempo livre 

da emergente classe trabalhadora, representada, por exemplo, através da rede de colônia de 

férias do SESI/SENAC, entre outros.  

 A urbanização, condição e consequência para o desenvolvimento capitalista, incorpora 

a necessidade do ócio – que se traduz como necessidade dos espaços para o ócio –, que passa, 

além de ser programado, a funcionar também como um mecanismo de controle social 2. Um 

dos manifestos mais difundidos do urbanismo moderno, a Carta de Atenas, propõe como 

orientação para buscar a eficiência da caótica cidade industrial, sua estruturação segundo 

quatro funções: habitar, trabalhar, circular e recrear. Esta abordagem foi proposta após a 

análise das necessidades humanas e universais de habitar, trabalhar, circular, cultivar o 

corpo e o espírito.  

                     
1 Observe-se que o trabalhador brasileiro, no inicio do século XX, desenvolvia jornada de trabalho diária que 
durava de quinze a dezesseis horas de atividades. Em 1917, uma greve nacional de trabalhadores tinha como 
pauta de reivindicação a jornada diária de oito horas e domingo livre. 
2  Como observa Bosquet (1979) “[…] ao privar-se o trabalhador de qualquer possibilidade de eleger a 
finalidade e a natureza de seu trabalho assalariado, a esfera da liberdade se converte na do não-trabalho. E como 
querem que agora se lhe proíba qualquer tipo de atividade criadora ou produtiva de algum alcance social 
durante seu tempo livre, sua liberdade fica reduzida entre a eleição entre uns consumos e umas diversões 
passivas. (tradução nossa). 
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 O desenvolvimento industrial da era da máquina, como tendência, libera cada vez 

mais alguns homens das tarefas mais árduas enquanto se reduzem as jornadas de trabalho3, 

ampliando o tempo livre, que, em tese e sob certas condições, será dedicado a "cultivar o 

corpo e o espírito". Preparar o espaço para essas novas mudanças seria o trabalho do 

urbanismo, as preocupações com o recrear se traduzem na importância que adquirem as 

questões da higiene e da saúde. Portanto, o sol deveria penetrar na vida das pessoas, nas 

áreas verdes e nas cidades garantindo a pureza do ar e devolvendo a paisagem do campo 4.   

 A criação de espaços para o ócio nas cidades (e de cidades para o consumo do tempo 

livre) é um fato concreto, independente do corpo doutrinário urbanístico utilizado 5. Porém 

esses espaços, submetidos, parcial ou totalmente, à lógica da produção capitalista, cada vez 

mais encontram limites para sua oferta. O tipo da qualidade de vida nas cidades faz com que 

seus cidadãos as tolerem no cotidiano e as abandonem em qualquer oportunidade, 

demandando cada vez mais espaços de uso recreativo difíceis de serem oferecidos, na maioria 

das vezes, nas áreas próximas das cidades, que são prolongadas com a extensão das 

urbanizações, principalmente nas regiões de montanhas ou nas costas marítimas 6.   

 Para a realização do ócio, pode-se falar da conquista dos recursos naturais possíveis 

de constituírem-se em meios de produção. A busca da natureza e de lugares onde usufruir o 

tempo livre, permeados pelo pitoresco e por um esteticismo romântico, contribuiu para a 

consolidação de um setor econômico, orientado para a produção de lugares para o tempo 

livre. Ele consiste, basicamente, em intensificar a utilização de alguns recursos naturais como 

mercadoria e, em consequência, a oferta desses espaços na perspectiva da propriedade 

privada, o que permite que uma minoria privilegiada reserve para si o uso desses recursos. 

 A valorização social dos recursos sol-mar-praia e a paisagem de litoral tornou 

possível não somente a exploração desses recursos como também a existência de um tipo 

específico da oferta de espaços de ócio, orientados assim para o Turismo de Litoral  

(SÁNCHEZ, 1985, p. 103-105).   

 Acerca do termo turismo, Sánchez afirma que este pode ser entendido:  

 

                     
3   Aumenta-se a composição orgânica do capital e aumenta-se a mais-valia relativa, e, ao mesmo tempo, 
dispensa-se força de trabalho.  
4 A helioterapia fez com que surgisse, sobretudo depois da 1ª Guerra Mundial, a importância terapêutica do sol 
e, consequentemente a valorização de algumas regiões ensolaradas, e a fundação de centros dedicados a 
aplicação dos princípios da cura pelo sol. 
5 A oferta de áreas públicas para recreação financiada com recursos públicos e de acesso ao público, em maior ou 
menor grau é encontrada na maioria dos núcleos urbanos; são as praças, as quadras esportivas, parques infantis, 
lugares para piquenique, entre outras. 
6 Ao lado dos movimentos de reivindicação dos cidadãos por maior oferta, pelo Estado, de áreas públicas, 
constata-se uma oferta cada vez mais ampla de áreas de recreação privada. 
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[…] como aquele deslocamento no espaço realizado por pessoas com o fim 
de consumir outros espaços, seja para desfrutar dos recursos e atrativos 
geofísicos diferenciais que esse território oferece ou para consumir 
elementos genealógicos contidos nele, seja para admirar vestígios e obras 
históricas que permaneceram no território, e as quais se atribui um valor 

monumental artístico ou cultural. (SÁNCHEZ, 1983/1984, p. 101, 
Tradução nossa)  

 

 A existência do espaço “adequado” para o ócio é condição sine qua non para possibilitar 

o turismo como setor de uma atividade econômica. Assim, justificam-se as intervenções 

(ocupações, urbanizações, loteamentos) realizadas em algumas áreas, estabelecendo 

modificações no território, com o fim último de produzir os espaços de ócio, uma vez que a 

simples existência dos recursos naturais não permite por si só, incrementar a produção 

mercantil do ócio. Tal espaço  é produzido com o fim de gerar um valor de troca e de 

utilidade, garantindo assim sua presença no circuito mercantil da produção, distribuição e 

consumo. 

 Desse modo, produz-se uma mercadoria que pode ser caracterizada pelo tempo de 

utilização de um espaço como permanente (segunda residência) ou temporária (camping ou 

um hotel). Este espaço/tempo, para sua efetiva existência, cria uma divisão do território, 

como resultado da especialização de distintas áreas de turismo e de uma exploração social do 

espaço, que será qualificado e ocupado segundo a natureza das demandas dos distintos 

segmentos sociais. O que se traduz em uma estratificação social desses espaços. 

 Evidentemente que a produção do espaço concebido como atendimento aos interesses 

do capital não só significa a modificação material do território, como também a produção de 

valor, que se realiza com a venda das mercadorias produzidas ou das que a produção do 

espaço irá contribuir para promover. Observe-se que a produção não é só no espaço, como 

também do espaço, sendo um processo similar ao de outras mercadorias. 

 Em termos gerais, a produção do espaço de turismo pode caracterizar-se de várias 

maneiras: a) pelo aproveitamento de determinadas características de recursos naturais, ou 

seja, de recursos geofísicos imóveis e distribuídos de forma desigual sobre o território. Uma 

vez que o uso e o consumo desses recursos se dão in situ, é necessário o deslocamento do 

consumidor até o produto; b) pelo acesso aos recursos o que evidencia a importância do fator 

acessibilidade, isto é, a condição dos consumidores chegarem até os lugares onde estão os  

recursos que se quer "explorar", assim como sua permanência nesses locais, exigirá a 

existência de serviços complementares cuja oferta e diversidade serão compatíveis com a 

especificidade da atividade turística desenvolvida; c) pela atuação em um ecossistema frágil, 

em  geral com baixa capacidade de suporte, onde os recursos naturais – recursos estes não 
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fungíveis –, são suporte da atividade do turismo de litoral e estão constantemente ameaçados 

na sua integridade, pelos agentes sociais que os controlam, e d) por uma tendência da 

natureza da atividade, uma vez que a demanda se exprime espontânea e massivamente, e o 

espaço turístico é  produzido de forma desordenada. 

 Se os aspectos ressaltados acima têm sua relevância, tem-se que considerar que todos 

os elementos de valorização social para o turismo de litoral – sejam do meio físico natural ou 

dos seus aspectos socioculturais – constituem externalidades que são incorporadas como 

benefícios privados, pelo setor econômico do turismo (VERA, 1990, p. 102). Portanto, a 

produção de lugares de ócio para exploração econômica incrementa a funcionalização desse 

território em bases mercantis. Mesmo quando o espaço de litoral para o ócio, em sentido 

estrito, seja um bem gratuito – muitas vezes por se tratar de um bem público como as praias 

–, a produção dos espaços necessários complementares imporá, invariavelmente, a 

comercialização do tempo de ócio ao introduzi-los no circuito de mercantilização de alguns 

serviços (SÁNCHEZ, 1985, p. 110).   

 Na produção do espaço turístico, predominará o valor de troca sobre o valor de uso, 

já que “[…] os aspectos mercantilizados que configuram o setor produtivo turístico, não são 

recursos geofísicos” (SÁNCHEZ, 1985, p. 111), estes quase sempre de domínio público, 

portanto de acesso gratuito — mas sem os serviços, especializados e seletivos, que qualificam 

e garantem o consumo do espaço de ócio. 

 Assim, produzem-se os lugares de turismo, vendem-se e alugam-se e usam-no como 

valor de troca. Comprometem-se os recursos, suporte da atividade, e reproduz-se sua oferta 

em outros espaços. Recorre-se a novos apelos publicitários, dando sequência ao mesmo ciclo 

de "equívocos”, em uma situação em que os danos e a destruição gerados são uma constante, 

junto a uma atividade que deve cada vez mais atuar para atender a um consumo de massa.  

 Considerando a afirmação de Sánchez (1985, p. 111) de que “[…] é mais oneroso 

reconverter um modelo de implantação turística no espaço que planejá-lo previamente”, 

pergunta-se: é possível atuar com outros modelos de integração ou modificação do espaço 

para o turismo de litoral? Pode-se opor o modelo (ou modelos) de produção do espaço de 

ócio de litoral atual por outro modelo territorial? 

 São perguntas necessárias cujas respostas impõem conhecer e decodificar o modelo de 

desenvolvimento da atividade de turismo de litoral, em curso, identificar suas diferentes 

tipologias espaciais, bem como as articulações dos principais agentes viabilizadores deste 

modelo – Estado, agentes financeiros, imobiliários e de turismo – e como a natureza e a 

sociedade (isto é, o espaço) são submetidas e reagem a essa lógica.  
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Le Corbusier em sua obra o Urbanismo (2000, p. 187), depois de situar a hora do 

trabalho começa o capítulo “A hora do repouso” com a seguinte reflexão:  

 

As “oito horas”. 
Talvez até as “seis horas”, um dia. 
Espíritos pessimistas e angustiados dizem consigo: o abismo está a nossa 
frente. Que fazer das horas livres? Dessas horas vazias? 
Preenche-las. 
É mais do que evidente que se trata aqui de um problema de 
arquitetura: a habitação; de urbanismo: a organização dos bairros 
residenciais, a máquina de espairecer. A hora do repouso é hora de 
espairecer  
(LE CORBUSIER, 2000, p, 187) [Grifo nosso] 
 
 

 Em especial, ver como a atividade do turismo vai se conformando a partir de 

diferentes elementos, pondo em relevo a arquitetura e o urbanismo, na especialização e 

funcionalização dos lugares de litoral para o uso da saúde à recreação e turismo. Entender o 

caráter do aproveitamento e adaptação do modelo, se não do modelo arquitetônico em si, do 

processo de sua incorporação ao conjunto do espaço social, nas diferentes espacialidades e 

temporalidades. 

. 

4.1 A PRAIA: DE UM BEM NATURAL A UMA CONSTRUÇÃO SOCIAL  
 

Embora o Litoral da Bahia seja a área de estudo deste trabalho é necessário recuperar 

a trajetória histórica em que a praia deixa de ser somente um bem natural – que existe desde 

que existe terra e água – e vai sendo, historicamente, apropriada e valorizada socialmente e 

redefinindo seus usos. Assim, a praia tal qual nos referimos hoje, como espaço de recreação, é 

uma construção social.  

A praia era e é um espaço vinculado às atividades realizadas da economia do  mar, 

ponto de entrada e saída,  articulação e conexão através dos portos com outros espaços,  nem 

sempre foi um espaço para banho e recreação e muito menos para o exercício do tempo livre. 

Tanto pela relação estabelecida pelos grupos sociais com a natureza como por ter sempre 

sido o repositório dos dejetos urbanos, em especial com o crescimento dos aglomerados 

populacionais litorâneas. A praia era utilizada, também, para  lançamento de animais mortos 

e, no caso de Salvador, há registros do uso da praia para enterrar escravos e indigentes 

mortos (FREYRE, 2003; SALVADOR, 1988). Estes aglomerados populacionais e as cidades 

implantadas em áreas de litoral, moderna e contemporaneamente, utilizaram e utilizam ainda 

a praia e o mar para destino final de dejetos sanitários.  
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  Porém, bem antes da praia propiciar o desfrute do banho de mar é importante 

lembrar o significado social e a trajetória do uso da água para banho até chegar-se ao banho 

de mar, tanto para uso medicinal como para recreação. Inicia-se lembrando que as origens do 

banho remontam à pré-história. Os primeiros registros na civilização ocidental do banho 

individual pertencem aos rituais sagrados na água realizados pelos egípcios, dedicados aos 

deuses Thot e Bes, pois acreditavam que a água purificava a alma (FEIJÓ, 2007).  Os Papiros 

de Ebers, (tratado médico egípcio) datado de 1500 a.C assinalam a utilização pelos antigos 

egípcios do banho como prática de higiene pessoal (LOIOLA, 2007). Há de se considerar, 

também, nesta trajetória a importância dos banhos para os gregos traduzida, principalmente, 

na sua avançada técnica da distribuição da água e conhecimentos médicos na cura de doenças 

através das propriedades minerais de certas águas. Os gregos foram pioneiros no Ocidente 

na prática dos banhos públicos ainda que seja atribuído aos babilônios o pioneirismo nos 

balneários coletivos.  

 

Os gregos usaram o termo balnea o local de cura pelas águas minero 
medicinais ou termais vinculadas ao banho.  Heródoto conhecia alguns dos 
preceitos médicos dos efeitos das águas e de suas curas, porém  quem vai 
estabelecer os princípios médicos fundamentais será Hipócrates, em seus 
estudos "Tratado em relação ao ar, água e lugares", que refere-se à 
utilização de águas termais e minero medicinais para diferentes doenças 
indicando a sua utilização em doenças e dores reumáticas, convulsões, febre 
ou infecções pulmonares. O uso da água na antiga Atenas e Esparta era 
habitual (VILLAR, 2010, p. 37 – Tradução nossa) 7 
 

 
  Na Grécia o banho e as edificações balneárias não eram apenas motivados pela 

higiene e espiritualidade, pois tinha na natação um dos três pilares da educação juvenil 

complementados pelas letras e música (FEIJÓ, 2007).  

 No campo da arquitetura, os banhos difundidos pelas mãos dos romanos – com base nos 

conhecimentos herdados dos gregos – ganham destaque no tratado grego-romano De 

Architectura (também conhecido como Dez Livros de Arquitetura) escrito por Marcos Vitrúvio 

Polião, que viveu no Século I a.C . No Livro Quinto desse tratado Vitrúvio discorre sobre a 

distribuição e construção dos edifícios públicos, dedicando o Capítulo 10 aos Banhos e seus 

arranjos espaciais. No Capítulo 1 ao 6, do Livro Oitavo, este tratadista discursa sobre as 

                     
7 “Els grecs utilitzaran la denominació balnea o lloc de cura per les aigu  es mineromedicinals o termals vinculat al bany. 

Heròdot coneixerà, alguns dels preceptes mèdics dels efectes de les aigu  es i de les seves cures, però en qui establirà els principis 

mèdics fonamentals serà Hipòcrates, en els seus estudis “Tractat en relació als aires, aigu  es i els llocs”, que fa referència a la 

utilització de les aigu  es termals i mineromedicinals per diferents dolences indicant la seva utilització en malalties i dolors 

reumàtics, convulsions, febres o infeccions  pulmonars. L’ús de les aigu  es a l’antiga Atenes i Esparta era habitual.” (VILLAR, 
2010, p 37) . 
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instalações, salubridade e qualidades naturais e químicas das águas a serem utilizadas para 

consumo e aquelas adequadas ao uso nos balneários públicos. (VITRÚVIU, p. 64-65 e p. 97-

110). 

 Sem dúvidas, foram os romanos que disseminaram na civilização ocidental o hábito do 

banho8, sendo que os primeiros Banhos Romanos datam de 300 a.C.. O costume do banho 

difundido como prática foi internalizado na cultura romana o que exigiu a produção de 

engenhos para conduzir as águas para abastecimento das cidades e acampamentos, a exemplo 

dos aquedutos, de cisternas para armazená-la e os locais, especificamente, criados para a prática 

do banho, como as termas e os banhos públicos, que respondiam além das funções sociais, a 

funções políticas. Ao mesmo tempo em que construíam um dos maiores impérios de todos os 

tempos, levavam a suntuosidade de suas termas aos mais diversos lugares. Os romanos 

converteram os “banhos públicos” em centros de atividades sociais e recreativas. Aproveitaram 

as águas termais encontradas nas terras conquistadas para a construção de banhos. Como em 

Aix-le-Bains (Aquae) e Vichy, na França; Aachen (Aquis Granum), Baden-Baden e Wiesbaden 

(Aquae Mattiacorum), na Alemanha; Baden (Aquae Helvetica) na Suiça 9 ; Baden (Thermae 

Pannonicae) na Austria; Aquincum, na Hungria; Spa na Bégica e Bath (Aquae Sulis), na 

Inglaterra, entre outras colônias do Império Romano. As maiores termas ficavam em Roma, 

capital do Império Romano: as Termas de Caracala (inauguradas em 217, com capacidade para 

receber 1600 pessoas em 118.000 m2) e as de Diocleciano (inaugurada no ano 305, com 

capacidade para 3200 pessoas).  

Vale ressaltar que o banho para fins terapêuticos, a modo de cura e tratamento de doença 

– a balneoterapia –, se fez presente num bom período da historia das civilizações. As práticas de 

banhar-se em águas especiais teria como resultado a purificação física e espiritual e existiam, 

também, rituais específicos de banho  entre nativos americanos (VILLAR, 2010).  

 Com o declínio do Império Romano e todas as consequências advindas desse fato, os 

banhos perdem significado e popularidade (LOIOLA, 2007). Na Idade Média, a mudança nos 

costumes promoveu a desvalorização do banho seja por influências religiosas, seja por 

considerações medicinais. O banho, como prática de higiene pessoal foi desencorajado frente a 

uma nova relação com a natureza mediada pelo medo, pavor e proibição no sentido de não expor 

o corpo às influências nocivas do ambiente externo e das pressões moralistas da igreja. O banho 

é reduzido como método disciplinar como o caso dos banhos frios nos monastérios.  Aliado a 

isto, ganha força a questão do pudor pregado pelo cristianismo cuja repressão eliminou os 

                     
8 Inclusive o sol arus banho de sol e o pelotherapy banho de lama. 
9 Em 1812, a cidade de Baden após sofrer um incêndio foi reconstruída segundo os planos do arquiteto Joseph 
Kornhausel. 
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prazeres do banho, ou seja, uma forma oculta disciplinar (LE GOFF, 2006; FOUCAULT, 1975 

e 1978 e WRIGHT, 1962)  

 Deve ser ressaltado, ainda, que a desestruturação do Império Romano e a entrada do 

período medieval conduziram à destruição de numerosas instalações termais e banhos públicos, 

seja em razão do retrocesso da medicina no uso das águas de qualidade minero medicinais, que 

neste período deixam de incorporar os banhos no tratamento de enfermidades. Seja porque 

muitas dessas instalações foram transformadas em centros religiosos, conventos e monastérios 

para onde foram deslocados, para as mãos de religiosos, o domínio do conhecimento médicos e 

científicos, enfim do controle social. A princípio, a Igreja no contexto cristão, por razões 

sanitárias, tolerará a prática do banho, sem caráter público uma vez por semana, o banho 

dominical. Ficando as construções termais reduzidas à mínima presença e funcionando de 

maneira muitas vezes clandestina (VILLAR, 2010, p. 32-33).  

 Quanto ao banho de mar e a possibilidade de seu uso para a cura de enfermidades, 

lembremo-nos que o mar na Idade Media era conhecido como “o reino do príncipe dos ventos”, 

ou seja, do diabo.   

No final do século XV, aparecem na Itália os primeiros tratados de hidropatia – termo 

como era conhecida a hidroterapia até o século XIX – prática médica da época moderna 

destacando-se a obra denominada de De balneis et thermis,  de Joan Miquel de Savonarola, 

publicada em 1498. Mais tarde, em 1571, surge também Andrea Bacius que formula De Balneis, 

revelando em estudos as características e efeitos das águas termais, obra também de referencia 

no período.  

No que pese a maior produção do conhecimento médico e científico sobre a importância da 

água, o que poderia significar uma retomada do termalismo e seu sentido higiênico e social, a 

pressão cristã que considerava os banhos imorais amplia a vigilância sobre o uso desses espaços. 

É o caso das normas de controle dos banhos impostas pelos Reis Católicos, em 1495, ou mesmo, 

de sua total proibição a todos os cidadãos – fossem eles cristão, árabes ou judeus –, imposta por 

Felipe II, em 1567, então importante representante no mundo ibérico das ações moralistas da 

Igreja Católica, já no prenuncio da modernidade. 

Sem dúvida a ambiguidade do período tem por um lado, também, um conhecimento 

médico que propugna e propaga que os banhos e os ambientes balneários facilitavam o contagio 

e transmissão de doença. E por outro, a ruptura com o pensamento medieval e a busca da 

autonomia da razão com a recuperação dos ensinamentos clássicos e a utilização da imprensa, 

como instrumento de difusão de novas ideias, reconhecendo a importância das terapias pelo uso 

da água (VILLAR, 2010, p 35). Uma ambiguidade que atravessa o século XVII, quando tem 
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início a publicação de diferentes obras relativas aos cuidados e usos das águas termais, minero-

medicinais e inclusive as marinhas, criando novas bases para o discurso da saúde, embrião do 

higienismo. No final desse século, se passa a contar com a obra do médico John Floyer, 

denominada de An Inquiry into he Right Use of the Hot, Cold and Temperate Baths in England10 

(Figura 4.1). 

     Ao lado disso, difunde-se e ganha adeptos a teoria biológica dos miasmas. Segundo esta 

teoria as doenças teriam origem nos miasmas, isto é, no 

conjunto de odores fétidos provenientes das matérias 

orgânicas em decomposição que contaminam os solos e 

os lençóis freáticos11. 

 

 

 

Figura 4.1 Capa do livro 
Psychrolousia. Or, the History of Cold 
Bathing: Both Ancient and Modern. In 

Two Parts. The First... De John 
Floyer, Edward Baynard, publicado, 

de 1715.  
 

 

 

 Na Modernidade, ao tempo que um novo 

significado do corpo é redefinido pelo iluminismo – com 

um homem não mais tão temente a Deus – e o 

cientificismo – conduzindo a prova científica da eficácia do banho – a importância dos banhos 

tanto para a higiene, prazer e recreação e os benefícios medicinais da água voltam a ser 

valorizados. Dessa forma, os banhos deixam de ser restritos aos banhos nos espaços públicos 

nas termas ou aos espaços privados e passam a ser estendido ao mar. Atitude apoiada nos 

primeiros ensaios experimentais realizadas na França e Inglaterra sobre as práticas do banho de 

mar.  

 Assim, a água do mar, junto com as águas termais e minerais, passou a fazer parte das 

curas terapêuticas pelo banho. Associado ao ato de respirar o ar marinho, beber a água do mar e 

banhar-se em águas quentes ou em águas frias – mesmo nas águas gélidas do mar do norte da 

                     
10 Tradução nossa: “Um inquérito sobre a utilização correta e o uso dos banhos quente, frios e temperados na 

Inglaterra”. 
11 Ver a respeito: Alain Corbin. El perfume o el miasma. El olfato y lo imaginario social. Siglos XVIII y XIX. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1987. 



Luiz Antonio de Souza                                                        O URBANISMO NA INTERFACE DO TURISMO         CAP 4         

                             Usos e apropriações especulativas do litoral da Bahia 

 

 

84 
 

Inglaterra – , era ato recomendado e passa a fazer parte dos manuais terapêuticos baseados no 

tratamentos pelo uso das águas minero medicinais.  

No campo científico, os princípios químicos reforçam a importância das águas, como 

as experimentações de Robert Boyle que dão partida para outros estudos – como Henry 

Cavendish (1731-1810); Joseph Pristley (1733-1804); Antoine Lavoisier (1743-1794); Gay 

Lusac (1778-1850), entre outros – que ajudaram, direta ou indiretamente, a conhecer os 

princípios e composição química das águas minero medicinais. Isto colaborou para abolir com o 

empirismo e “atribuições milagrosas” às curas propiciadas pelas águas minerais com 

propriedades terapêuticas.  

 Neste contexto da valorização do uso das águas, as termas – que no mundo romano eram 

os locais destinados aos banhos públicos – voltam a adquirir importância pela reaglutinação dos 

conhecimentos do tratamento pelas águas – a hidroterapia – e a consolidação do campo do 

termalismo – ciência da utilização e exploração das águas minerais. Assim, a aplicação das ideias 

do iluminismo na medicina, os métodos científicos da análise hidrológica e da estatística das 

práticas terapêuticas, convergem, segundo Villar, na construção de casas de banhos e balneários 

num novo significado (VILLAR, 2010). 

  Desse modo, duas localidades na Inglaterra foram protagonistas na oferta de banhos 

termais: Matlock que, desde finais do século XVIII, oferecia águas termais para banhos 

privados, e Bath, situada no vale do rio Avon, onde o Império Romano havia construido um 

grande complexo de edifícios destinados para banhos públicos dedicados a deusa Sulis Minerva – 

na cidade então denominada de Aquae Sulis (As águas de Sulis) – que foi reaproveitado num 

novo contexto, constituindo-se no mais popular centro termal durante a era georgiana. 12 

Diferentes plantas de Bath, de 1568 ,1610 e 1735  podem ser observadas nas Figuras 4.2, 4.3 e 

4.4. 

 Segundo Villar,  

A realeza inglêsa diante de determinadas doenças é aconselhada por seus 
médicos a mover-se para tomar as águas e disfrutar de um clima mais 
favorável. Isso faz que se recuperem velhas instalações como as antigas 
piscinas renomeadas  “Banhos da Rainha e do Rei” para as visitas que 
recebiam de príncipes, rainhas e reis ingleses e europeus, na localidade de 
Bath. É esta localidade que ainda dispunha dos restos da estrutura das 
antigas termas romanas, condicionando as novas instalações em um 
conjunto arquitetônico recuperado de antigas igrejas ou abadias no estilo 
neoclássico (VILLAR, 2010, p. 39-41) [Tradução nossa]13 

                     
12 A respeito do termalismo na Europa ver: ROUX, Lysanne, Le thermalisme européen au XVIIIe siècle. Étude comparative de 

quelques villes d’eaux. France, Angleterre, Belgique, Suisse, Italie, Allemagne. Disponível em 
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/42/34/70/PDF/Le_thermalisme_europeen_au_XVIIIe_siecle.pdf 
13 “La reialesa anglesa davant de determinades malalties i aconsellades pels seus metges es desplacen a prendre les aigües i a 
gaudir d’una climatologia més favorable. Això fa, que es recuperin velles instal·lacions com les antigues piscines re nombrades 
com “Queen’s o King’s Bath” per les visites que reben de prínceps, reines i reis anglesos i europeus, de la localitat de Bath. És 



Luiz Antonio de Souza                                                        O URBANISMO NA INTERFACE DO TURISMO         CAP 4         

                             Usos e apropriações especulativas do litoral da Bahia 

 

 

85 
 

A localidade de Bath, com o único manancial de águas quentes da Grã-Bretanha, vai 

contribuir como referência ao surgimento do turismo termal e impulsionar o desenvolvimento 

desta atividade em locais que possibilitam o uso terapêutico do banho em razão da presença de 

fontes termais (Figura 4.5).  

 

Figura 4.2 Planta de Bath de William Smith, de 
1568 
Fonte: http://www.freshford.com/maps                                      

 

 

 

 

 

 

 

          
                                                   Figura 4.3 Planta de Bath por John Speed publicado em 1610 
                     Fonte: http://www.freshford.com/maps 

 

 

 

 
Figura 4.4 Planta de Bath elaborada por 
John Wood, de 1735. 
Fonte:http://www.freshford.com/maps 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
en aquesta població, que encara es disposa de les restes d’estructures de les antigues termes romanes, condicionant les noves 
instal·lacions en un conjunt arquitectònic recuperat d’antigues esglésies o abadies dins de l’estil neoclàssic” (VILLAR, 2010, 
p.  41-39). 

http://www.freshford.com/maps
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Speed
http://www.freshford.com/maps
http://www.freshford.com/maps
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Figura 4.5  

Termas de origem 
romana de Bath, 
photochrome realizada 
entre 1890 e 1900. 
Inglaterra.  
 
 
 
 
 
 

  Fonte: http://www.old-picture.com/europe/Abbey-Baths-Roman- 
 

 

 

A localidade de Bath tornou-se um centro de acolhida da aristocracia e da burguesia. Em 

1879, através do Bath: Improvement Act, a cidade recebeu inúmeras melhorias e reformas em 

alguns de seus edifícios. Inicialmente, estas ações foram dirigidas pelo arquiteto e agrimensor 

Thomas Baldwin e, posteriormente, pelo também arquiteto John Palmer.  

Em 1987, o resort de Bath foi declarado Patrimônio da Humanidade, na condição de 

Cidade Balneária-Termal é um modelo em que se valorizam as instâncias hidrominerais do 

interior, portanto, longe do mar. Revela, também, a importância da valorização histórica da 

arquitetura através das intervenções do arquiteto paladiano John Wood (pai), – responsável em 

grande parte pelo plano de recuperação de Bath que buscou recriar os monumentos romanos da 

cidade, tendo construído o Circus, provavelmente, inspirado no Coliseu da Roma Imperial – e 

de John Wood (filho) que  construiu, entre 1767 e 1774, o complexo residencial conhecido por  

Royal Crescent, edifício idealizado segundo uma fachada que descreve uma curva elíptica, 

marcada por uma ordem clássica jônica (WHITTICK, 1974) 14.   

As Figuras 4.6 e 4.7 mostram as obras citadas desses arquitetos.                         

                                                                         

                     
14 A este respeito, ver também:  Description of Bath: Wherein the Antiquity of the City, as Well as the Eminence of Its 
Founder ... (1765) escrito por John Wood. (Book digitized by Google from the library of Oxford University and 
uploaded to the Internet Archive by user tpb) 

 

http://www.old-picture.com/europe/Abbey-Baths-Roman-
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Figura 4.6 A imagem mostra o Circus e o 
Royal Crescent edificados em Bath, por John 
Wood, pai e filho. 

 

                                                                          

Figura 4.7 O Circus  após o termino de sua  construção,  em junho  1768. 
Fonte: http://www.the-logos.co.uk/locations.html 

 

 Na Bélgica, a cidade de Spa – que os romanos denominavam de Aquae Spadanae – também 

se constituiu num importante centro de oferecimento de águas termais para banhos 

terapêuticos. O nome da cidade, posteriormente, foi adotado como sinônimo para locais de 

tratamentos terapêuticos. 

 O uso da praia para banho implicou no surgimento de novas práticas socias, novos 

costumes e regulamentos para o banho de mar15 num longo período de adaptação e mudanças. 

 

4.2 A VALORIZAÇÃO DA PRAIA PARA O BANHO DE MAR  

 

 A valorização social das áreas de litoral para o banho se deu dentro de um processo que 

tem como marco o uso das águas do mar para saúde, através da prática da talassoterapia16 

                     
15

 O principio terapêutico do banho de mar é o de restituir a gama de nutrientes ao organismo debilitado por 
carência mineralógica, pela absorção, através da pele dos oligoelementos contidos na água do mar.  
16

 Talassoterapia etimologicamente a palavra provem do grego Thalasso (mar) Therapia (terapia) e consiste no 
tratamento fisioterapêutico baseado no uso dos meios marinhos (água do mar, clima e outras substâncias 
extraídas do mar) como agentes terapêuticos.  

http://www.the-logos.co.uk/locations.html
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consolidada a partir da doutrina do higienismo17que nasce com o liberalismo, na primeira 

metade do século XIX, quando os governos passam a dar mais atenção à saúde de sãs 

populações e o entendimento de que ar, a água e o sol eram três elementos ambientais que 

deveriam ser protegidos.   

 Nóvoa explica isto afirmando que  

 
Em meados do século XVIII teve lugar um movimento cultural no ocidente, 
motivado pelas novas idéias terapêuticas que terminaram atribuindo às 
águas do mar qualidades curativas. Começam a ser recuperados antigos 
balneários, muitos deles de origem romana, que se utilizavam com fins 
terapêuticos de cura mediante a água mineral. Lentamente estes hábitos 
foram se estendendo aos banhos frios com água do mar, movimento que, em 
suas origens, esteve associada a nobreza. Iniciando-se na Inglaterra, vão 
estendendo-se estes hábitos a diferentes lugares emblemáticos da costa 
(NÓVOA, 2004, P. 94). 
 
 

 A valorização desta prática foi acompanhada de todo um investimento para  qualificar 

e promover certos lugares do litoral de modo a estimular a prática embrionária da 

talassoterapia contemplando a singularidade de algumas praias. Paralelo a isso, foram 

desenvolvidos meios e técnicas para disseminação desta prática.  

Em 1750, Ricardo Russel, médico inglês escreveu e difundiu o primeiro estudo que 

alcançou grande repercussão na área médica – “On the use of sea-water in the diseases of the 

glands” –, escrito originalmente em latim, aborda o uso da água do mar nos distúrbios das 

glândulas (gânglios linfáticos aumentados, entre outras enfermidades) (Figura 4.8 e 4.9). 

Seus estudos foram frutos da observação de que os filhos de pescadores eram raramente 

atingidos pela infecção tuberculosa dos gânglios linfáticos.  Anos antes, Russell, que 

começou sua prática médica em Lewes prescrevendo o banho e  ingestão da água do mar 

como cura para muitas doenças, mudou-se para Brighton. Nesta então aldeia pesqueira, passa 

a difundir suas teorias sobre as propriedades medicinais da água do mar, como também a 

superioridade das mesmas em relação às águas termais do interior. Na área medica Russel 

ficou conhecido como o “inventor do mar”. Em 1778, o Dr. Louis-Eugène Bagot, funda em 

Dieppe (França), um centro terapêutico para utilização das propriedades marinhas para cura 

de enfermidades. Em seguida são fundados outros centros em Bolonha (Itália), Le Croisie, 

Berck e, por fim Roscoff, na França, em 1791, considerado o primeiro centro de 

talassoterapia da Europa.  Em 1790, convencido sobre os “benefícios do litoral” foi criado 

um “hospital marinho”, sob a liderança de Dr. John Lathan. 

                     
17
 A respeito ver MERLIN, Pierre et CHOAY, Françoise Dictionnare de l’urbanisme et de l’aménagement – . 

Presses Universitaires de France,: Paris, 1988. 
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     Figura 4.8  
     Capa do Estudo de Ricardo Russel, de 1750.                                            
 

 
 
                                                                                 
Figura 4.9        
Propaganda do Dr. Russel da cura pela 
água e da “máquina de banho”.     

 

Mesmo que os benefícios do mar fossem conhecidos há séculos, o uso da água do mar 

para fins de tratamento curativo, foi somente em 1865, com a tese de Dr. La Bonnardière, 

intitulada "Introdução à talassoterapia" que passa a ocupar lugar no campo médico. Existem 

estimativas de que, em torno do século XVIII, cerca de 60 locais de banhos talássicos foram 

criados na Inglaterra18.  

                     
18 Ver a esse respeito: http://www.france-thalasso.com/?lang=en 
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Em 1765, Brighton já estava convertido em importante balneário graças a 

“climaterapia marinha”19 e divulgação do banho de mar com fins medicinais propagado pelas 

teorias de Russell e de outros estudiosos, franceses, alemães e ingleses. Em 1841, com a 

chegada da ferrovia, Brighton, povoado costeiro e vila pesqueira a uma hora de trem de 

Londres20 emerge também como destino excursionista de Londres, em função do acesso 

barato em tempo e dinheiro, experimentando grande crescimento de população ao lado do 

aumento da popularidade do banho de mar. As Figuras 4.10 e 4.11 permitem oferecer  uma 

visão do local em 1840  e 1883. A demanda balnear ampliou-se a partir de 1871, com os 

feriados bancários (Bank Holiday) quando os trabalhadores ingleses começaram a conquistar, 

paulatinamente um sistema de férias não remunerado para a grande maioria até depois da 

Segunda Guerra Mundial. 

 

Figura 4.10 
Brighton, visão 
da frente 
marítima com o 
cais ao fundo. 
Aquarela de 
Frederick 
William 
Woledge (1840)           
 
 
 
 
 
 

Fonte Yale Center for British Art, Yale University, New Haven, Connecticut. 

 

 

Mas, foi um longo percurso até chegarmos ao uso da praia tal qual vemos hoje. Além 

da valorização para fins terapêuticos passou a ter importância para recreação, lazer e 

interação social, processo que só adquire uma escala maior quando deixa de ser exclusividade 

da nobreza e com a regulamentação das relações de trabalho e o estabelecimento do tempo 

                     
19  A climatoterapia tem como princípio a prevenção, diagnóstico e tratamento de enfermidades através do 
aproveitamento das condições climáticas adequadas. 
20 Na década de 1830, Brighton foi o balneário mais popular na Grã-Bretanha, com mais de 2.000 pessoas 
visitando a cidade nos fins de semana. O que motivou um grupo de empresários a construir uma estrada de 
ferro entre a cidade e Londres.  A construção da ferrovia estava também ligada ao porto de Shoreham próximo 
a Brighton. A linha entre Londres e Brighton foi concluída em setembro de 1841, e estava concentrada em 
transportar ricos em vagões de primeira classe. Dois anos depois a Companhia Ferroviária London to Brighton 
adotou uma nova política oferecendo passagens mais baratas, o que ocasionou aumento substantivo do número 
de passageiros em suas linhas. Entre 1841 e 1871, portanto em trinta anos, a população de Brighton quase 
dobrou de tamanho, aumentando de 46.661 para 90.011, a cidade que mais cresceu no período na Grã-Bretanha.  
A esse respeito consultar British History-British Railways-London & Brighton em 
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/index.html 
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livre o que permite que muito mais gente aflua e desfrute das “delicias do mar” (CORBIN, 

2001). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.11 Aquário de Brighton, entre 1883 e 1886. 
Fonte: Library of Congresse. 

 

   

  Sair do espaço do banho privado ou mesmo público em um lugar fechado para o 

banho de mar em lugar público e aberto, significou uma enorme mudança nos costumes e na 

prática com relação à natureza e com relação ao seu próprio corpo. Este procedimento vai se 

verificar de diferentes maneiras e de diferentes tempos nas várias partes do mundo. Mas, sem 

dúvida, foi o uso das praias europeias, notadamente as inglesas, que se tornou referencia e 

parâmetro para este processo.  

  Todo um aparato foi criado para minimizar a exposição das pessoas em trajes de 

banho, como forma de transição dos banhos privados ou públicos em espaços fechados aos 

banhos em espaço público e aberto da praia.  

  Para garantir esta transição foi aperfeiçoado o que o Dr. Russel havia inventado 

anteriormente: as bathing machines. As pessoas entravam nas casinhas pequenas sobre rodas 

que eram puxadas até um lugar fundo por cavalos e depois trazidas de volta a praia, 

trocavam de roupa dentro das bathing machines o que garantia a decência. Em Scarborough 

foi o primeiro balneário em que foram vistos máquinas de banhos, retratadas em gravura por 

John Setterington (Figura 4.12)  Estas “máquinas de banho” vão ter inúmeros formatos e 

foram amplamente difundidas e com diferentes mecanismos. Sua variedade pode ser vista na 

série de figuras 4.13 a 4.23.  

  Para as mulheres entrarem na água se utilizavam de diversos expediente sendo o 

mais difundido entrarem em carroças fechadas – as bathing machines – que as levavam até a 
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água. As águas rasas permitiam que as carroças adentrassem no mar. Os homens que 

banhavam-se frequentemente nus tiveram esta prática banida a medida que o fluxo de 

público para as praias aumentava e também passaram a fazer uso das bathing machines. 

   

 

 

 

Figura 4.12  A pequena nobreza à beira-mar em Scarborough. .Gravura de John 
Setterington (1736)                                              Fonte: http://img.photobucket.com/albums/ 

 

 

 

 

Figura 4.13 Bath Machine, em Brighton 
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Figura 4.14 Vista da Praia e porto de Margate com as Bath Machine  
Fonte: http://www.oldukphotos.com/kent_margate.htm 

 

 

Figura 4.15 Vista da praia de Sidmouth 
Fonte: http://www.oldpicturepostcards.co.uk/sidmouth.htm 

 

 

Figura 4.16 Imagens do Museo Balnea – um museu virtual do turismo costeiro  

e banhos de mar. 

http://www.oldpicturepostcards.co.uk/sidmouth.htm
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=pt-PT&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&twu=1&u=http://www.balnea.net/default.asp&usg=ALkJrhiGYr98rrEM5t4qNQEC5PDZPzvHZg
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Figura 4.17 “Máquinas de Banho” 
Fonte: http://pics2.this-pic.com/key/victorian%20bathing%20huts 

 

 

Figura 4.18 “Máquinas de Banho” 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 “Máquina de banho” movida a 
vapor. San Sebastian. País Basco (Espanha). 

http://pics2.this-pic.com/key/victorian%20bathing%20huts
http://1.bp.blogspot.com/_vxRm2fVdkg4/Slu-vlSRqaI/AAAAAAAAAZA/TzsZj5xU03g/s1600-h/2+Beales+Machines
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 Figura 4.20 a 4.23 Diversos tipos de “Máquina de Banho” 
Fonte: http://www.balnea.net/default.asp 

 

 

   O novo uso da praia foi acompanhado de um percurso com relação ao costume dos 

vestuários apropriados, há toda uma moda que foi sendo introduzida e rapidamente 

incorporada. Nos primeiros tempos, além da questão do pudor em mostrar o corpo em 

público era considerado apropriado que a pele permanecesse branca. A cor branca da pele 

identificava, também, a nobreza que era “bela e branca”.  Até o final do século XIX ter a pele 

bronzeada era sinal de pobreza, pois os equiparava aos camponeses que tinham que trabalhar 

de sol a sol para garantir seu sustento. Nos países escravistas, como no Brasil, esta questão 

era mais exacerbada e a cor da pele mais escura poderia ser identificada como de origem 

escrava. Assim, os primeiros trajes para passeio e banho na praia eram vestidos, tanto para 

garantir o pudor como para proteger do sol. Estes foram sendo encurtados, cortados, e 

sempre diminuindo de tamanho.  

  A popularização das atividades como a natação e o mergulho tornaram-se mais 

populares e os trajes vitorianos tiveram que ser adaptados a este esporte. No inicio do século 
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XX, por volta de 1910, as roupas de banho diminuíram na forma de um macacão justo e 

apertado em comparação com o que se usava anteriormente (Figura 4.24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24 Traje de banho feminino, início do século XX. 

 

  Mas o grande afluxo as praias vai se dar no final do século XIX graças à expansão 

dos meios de transporte, em especial os trens, e as relações de trabalho que garantiam as 

férias para a classe trabalhadora.  

  É nesta época que os resort vitorianos passaram a oferecer uma combinação de 

atrativos além do banho de mar. Um exemplo na Inglaterra é Blackpool e Southend dois 

locais onde era oferecido, também, um amplo leque de diversões: jardins, zoológicos, teatros, 

cinemas, aquários, lagoas com gôndolas venezianas e gondoleiros, jardim de recreio e 

exposição, sendo conhecido como “palácio do prazer”. 

  Se num primeiro momento o uso do espaço público da praia significou uma transição 

e foram criados mecanismo de garantir, inicialmente, a privacidade, no desenrolar do 

processo chega-se a uma situação inversa em que o espaço público é usado como se privado 

fosse. 

 
 
4.3 A CRIAÇÃO DOS LUGARES PARA O TURISMO DE LITORAL 
 
  
        Todo este processo de descoberta e valorização das áreas de litoral, particularmente as 

suas praias, propicia e, ao mesmo tempo, exige todo um aparato que vai muito além da bath 
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machine e todos seus complementos. A popularização do banho de mar implica que este 

recurso natural passe a ser “consumido” e, ao mesmo tempo, submetido, de forma cada vez 

mais articulada e dinâmica, à tutela do capital representado pelos segmentos abrigados no 

conjunto que conformam a atividade econômica do turismo. 

         A criação dos lugares para o turismo de litoral obedece a uma especificidade dada pela 

forma de apropriação e uso social destes espaços onde não é suficiente apenas a condição 

natural do bem oferecido – no caso a praia. O estímulo à movimentação de fluxos – de 

pessoas, coisas, objetos, ideias – vai impor a necessidade de todo um aparato de elementos 

fixos (estradas, portos, hotéis, restaurantes, rede elétrica, saneamento entre tantos outros) 

que passam a ser produzidos para atrair, garantir a permanência e reter por um tempo maior 

possível as pessoas nesses lugares. Como nos diz Santos: os elementos fixos, instalados em 

cada lugar, permitem ações que modificam o próprio lugar, criam novos fluxos que renovam 

e recriam as condições ambientais e as condições sociais e redefinem cada lugar. Os fluxos 

são um resultado direto ou indireto das ações e atravessam ou se instalam nos fixos, 

modificando a sua significação e o seu valor, ao mesmo temo em que, também, se modificam 

(SANTOS, 1996).  

    O turismo como fenômeno social moderno aparece no sec. XVII, com as viagens 

pitorescas de alguns viajantes aos países meridionais da Europa – o grand tours. No entanto, 

só vai se intensificar e deixar de ser restrito aos nobres e ricos no pós-guerra quando, além 

dos avanços dos direitos dos trabalhadores às férias remuneradas, e receberá todo o apoio do 

Estado, sendo incluído nos planos de desenvolvimento e recebendo o aporte financeiro para 

criar e/ou ampliar as suas bases de ação. Neste movimento, tanto a apropriação dos recursos 

naturais como do tempo livre da sociedade, passam a estar exposto e/ou a ser submetidos a 

esta lógica do capital, condição sine quo non, para a plena emergência da atividade turística. 

     É interessante observar a forma como esta submissão vai alterando-se numa escala 

tempo-espacial.  O grand tour – primeiro movimento de pessoas buscando conhecer novos 

lugares – esteve vinculado, diretamente, à uma condição de classe social. Segundo 

Greenwood (2006), só as pessoas com recursos possuíam os meios para deslocar-se de um 

lugar a outro, muitas vezes acompanhado de tutores, relegando as suas tarefas e a condição 

de obtenção dos meios de existência material, o que fazia deste movimento restrito a 

aristocratas e burgueses endinheirados. Para Boyer (2003) do século XVI ao início do século 

XIX, falou-se de viagem, e será a partir de Henri-Marie Beyle Stendhall (Mémoires d’un 

touriste –1838), na metade do séc. XIX, que se utilizou a denominação “turista” e “turismo” 

sem adjetivo qualificativo. Essa será uma minoria privilegiada até a Primeira Guerra 
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Mundial, ou mesmo até 1929. A partir do Pós-Guerra e nos trinta anos sucessivos (os Trinta 

Gloriosos boom das décadas 1950-1980), graças ao transporte individual, as melhorias 

crescentes nos demais meios de transporte e ao estado do bem-estar, as taxas de viagem 

crescem, na Europa, de 25% nos anos 50, ou seja, de quatro habitantes um partia de ferias; 

para 50%, em 1975, quando alguns países europeus se vangloriavam de que um em cada dois 

habitantes tinha saído de férias (BOYER, 2003). Esse crescimento que dará origem aos 

deslocamentos massivos de pessoas para diversos tipo e objetivos de viagens, fez com que a 

questão de classe no turismo assumisse uma maior complexidade (GREENWOOD, 2006). 

    Nos estudos realizados para entender a criação de lugares para o desenvolvimento da 

atividade do turismo é possível perceber a mútua influencia entre o turismo, urbanismo e a 

arquitetura. Como, também, ficam claras as múltiplas formas em que o turismo tenta 

homogeneizar lugares e temas através da fragmentação e da coisificação (GREENWOOD, 

2006). Neste item se dará destaque à criação de lugares para o turismo de litoral não com o 

intuído de esgotar o assunto, mas para destacar exemplos de lugares emblemáticos que 

contextualizam a temática e que foram referências para outras partes do mundo. 

Uma referência neste processo é a Praia de Scheveningen, na Holanda, a 3 km de 

Haya, sede real do governo neerlandês, que vai ser um dos primeiros lugares de litoral a ter 

um uso mais aproximado do uso contemporâneo da praia. Processo estimulado pelos 

viajantes ingleses e franceses que incluíam Haya em seus roteiros do grand tour. A Figura 

4.25 apresenta uma tela da praia de Scheveningen que aparece, também, nas Figuras 4.26, 

4.27, 4.28 e 4.29 representando momentos e usos diferentes.  

 

 
Figura 4.25 Het Strand van Scheveningen por Adriaen van de Velde (1636–1672) 

Fonte: Staatliche Museen 
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Figura 4.26  
Damesbaden, Scheveningen, 

Hollanda. Esta cópia do photochrome 
de cor foi criada entre 1890 e 1900 

em Scheveningen, Holland. 
 

Fonte: http://www.old-
picture.com/europe/Scheveningen-

Damesbaden-Holland.htm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.27  
A praia de Scheveningen (Holanda), 

entre 1890 e 1900. 
 

Fonte: 
http://www.flickr.com/photos/library_of_c
ongress/page3/ 

 

 
 

 
 
 

 

Figura 4.28 Hotel d’Orange, Scheveningen (Holanda), entre 1890 e 1900. 
Fonte: http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/page3/ 

http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/page3/
http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/page3/
http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/page3/
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Figura 4.29 Scheveningen - o “destino perfeito” para férias de verão na Holanda. 2012 

Fonte http://columbusmmug.com/scheveningen-the-perfect-destination-for-summer-holidays-from-holland/ 
 
 
 
 

 Outra localidade inserida neste processo é Brigthon, na Inglaterra, espécie de frente 

pioneira. Sua valorização é referência do higienísmo, dos primeiros anos do século XVIII, 

quando os médicos propõem o tratamento de algumas enfermidades através dos banhos 

terapêuticos – banhos de água fria (por Tobias George Smollet, médico e escritor) e ingestão 

de água do mar (por Richard Russel médico)21 dando início ao termalismo (cura pela água). 

Próxima a Londres e banhada pelas águas frias e limpas do canal da Mancha, Brighton, uma 

pequena vila de pescador, se impõe com destino da alta sociedade inglesa, no séc. XIX, 

secundada pelo destino à praia de Scarborough (no Mar do Norte) eram as duas mais 

importantes estações balneárias do país. Em 1815, com a decisão do posteriormente rei Jorge 

V, de construir o Royal Pavillion – obra do arquiteto John Nash –, o balneário passa a ser o 

principal centro para banho de mar terapêutico e o pavilhão construído em estilo Indo-

Sarraceno, estilo predominante na Índia do século XIX, refúgio à beira-mar do então 

Príncipe Regente, passa a simbolizar a cidade-balneário marítima de Brighton (Figura 4.30 e 

4.31).  

                     
21

 Richard (1687-1759) médico inglês que encorajou seus paciente ao uso terapêutico da água por submersão e 
por ingestão da água do mar e a comer todas as formas de frutos do mar, publicou suas teses em Glandular 
Diseases, or a Dissertation on the Use of Sea Water in the Affections of the Glands.  Em Brighton, construiu uma casa 
de saúde, que acomodava doentes e visitantes, hoje transformada no Royal Albion Hotel.  
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Figuras 4.30 e 4.31 Brigthon – The Royal Pavillion (1817-1822), fantasia Indiana do 
arquiteto John Nash, originalmente, edifício neoclássico de Henry Holland. À direita, o Salão 
dos Banquetes do Pavilhão, adornado com elementos indianos e pinturas chinesas. 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Royal_Pavilion 
 

 

É importante considerar que, a partir da segunda metade do séc. XIX, o banho 

terapêutico generaliza-se e dá lugar ao banho de mar utilizado, também, como recreação, 

como disfrute do tempo livre. Quanto a esse último aspecto são demandas sociais que 

evidentemente estiveram, devidamente, combinadas em cada país e relacionadas, seja com as 

dimensões das organizações capitalistas e da classe operária mais consciente e organizada, 

seja com a magnitude dos processos de urbanização, considerando que parte da extensão 

desses processos tem a redução da jornada do trabalho do conjunto dos trabalhadores e 

consequente possibilidade de usufruto do tempo livre. Sica (1981), ao introduzir a discussão 

sobre a formação do urbanismo como disciplina autônoma, entre os séculos XIX e XX, 

contextualiza o período do ponto de vista econômico-social e considera que o sistema 

econômico mundial conheceu uma sensível evolução econômica a partir do último quarto do 

séc. XIX. A primeira crise mundial de superprodução no setor da siderurgia e dos têxteis 

exigiu redefinição das estratégias da grande indústria de crescimento da produção para 

incremento do consumo, no que pese as politicas protecionistas e ampliação espacial do 

mercado cada vez mais internacional, impulsionado pelo quadro colonialista. Nesse contexto 

a ampliação dos meios de comunicação, em especial, as ferrovias foram significativas e a 

expansão da malha ferroviária na Europa, entre 1840, 1870 e 1880, podem ser observadas 

nas Figuras 4.32, 4.33 e 4.34.  
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                        1840                     1870 

 1880 

Figuras 4.32, 4.33 e 4.34 A expansão da malha ferroviária na Europa. 1840, 1870 e 1880. 
                        Fonte: http://historia4eso.wordpress.com 

 

 

Basicamente, cem anos após receber os primeiros banhistas e com eles a necessidade 

de funcionalização do território para acomodá-los e tornar a sua permanência confortável, 

num primeiro momento restrito à uma exigente aristocracia passa a alcançar outros 

segmentos sociais, conforme exemplificado, anteriormente. Assim, a acessibilidade criada 

com a ferrovia como meio de transporte, inicialmente como transporte de carga, dirigida aos 

portos, posteriormente também para transporte de passageiros, passa a ser fundamental para 

garantir o fluxo de pessoas aos balneários. Corbin observa nas suas considerações a 

importância da ferrovia para a transformação do lazer antigo (grand tour) para as férias 

modernas: 

O caminho de ferro foi o mais poderoso instrumento de transformação 
social do século XIX, o seu aparecimento revolucionou incontestavelmente 
o uso do tempo livre. Ligado às outras inovações que revolucionaram o 
transporte, este na origem da ideia de que as férias, enquanto instituição 
social, implicava partir para uma longa viagem. A viagem tornou-se 
integrante – talvez mesmo a própria essência – das férias (CORBIN, 2001, 
p. 28). 
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 A viabilidade criada pelas ferrovias de um deslocamento de um grande 

número de pessoas, numa só viagem, teve como repercussão o rápido desenvolvimento das 

localidades à beira-mar em relação à outras cidades (CORBIN, 2001).   

 

Agrupadas em redor garres [estações] as casas começaram a alinhar-se 
pela costa, os hotéis e as pensões familiares a multiplicar-se nos centros das 
cidades; a frente marítima foi sendo progressivamente ornamentada de 
molhes e esplanadas, criando um espaço para os equipamentos de lazer e os 
promenades. As cidades de litoral tornaram-se modelos de urbanização 
específicos e prósperos. (CORBIN, 2001, p. 30). 
 

Este fato ganha importância em Dieppe, no Mar do Norte, Normandia. Frequentada 

pela aristocracia, recebe um impulso muito grande com a chegada da ferrovia, pois servia 

como ponto de chegada para britânicos e escandinavos (Figura 4.35 e 4.36).  O mesmo caso 

se deu no acesso às praias de Brigthon e Scarborough como local praiano, em distintos 

momentos (Figuras de 4.37 a 4.42).  

 
 
 

 
Figura 4.35 Pintura de Dieppe por Edouard Hostein (France, Normandy) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edouard_Hostein,_la_plage_de_Dieppe.jpg 
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Figura 4.36 Mapa da cidade de Dieppe, de1855, com destaque da Estação 
Ferroviária. 

 

 
Figura 4.37 Brigthon, praia de banho de mar (Inglaterra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.38 Brigthon, vista aérea da praia, promenade e Palace Pier Brighton (Inglaterra). 
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Figura 4.39 “Girls on Brighton Beach”. 1926. 
Fonte: 
http://www.scienceandsociety.co.uk/results.asp?image=10461082&itemw=4&itemf=0001&itemstep=1&item
x=11 

Figura 4.40 Praia de Brighton (Inglaterra), verão de junho de 2005.   
Fonte: G-Man/photo gallery 

 
 
 
 

 
Figura 4.41 Scarborough (Inglaterra). Photochrome criado entre, 1890 e 1900. 
Fonte: http://www.old-picture.com/europe/Scarborough-childrens-Yorkshire-corner.htm 
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Figura 4.42 Praia em Scarborough, Mar do Norte (Inglaterra).  

Fonte: http://www.riparks.com/scarborough.ht 
 

 

 Outros locais também têm seu desenvolvimento inserido neste processo, em especial 

na França, onde se destaca e ganha projeção, a exemplo de Nice, no Mar Mediterrâneo; 

Deauville e Le Havre, no Canal da Mancha e Biarritz na Baia de Biscaia (Figura 4.43) 

 

 

 

 

 

Figura 4.43 Praia do Cassino em Biarritz (França), 2005. 

http://www.riparks.com/scarborough.ht
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É importante observar que a grande maioria dos lugares até aqui comentados que se 

transformaram em balneários voltados para o banho de mar – quer seja de uso medicinal, de 

lazer e de turismo – estabeleceram-se a partir de ocupações pretéritas do período romano, 

portos comerciais ou vilas pesqueiras que cresceram em função de absorverem as novas 

atividades. Ou mesmo locais impulsionados por abrigarem “Cidades Sanatórios”, tanto 

marítimos como termais, que fomentaram a criação de loteamentos na costa, desencadeando 

a atração para o turismo de saúde – embrião do fenômeno da 2ª residência –, fundado na 

terapia do reencontro com a natureza. Neste sentido, somam-se às práticas e ao movimento 

higienistas, a naturopatia hidroterápica, que chega aos Estados Unidos da América22 através 

do seu movimento crescente na Alemanha. Do mesmo modo, foram reativadas ou criadas 

estações termais na Rússia e Suíça, norteando este último para se constituir num centro 

mundial de turismo de saúde. 

Nos Estados Unidos se afirma uma forte corrente médica que, entre 1860 e 1905, 

desenvolve um modelo terapêutico o Wilderness 23 baseado na vida ao ar livre, o contato com 

a natureza, cruzeiros marítimos, entre outras formas de contato, como forma de combater a 

tuberculoses (QUECEDO, 2012). Nesse sentido, se fazem necessários três elementos básicos: 

o ar, a água, e o sol, princípio do higienismo, de base europeia, e do sanitarismo, 

marcadamente britânico. Esse elementos objetivados na prática da helioterapia, ar puro e 

demais práticas ambientais serão elevados a condição de princípios e estabelecidos como 

postulados do urbanismo moderno formulados no Princípio 77 da Carta de Atenas  

 

[...] o urbanismo tem quatro funções principais, que são: primeiramente, 
assegurar aos homens moradias saudáveis, isto é, locais onde o espaço, o ar 
puro e o sol, essas três, condições essenciais da natureza, lhe sejam 
largamente asseguradas; em segundo lugar, organizar os locais de trabalho, 
de tal modo que, ao invés de serem uma sujeição penosa, eles retomem seu 
caráter de atividade humana natural; em terceiro lugar, prever as 
instalações necessárias à boa utilização das horas livres, tornando-as 
benéficas e fecundas; em quarto lugar, estabelecer o contato entre as 
diversas organizações mediante uma rede circulatória que assegure as 
trocas, respeitando as prerrogativas de cada uma. Essas quatro funções, que 
são as quatro chaves do urbanismo, cobrem um domínio imenso, sendo o 
urbanismo a consequência de uma maneira de pensar levada à vida pública 
por uma técnica de ação. (LE CORBUSIER, 1975, p. 119-120) 

                     
22
 O médico de origem prussiana Simón Baruch é considerado um dos pioneiros da hidrologia naturopática 

nos Estados Unidos, na década dos 60 do séc. XIX. Baruch advogou pela construção de banhos públicos para os 
habitantes de Nova Iorque, em razão da quase absoluta falta de água corrente na maioria das casas da cidade, no 
início do séc. XX. Fator que contribuía para infecções e alta mortalidade nas camadas populares sobretudo na 
população imigrantes (Sociedad Española de Historia de la Naturopatía. http://sehina.blogspot.com.br/). 
23 Este movimento impulsionou a criação em 1872 do Yellowstone Park, o primeiro Parque Nacional instituido 
no Mundo 
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O que impõe que, no final do século XIX, o ideal de saúde intensifique e privilegie a 

costa litorânea europeia, como um novo abrigo também pelo ar saudável do mar. Desse 

modo, os “lugares marítimos precisam ser produzidos e funcionalizados” para atender a uma 

demanda crescente de cidadãos britânicos que buscavam o litoral, já se estabelecendo ao 

longo do continente europeu, notadamente no litoral belga, na região de Burges e criando 

verdadeiras colônias de compatriotas. Devendo-se destacar nesse litoral, como emblemática, 

a localidade de Zoute-le-Zoute, projeto do arquiteto alemão Hermann Joseph Stubben24 para 

a Compagnie Immobilière Le Saline SA, como local planejado para abrigar residências de férias, 

naturalmente alcançado por ferrovias, um dos resorts mais sofisticados do Norte da Europa 

(incluindo paz, conforto, tênis, golfe, passeios a cavalo), onde foi construído um dos 

primeiros passeios marítimo (promenade), projetado na costa europeia (Figura 4.44). 

 

 

                       Figura 4.44 Place Albert Animé,  Knocke Zoute  (Bélgica) 
Fonte: http://www.bellecpa.com/cpa-europe/belgique_cpa.html 

 

As ideias higienistas e sanitárias capitaneadas por alguns reformadores sociais já 

encontravam eco, por exemplo, no pensamento do britânico Robert Owen, ao difundir a 

melhoria do habitat sob o lema – Homem Novo, Habitat Novo – sugerindo cidades ideais 

modelo, higiênicas, ordenadas e formativas em meio ao espaço verde, além de preconizar a 

                     
24
 O arquiteto Hermann Josef Stübben (1845-1936) foi um dos mais conhecidos teóricos e práticos do 

urbanismo na Alemanha no final do século XIX. Atuou no planejamento da cidade de Colônia e da parte de sua 
obra teórica consta: O urbanismo (Der Städtebau); A construção de cidades no passado e no presente (Der Bau 
der Städte in Geschichte und Gegenwart) e Higiene da construção da cidade (Hygiene des Städtebaues). 
 

http://www.bellecpa.com/cpa-europe/belgique_cpa.html
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redução da jornada de trabalho, então de 14 a 16 horas diárias para 10 horas. Levando as 

suas ideias às ultimas consequências, Owen fundou a cidade de “New Harmony”, nos Estados 

Unidos, em um terreno de mais de 121.000 m2, que adquiriu no estado de Indiana. Do 

mesmo modo, essas ideias, na França estiveram retratadas na obra de Charles Fourrier, 

crítico sistemático da nova sociedade industrial capitalista e liberal, na sua proposta de uma 

espécie de edifício-cidade – os falansterios (CHOAY, 1970).  

Convém considerar que bem antes das propostas modernistas de criação de locais 

para descanso e desfrute do tempo livre, e de ações preconizadas contra o deplorável estado 

sanitário das cidades europeias, o fisiologista, sanitarista, escritor e médico inglês Benjamin 

Ward Richardson (1828–1896), já estabelecia, com anterioridade em sua utopia – Hygeia: A 

city of Health –, publicado em 1876.  Inspirada formalmente na obra “Utopia” de Thomas 

Morus (de 1516) a defesa de alguns princípios para uma cidade destinada a promover a 

saúde, o descanso e a cultura, a qual seria equipada com bibliotecas, centros para educação 

física, piscinas, muitos banhos turcos, lugares para exercícios, lugares para diversão 

instrutiva, com o fim de lutar contra o deplorável estado sanitário das grandes cidades. Uma 

cidade silenciosa pois a circulação pesada seria subterrânea e os negócios comerciais em casas 

estavam proibidos. Uma cidade rodeada por vegetação e casas com terraços suspensos. 

Richardson, preconizava ainda que, por cuidado com a saúde, Hygeia contaria com uma 

grande quantidade de pequenos hospitais distribuídos de maneira equidistantes e não de um 

grande hospital conceito tradicional então vigente  (CHOAY 1970). 

Hygeia não fugia a regra das Utopias do séc. XIX, cujo postulado era a saúde 

absoluta, propiciada pela Cidade Saúde que perseguia como objetivo o menor índice de 

mortalidade, num período da história onde as doenças alimentadas pela pobreza, associadas a 

forma de organização da produção e reprodução social, portanto, modo de viver e de 

trabalhar, contribuíam para disseminar epidemias ao lado dos postulados de que “o ambiente 

forma o indivíduo”. Na cidade da saúde de Richardson, o urbanismo é uma profilaxia, ao lado 

da moralidade e do costumes vitorianos onde eram proibidos o tabaco e a bebida alcoólica. 

Desse modo, Hygeia foi defendida no Congresso da Associação de Ciência Social (1875) – 

área de conhecimento ainda embrionária – e influenciou Jules Verne na construção 

imaginária da cidade perfeita e moderna de France-Ville, construída nos Estados Unidos, 

graças a fantástica herança de uma princesa hindu, na sua novela Les cinq cents millions de la 
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Bégum.  As ideias de Richardson estão presentes, também, na formulação de Ebenezer 

Howard para Cidade-Jardim25. 

O propósito de Hygeia é acabar com “as doenças” da mesma forma que a ideia da 

construção dos primeiros sanatórios visava o tratamento da tuberculose 26, recorrendo a 

terapias climáticas que vão privilegiar a costa norte da Inglaterra. Eram prescritas aos 

tuberculosos viagens por mar, clima agradável e descanso, como já estabelecia a Royal Sea 

Bathing Infirmary for Scrofula 27, sugerindo o clima marítimo 28 como cura ou mesmo medidas 

higiênicas simples. “Recomendaba además un trago de buen vino para aquietar el pulso, una cena 

sustanciosa para recuperar el peso, y una píldora de opio en la noche para inducir el 

sueño”(CORTÁZAR, 2005, p. 205).  

O conjunto da obra de Richardson difunde o ideal de saúde29 e vai associar-se às 

terapias do banho de mar marítimo, prática já plenamente internalizada e disseminada 

mundialmente. A imunidad escrofular del litoral propagada por Dr. Lettson que implantou na 

costa de Margate, na Inglaterra, como base dos seus experimentos, uma instituição específica 

para tratamento ao ar livre da tuberculose, para crianças de poucos recursos, apoiava-se nas 

qualidades curativas do clima marítimo, e serviu de modelo para sanatórios (locais 

destinados tratamento de doenças que tem como base a influência climatérica da localidade) 

marítimos implantados nas costas europeias, como observa Quecedo (2012).  

Entre os quais podem ser destacados na Inglaterra o Royal Sea Bathing Hospital 

construído em Margate (1791) (Figura 4.45 e 4.46); na França, o Grande Hospital Marítimo 

de Berck, Pas-Du-Clais (1869) (Figura 4.47 e 4.47A) e o Sanatório Zuydcoote, construído em 

1910, em Dunquerque (Figura 4.48 e 4.49); e na Espanha, o Sanatório de Górliz, construído 

em 1919, no País Basco (Figura 4.50). Sanatórios construídos a beira-mar vão surgir também 

em praias na França que, posteriormente, se tornarão famosas como locais de veraneio como 

Nice, Arcachon (Figura 4.51), Capbreton, Hendaye (Figura 4.52) e Cannes.  

                     
25 Observe-se que preocupações com a qualidade das habitações já se faziam presentes  Corpus sanum in domus 
sano. Entre os “medicos-arquitetos” preocupados com o tema detacava-se Dr. T. Pritgin Teale, com uma série 
de projetos de casas salubres. A esse respeito vide Quecedo (2012).  
26  Levantamentos estatísticos de 1815 situavam que a tuberculose era tão incidente que exterminavam 

prematuramente ao redor de 25% dos habitantes da Europa. Nas cidades do leste dos Estados Unidos a taxa de 
mortalidade pela tuberculose era da ordem de 4 por 1.000 habitantes.   
27
 Scrófula designação dada à tuberculose crónica dos gânglios linfáticos, que se caracteriza por hipertrofia, 

inflamação e eventual fistulização, e que é semelhante ao aspeto dos tumores ganglionares do porco. 
Atualmente, o termo escrófula tem um sentido mais lato e abarca as manifestações externas da tuberculose, da 
sífilis e das micoses (Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2013. Disponível na  
http://www.infopedia.pt/termos-medicos/escr%C3%B3fula>) 
28 A terapia marítima (de litoral) será utilizada como adequada no tratamento da tuberculose óssea e a terapia 
das montanhas (altura) para a tuberculose pulmonar. 
29

 Entre as obras publicadas por Richardson, encontra-se “O Futuro da Ciência Sanitária (1877) e “A Saúde das 
Nações” (1887). 

http://www.infopedia.pt/termos-medicos/escr%C3%B3fula
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                          Figura 4.45 Royal Sea Bathing Hospital, Margate. Inglaterra, 1791 
           Fonte: http://www.hharp.org/static/images/royal-sea-bathing-hospital.jpg  

 
 
 

 
Figura 4.46 Royal Sea Bathing Hospital, Margate, (Inglaterra) sol, água do mar e ar fresco.  
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Figura 4.47  

Grande Hospital Marítimo de Berck , Pas-de Calais (França), em 1869 e atualmente.  
 Fonte http://en.wikipedia.org/wiki/File:Berck.jpg 

 

 

 

      

Figura 4.48 e 4.49  
 Sanatório Zuydcoote, construído em 1910, Dunquerque, Norte da França.  

Fonte: http://static.panoramio.com/photos/large/22583621.jpg 
 

 

Figura 4.50 Sanatório de Górliz, construído em 1919, no País Basco (Espanha) 
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Figura 4.51 Cartaz promocional de Arcachon de final do Séc. XIX. 
Fonte: AfficheArcachonBainDeMer.jpg 

 

 

                                      Figura 4.52 Praia de Hendaye  
                  http://www.todocoleccion.net/hendaya-playa-hotel-euskalduna~x10201573 
 
 

http://www.todocoleccion.net/hendaya-playa-hotel-euskalduna~x10201573
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 De certo modo, a busca da cura da tuberculose através da talassoterapia, não só 

desencadeou a construção de inúmeros sanatórios, principalmente na Europa e Estados 

Unidos, no final do séc. XIX, como contribuiu para o surgimento de novas práticas e 

motivações para deslocar-se aos locais marítimos, sobretudo na Inglaterra e França. 

Processo que pode ser entendido como a gêneses da constituição do balnearíssimo – a 

tendência a busca de repouso na costa marítima – o que redundou no desenvolvimento 

turístico de uma rede de cidades costeira na Europa. A cidade de Brighton, conectada por 

ferrovias e distante 80 km de Londres, e como já vimos, transformou-se de núcleo pesqueiro 

à cidade de turismo da realeza com seu extravagante Pavilhão Real já referido 

anteriormente. (Figura 4.30 e 4.31). Outros destinos da realeza foram surgindo, 

posteriormente popularizados, como Biarritz; Trouville (Figura 4.53), Deauville, la Baule, as 

praias da Costa Azul – 130Km entre Saint-Tropez a Menton30 (Figura 4.54 ) –  entre as 

quais Cannes, Nice com o promenade dos ingleses, construído em 1844, todas localidades na 

França;  San Sebastian e Santander,  na Espanha (Figura 4.55, 4.56 e 4.57); Estoril, em 

Portugal; Ostende, na Bélgica; Dubrovnick, na antiga Iugoslávia. Em 1861, o principado de 

Mônaco funda a Sociedade dos Banhos de Mar e, em 1872, foi construído o Cassino de 

Monte Carlo recebendo 180.000 visitantes.  

Associado a esses fatos, é conveniente citar, que nas Américas, ainda no final do séc. 

XIX, também ocorre o desenvolvimento de balneários marítimos, entre os quais se destacam: 

Altlantic City (1870) nos Estados Unidos (Figura 4.59 e 4.60); Mar del Plata (1874) na 

Argentina (Figura 4.61 ); e Viña del Mar (1874) no Chile (Figura 4.62). 

 Centro do desenvolvimento econômico capitalista a Europa e Estados Unidos 

impulsionaram, na segunda metade do séc. XIX, a comunicação por ferrovia integrando os 

seus territórios, e, por meio de transatlânticos, estreitaram suas relações intercontinentais 

dando origem ao turismo moderno de grandes deslocamentos. Já no séc. XX, o progresso 

tecnológico no campo das comunicações, o transporte automotor e o aéreo melhoram 

gradativamente até a 1ª Guerra Mundial, ampliando o número e a extensão das rodovias e o 

transporte aéreo doméstico encurta distancias unindo terra e mar, povos e nações. 

                     
30 Uma importante rede de cidades turísticas estruturou-se de Saint-Tropez à Menton, num percurso de 130 
km, transformando-se em locais de destino de artistas, aristocratas, sobretudo no período da Belle Époque, – 
final do sec. XIX e começo da 1ª Guerra Mundial – ainda hoje um dos circuitos de cidades do turismo 
internacional.  
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Figura 4.53. Cartaz promocional de J.Chaume 

1890, para atrair cidadãos para a Costa 
Normanda, com destino à beira-mar, lançado 

pela Estrada de Ferro do Oriente. 
 
 

Fonte: http://www.patrimoine-
normand.com/ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
                 Figura 4.54 Antiga cidade de Menton  e o jardim Bastion. França 
                      Fonte: http://www.tourisme-loisirs-cotedazur.fr 
  

http://www.patrimoine-normand.com/
http://www.patrimoine-normand.com/
http://www.tourisme-loisirs-cotedazur.fr/
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 Figura 4.55 O “Gran Balneário 
La Perla del Oceano”. San 

Sebastian (Espanha) 
 
 
 
 

  
 

 
Figura 4.56 Praia del Sardinero. Santander (Espanha) 1881 

 
 

 
                  Figura 4.57 Praia del Sardinero, em Santander (Espanha) em 1956. 
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Figura 4.58  
Praia de Atlantic City 
Hotel Traymore (1879) 
com 450 apartamentos e 
com restaurante embaixo 
de uma piscina com fundo 
de vidro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 4.59  
Praia de Atlantic City 
                                                                                                    
Fonte Memories-of-Old-Atlantic-City-
Pre-Casino-Era/ 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.60 Mar del Plata, Argentina. 
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Figura 4.61 Mar Del Plata. Argentina 

 

 
Figura 4.62 Viña del Mar (Chile)  

Fonte: cidadesemfotos blogspot.com 
 

Mais recentemente, a partir aproximadamente da segunda metade do séc. XX, 

instaura-se um processo diferente para qualificar os espaços de litoral para os novos usos, 

mais notadamente aqueles vinculado ao lazer, turismo e segunda residência. Verdadeiras 
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cidades do ócio passam a serem planejadas e implantadas em áreas de litoral a exemplo de 

Port Grimoud, na França – cidades construídas a beira mar, em 1960, inicialmente, com 

1.108 lotes, obra do arquiteto François Henry Spoerry31 – e Costa Brava, no Mediterrâneo 

espanhol (Figura 4. 63 a 4.65). 

 

 

Figura 4.63 Porto Grimaud (França). 

 

 
Figura 4.64 (esquerda) Obras para formação do lago para o Porto de Grimaud no golfo de 
Saint-Tropez.  

Figura 4.65 (direita) Porto Grimaud - Planta do Porto 
http:/ /www.grimaud-provence.com/grimaud/images/plan-port-grimaud.jpg 
  

                     
31
 A este respeito consultar http://www.live2times.com/1963-construction-de-la-cite-lacustre-de-port-

grimaud 

 

http://www.live2times.com/1963-construction-de-la-cite-lacustre-de-port-grimaud-e--9641/#ju6dpswQ1DgqIxIF.99
http://www.live2times.com/1963-construction-de-la-cite-lacustre-de-port-grimaud-e--9641/#ju6dpswQ1DgqIxIF.99
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Um exemplo singular desta forma de uso e ocupação de litoral é La Grande Motte, um 

refúgio popular de verão, localizado na estância balnear da região do Languedoc (França), 

banhada pelo mar Mediterrâneo, localizado a 150 km da cidade de Marselha e a 21 km 

Montpellier. Com o início da sua construção, em meados dos anos 1960, o empreendimento 

tinha como objetivo reverter o fluxo de turistas franceses que se deslocavam do país em 

direção as estâncias turísticas da Espanha. Inspirado nas pirâmides do México foi criado pelo 

arquiteto Jean Balladur. As pirâmides de 16 andares começaram a ser implantadas em 1974, 

constituindo-se em algo arrojado para a época e um marco emblemático na paisagem de 

planície da região onde está localizado. Uma marina, com 1.450 amarras e os 300 dias de sol 

ao longo do ano, fez do complexo turístico local de segunda residência para franceses, 

europeus do norte e ingleses. Com dois milhões de turistas ao ano, é considerado o refúgio 

preferido dos franceses. (Figuras 4.66 a 4.70). 

 

 

Figura 4.66 La Grande Motte (França) 
Fonte: http://www.lagrandemotte-architecture.com/archi_fre/La-Grande-Motte-une-architecture-unique/La-
Grande-Motte-avant-La-Grande-Motte 
  

http://www.lagrandemotte-architecture.com/archi_fre/La-Grande-Motte-une-architecture-unique/La-Grande-Motte-avant-La-Grande-Motte
http://www.lagrandemotte-architecture.com/archi_fre/La-Grande-Motte-une-architecture-unique/La-Grande-Motte-avant-La-Grande-Motte
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Figura 4.67                                                     Figura 4.68 
Imagem do Google de Le Grande Motte        Marina do refúgio de La Grande Motte 
 

 

Figura 4.69   Vista aérea de La Grande Motte 
Fonte: http://www.panoramio.com/photo/4643183 

 

 

 

 

Figura 4.70  
La Grande Motte  

 

 

Fonte: http://www.lagrandemotte-
architecture.com/archi_fre/La-Grande-Motte-et-
son-histoire/La-Mission-Racine-un-projet-
pharaonique 
 

 

 

  

http://www.panoramio.com/photo/4643183
http://www.lagrandemotte-architecture.com/archi_fre/La-Grande-Motte-et-son-histoire/La-Mission-Racine-un-projet-pharaonique
http://www.lagrandemotte-architecture.com/archi_fre/La-Grande-Motte-et-son-histoire/La-Mission-Racine-un-projet-pharaonique
http://www.lagrandemotte-architecture.com/archi_fre/La-Grande-Motte-et-son-histoire/La-Mission-Racine-un-projet-pharaonique
http://www.lagrandemotte-architecture.com/archi_fre/La-Grande-Motte-et-son-histoire/La-Mission-Racine-un-projet-pharaonique
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Outras manifestações ao longo deste período que também guardam especificidades 

tanto em relação ao uso do recurso natural – praia –, como a ocupação e organização do 

espaço dele decorrentes devem ser nomeadas. A exemplo de San Sebastián, no Golfo de 

Biscaia (Espanha) e El Lido em Veneza (Itália).  

Cabe, também, ressaltar que estes exemplos citados são importantes neste processo 

de valorização dos espaços de litoral porque associado a eles se desenvolveu um modelo de 

referência de balneário e de urbanismo especializado que acaba sendo reproduzido em 

diversos lugares.  

É neste processo que, de diferentes formas, vai se disseminando e consolidando a 

criação de lugares destinados ao turismo, e em especial, ao turismo de litoral. Observa-se, 

assim, a confluência de dois movimentos: um decorrente da divisão e organização do trabalho 

e as conquistas dos trabalhadores pelo reconhecimento de seus direitos ao “tempo livre” e 

outro na valorização, difusão e popularização do costume do banho de mar e a temporada em 

clima marítimo. Ambos os movimentos acabam contribuindo para o reconhecimento do que 

Sica (1981) denomina de “cidade especializada no tempo livre”.  

Nos estudos que desenvolve sobre o Urbanismo no século XIX, Sica formulou uma 

distinção entre dois feitos da revolução industrial e a nova ordem das relações de produção 

decorrentes: cidades da produção ou company-towns e as cidades do tempo livre. As cidades da 

produção construídas por empresas para os seus funcionários e para o desenvolvimento das 

suas atividades e as cidades do “tempo livre”, as cidades de lazer construídas para os 

trabalhadores preencherem se ocuparem com o tempo do “não trabalho”, bem como meios de 

vigilância e controle do capital sobre o trabalho. Ambos os casos se opõem a ideia da não 

planificação considerando-se que no primeiro caso a cidade é um meio de produção, [...] 

“Tendencialmente nasce de la idea de absorver el ciclo de reproducción de la fuerza de trabajo en el 

seno del ciclo de producción, planificandolo y regulandolo racionalmente” (SICA, 1981, p. 905). A 

cidade forma parte do capital fixo da produção. 

As cidades de férias, de lazer, enfim, do tempo livre significam a exaltação do valor de 

uso e signos que representam o consumo, os signos da própria civilização industrial (os 

trens, as máquinas, as tecnologias de informação). Se por um lado as cidades industriais 

obedecem, muitas vezes, a rígidos fatores locacionais (mercado, infraestrutura, matérias 

primas, entre outros), as cidades do tempo livre surgem vinculadas a qualidades de uma 

natureza a ser contemplada ou a um entorno fetichizado que serão instrumentalizados para 

um segmento econômico que começa a estruturar-se visando mercantilizar e capturar o 

tempo livre do trabalhador na então nascente economia do turismo. 
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Em 1930, o arquiteto modernista português Cassiano Branco formula um projeto 

urbanístico para a Costa de Caparica, (Figura 4.71 e 4.72) localidade então ocupada por 

pescadores artesanais, onde se destina uma extensa área para desenvolvimento de atividade 

do lazer e turismo. Uma verdadeira cidade para o tempo livre, proposta sem dúvida 

inovadora, mas também visionária, considerando-se que não obedecia nem às exigências 

históricas de Portugal, nem tão pouco as possibilidades de investimento. Na proposta 

constava a construção de hotéis, cassinos, áreas livres, áreas para esportes e um canal de 

complemento à praia destinado às práticas náuticas. 

 

Figura 4.71 Projeto para a urbanização da Costa da Caparica, 1930 Arq. Cassiano 
Branco.(Portugal)                                                                                         Fonte: Acervo do autor.   

 

 

Figura 4.72 Praia Atlântico Costa da Caparica. Pormenor da solução urbanística do arquiteto 
Cassiano Branco.                                                                                 Fonte: A.A.V.V. 1991, p. 97. 
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Sem ser tratada como “cidade especializada no tempo livre” 32, Barcelona é um caso já 

dito emblemático como cidade litorânea, pois, durante muito tempo, desenvolveu-se de 

“costas para o mar”. Só recentemente, quando sediou as Olimpíadas de 1992, a partir de uma 

grande operação urbana, a cidade redefiniu essa situação, dentro de uma nova perspectiva de 

inserção e valorização de sua frente marítima e de incluir a praia como ambiente de 

recreação33. Marcè Tatjer discorda desta afirmativa e diz que: 

 

Barcelona sempre olhou o mar muito antes [da Olimpíadas de 1992]. 
Quando chegava o calor os moradores de todas as classes se dirigiam para 
as praias da cidade e achavam natural banhar-se ao lado de fábricas ou 
depósito de gás. Esta atitude foi deixada de lado nos anos 60 porque a água 
do mar estava muito suja. Houve uma explosão demográfica e não foram 
colocados meios para purificar os esgotos. O investimento econômico dos 
Jogos Olímpicos, por acaso, voltamos às praias (TAJER, 2013, p. 2) 

 

 Costa (1999) faz uma análise de Barcelona confirmando as preocupantes condições 

sanitárias da cidade, na segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX, 

quando se impuseram uma solução de saneamento que vai justificar como uma das razões 

para Barcelona ter se colocado nessa posição de costas para o mar. Como observa Costa 

(1999) a solução adotada para condução das águas residuais foi levá-las para o porto e praias 

da cidade de Barcelona. Costa analisando essa solução observa que esta foi projetada e 

defendida pelo arquiteto e engenheiro Pere Garcia i Fària, que atuando junto Serviço de 

Saneamento da Cidade de Barcelona, em 1893, cuidou do projeto de instalação de um sistema 

de esgoto em Barcelona e do saneamento do Delta do Llobregat. O projeto tinha como 

pressuposto que, frente às condições sanitárias do Centro Histórico e os surtos de epidemias 

que ali ocorriam, contaminar o litoral seria um mal menor 34 . Essa solução contribuía, 

também, para evitar expor ao contagio de doenças a zona de expansão da cidade – o 

Ensanche –, ocupada pela burguesia catalã e de difícil controle da propagação deste males a 

partir do estabelecimento de cordões sanitários.  

A este respeito Costa afirma que:  

 

                     
32 Termo cunhado de Paolo Sica (1981) ao referir-se ao tema das cidades especializadas do trabalho e do tempo 
livre.  
33 Observe-se que em 1909, com o Plano para Chicago, Daniel Burnham propõe um dos primeiros tratamentos 
de water front com as propostas para o Lago de Chicago. Posteriormente, em 1911, L.Brandt dentro do 
movimento City Beautiful elabora um projeto para a borda litorânea de Southport (SICA, 1981, p.32). O parque 
do Flamengo (1965) e o aterro de Copacabana (1970) são exemplos de tratamento de frente marítima, 
anteriores a Barcelona, orientados para oferta de áreas de recreação.  
34 Ver a esse respeito também Kaori Kodama (2008). O autor trata das observações do trabalho do médico 
militar Audoward que estuda a febre amarela em Barcelona, em 1821, e a repercussão de sua tese no Brasil.  
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A não construção da estação elevatória e do emissário, que levaria as águas 
residuais à planície do Llobregat, proposto em primeira instância por Garcia 
Fària, resultará na descarga direta para as praias, sem nenhum tratamento 
prévio. Este fato contribui para que a cidade passe quase todo um século sem 
uma frente marítima adequada às atividades balneárias, até que com as obras 
para a Barcelona Olímpica de 1992, se constroem os emissários submarinos 
(COSTA, 1999, p.408-409) [tradução nossa]35 
 

Cumpre assinalar que, em 1821, quase 1/5 da população de Barcelona morreu em 

razão da febre amarela. Anteriormente, em 1805, muitas vidas foram perdidas com a 

epidemia de tifo, fatos que se repetiram, em 1832, com a epidemia da cólera e, em 1889, com 

a gripe espanhola quando parte da população da cidade sucumbiu (KAORI, 2008). A cidade 

de Barcelona apenas refletia como o processo de “urbanização” e as facilidades de transporte 

concorreram para a disseminação da epidemia na Europa, amparado pela falta de 

saneamento. 

Mais tarde, quase 40 anos após o projeto de saneamento, os esgotos de Barcelona 

continuavam sendo lançados ao mar e na planície de Llobretgat, considerada por Fària, como 

um lugar perigoso para a saúde da população sem o saneamento proposto. Mesmo assim, o 

desejo de aliar-se à modernidade espanhola representada pelo Grup d'Arquitectes i Tècnics 

Catalans per al Progrés de l'Arquitectura Contemporània (GATCPAC), tendo na figura de Josep 

Lluís Sert o seu maior expoente36, se buscou o aproveitamento das zonas alagadiças do 

Llobregat para construir, na zona costeira de Vilamoura, Gava e Castelldefels (na planíce do 

rio Llobregat),  o projeto da Ciutat de Repòs i de Vacances. A proposta dessa Ciutat, formulada 

em  1933,  se estenderia por 8 quilômetros de praia ao sul de Barcelona,  uma cidade de 

recreação dedicada ao descanso das massas trabalhadoras de uma Barcelona industrial. A 

Figura 4.73, da publicação A.C., de 1937, revela um pouco do espírito da época e o que 

defendia o GATCPAC: “o ambiente forma o individuo”. 

Convém notar que este movimento de oferta de locais para a recreação dos 

trabalhadores que se via em Barcelona também ocorria em outros lugares da Espanha, 

particularmente Madrid, e na Europa, como é o caso de Berlim, que cabe também ver. 

Antes de início do séc. XX, Berlim experimentou forte crescimento de população e de 

atividades econômicas e o Lago Wannsee, com sua praia era o local para recreação ao ar 

                     
35
 “La no construcción de la estación elevadora y del emisario, que llevarían las aguas servidas al llano del Llobregat 

como había propuesto en primera instancia por García Fària, resultará en la evacuación directa a las playas sin ningún 
tratamiento previo. Este hecho contribuye a que la ciudad pase casi todo un siglo sin un frente marítimo adecuado a las 
actividades balnearia, hasta que en las obras para la Barcelona Olímpica del 1992, se construyen los emisarios 

submarinos” (COSTA, 1999, p. 408-409).  
36 Os principais arquitetos membros do grupo, criado em 1929 eram Josep Lluís Sert, Josep Torres i Clavé, 
Antoni Bonet i Castellana, Raimon Duran i Reynals, Germán Rodríguez Arias, Joan Baptista Subirana i Sixte 
Illescas. Todos ativos defensores e atuantes do CIAM. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Llu%C3%ADs_Sert
http://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Torres_i_Clav%C3%A9
http://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_Bonet_i_Castellana
http://ca.wikipedia.org/wiki/Raimon_Duran_i_Reynals
http://ca.wikipedia.org/wiki/Germ%C3%A1n_Rodr%C3%ADguez_Arias
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Joan_Baptista_Subirana&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sixte_Illescas
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sixte_Illescas
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livre, sobretudo no verão, quando o número de visitantes alcançou a cifra de 900.000, em 

1927. Nos anos 1929-1930, um projeto do arquiteto Richard Ermisch foi orientado para 

adequar o Lago às demandas da população e na abertura ao público das novas instalações, 

registrou-se a presença de 1,3 milhões de visitantes. Essa situação de oferta de áreas para 

recreação deve ter também influenciado o pessoal do GTPAC com a concepção da sua cidade 

de repouso. Na Figura 4.74 pode-se observar o uso da praia lacustre, em 1926, em seguida, a 

Figura 4.75 pode-se observar uma maquete do projeto e na Figura 4.76 e uma vista área do 

Lago Wannsee.  

 

        Figura 4.73 O ambiente forma o indivíduo.   
        Fonte: A.C, 1937, p. 10.  

 

Figura 4.74 Praia do Lago Wannsee, 1926. 
Fonte: Bunderaschiv_Bild_102-00654ª,_Strandbad_Wannsee.jpg. Arquivo Federal Alemão. 
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Figura. 4.75 Maquete do projeto do Lago 
Wannsee de Entwurf Richard Ermisch. 
 

Fonte: http://www.wsa-
berlin.wsv.de/wasserstrassen/bundeswasserstrassen/
grosser_wannsee/geschichte/index.html 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 4.76 Vista aérea do Lago 
Wannsee. Berlin. 
 
Fonte: http://www.wsa-
berlin.wsv.de/wasserstrassen/bundeswass
erstrassen/grosser_wannsee/geschichte/i
ndex.html 

 

 

 

No caso de Madrid, sem as condições naturais Barcelona, adotava, como previsto no 

seu Plano Geral, de 1930, zonas de banhos para recreação e lugares para atividades ao ar 

livre nas águas do rio Manzanares que banhava a cidade, destinadas, sobretudo, ao amplo 

contingente de população que não podia deslocar-se às costas de San Sebastian, Santander e 

outros centros marítimos do norte. Assim, piscinas públicas de iniciativa governamental e 

privada foram construídas, merecendo destaque a Piscina la Isla, Piscina Stella e a Playa de 

Madrid, a grande piscina El Lago, entre outras. Contudo, estas iniciativas, aparentemente, 

isoladas estava, de certa forma, articuladas as ideias do GATPAC, que em Madrid, tem como 

referência destinação da zona de El Prado ao ócio. Nas Figuras 4.77 e 4.78 apresentam-se 

duas fotografias do um dos edifícios de “La Isla”, projeto do arquiteto Luis Gutierrez Soto, 

cuja linguagem racionalista respondeu arquitetonicamente à demanda popular do ócio 

destinado a massa de população37.  

 

                     
37
 A esse respeito, consultar a Revista AC. Numero 7 1932, p. 34-35, – Balneario y Piscinas “La Isla”- Madrid 

Arquitecto: L. Gutiérrez Soto e Piscina “El Lago” en Madrid, Luis de Sola, Arquitecto. 
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Figura 4.77 Piscina “La Isla”Madri. 
Projeto do. Arq. Luís Gutiérrez Soto. 
1931 
Fonte: Racionalismo Madrileño – 
http://urbancidades.wordpress.com/ 

 

 

 Figura 4.78 Piscina “La Isla” Madri. Projeto do Arq. Luís Gutiérrez Soto,1931 
Racionalismo Madrileño – http://urbancidades.wordpress.com/ 

 

 

Muito mais que um projeto arquitetônico a proposta da Ciutat de Repòs i de Vacances 

de Barcelona, também, obedecia a um programa social e político para responder à crise 

econômica pela qual atravessava o país (ROLAND, 2009) (Figura 4.79). Um projeto que 

também compreendia a criação de uma zona industrial, um aeroporto, uma base para 

Zeppelin e expansão do porto de Barcelona (Figuras 4.80 a 4.83). Com relação a esta 

proposta consta que 

 

O projeto teve repercussão internacionalmente e o Congresso CIRPAC Atenas 
(1933) incorporaram seus princípios. Previa cinco zonas: banho, esportes e cinema 
ao ar livre; casas mínimas para fim de semana, com espaços para camping e 
pavilhões escolares; de residência (hotéis, casas de férias, acampamentos 
escolares); de cuidados da saúde (hotéis, sanatórios) e a área para tratamento de 
saúde e sanatórios e de cultivos agrários com pomar para aluguel, comum aos 
anteriores. As obras começaram, mas a guerra civil de 1936-1939 interrompeu a 
execução do projeto (GRAN ENCICLOPEDIA CATALANA) . 38 

 

 

 

 

                     
38 Ver em Gran Enciclopèdia Catalana http://www.enciclopedia.cat/ 
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Figura 4.79  
A cidade de repouso que necessita 

Barcelona.39 
 
Fonte: A.C. 1932, p. 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.80 Localização da Zona de Repouso na planície do rio Llobregat 
Fonte A.C nº 7, 1932, p.27. 

  

                     
39
 Legenda da capa: “a existência da ‘Cidade de Repouso’ que necessita Barcelona, influenciaria enormemente 

na psicologia e no espírito de seus habitantes. Este otimismo, esta expressão de equilíbrio perfeito, unicamente 
poderia possuí-las as pessoas que se acham em contato direto com o sol e o ar livre a compensação do desgaste 
que produz a vida agitada das grandes cidades” (Tradução nossa). 
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Figura 4.81 Localização da Zona de Repouso 
Fonte A.C nº 7, 1932 

 

 
 

 
 

 

Figura 4.82 Cidade de repouso de Barcelona – Esquema explicativo 
Fonte: AC 7 p.29 1932 
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Figura 4.83 
Perspectiva parcial do projeto Ciutat de Repòs i de Vacances per Barcelona – Esta urbanización 

no significa la destrucción del paisage. Es la garantia de conservación de sus ventajas naturales. 
Fonte http://www.coac.net/fotos/GATCPAC/galeria.ht 

 
 

Costa atribui a origem do projeto desse grupo, adepto dos Congressos Internacionais 

de Arquitetura Moderna (CIAM), “a necessidade de dotar a população operária de Barcelona 

de um espaço pensado e projetado para as férias que evitará a massificação das praias [...]” 

(COSTA, 1999, p.409) 40 . Contudo, associa-se a isto, também, que a classe operária da 

Europa, particularmente, a de Barcelona, começava a gozar de horas livres em função das 

limitações da jornada de trabalho. Por outro lado, seria uma resposta do GATCPAC, aos 

pressupostos preconizados por Le Corbusier (2000) relativo a “A hora do Repouso” (L’Heure 

de repôs), esta  caracterizada na Carta de Atenas com sua teorização sobre o lazer moderno 

com a função de “re-crear-se “ aparece em destaque na capa da publicação da GATEPAC 

(Figuras 4.84 e 4.85). Repetimos o pensamento de Le Corbusier a respeito deste tema: 

 

As “oito horas”. 
Talvez até as “seis horas” um dia. 
Espíritos pessimistas e angustiados dizem consigo: o abismo está à nossa frente. 
Que fazer das horas livres, dessas horas vazias? 
Preenche-las. 
É mais do que evidente que se trata aqui de um problema de arquitetura: a 
habitação; de urbanismo: a organização dos bairros residenciais, a máquina de 
espairecer. A hora do repouso é a hora de espairecer (LE CORBUSIER, 2000 p.187) 
 
 

 

                     
40 “La necesidad de dotar la población obrera de Barcelona de un espacio pensado y proyectado para las 
vacaciones que evitara la masificación de las playas [...]”  

http://www.coac.net/fotos/GATCPAC/galeria.ht
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Figura 4.84 Publicação do GATEPAC 
sobre a necessidade de organizar o repouso 
das massas. 1932. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Fonte http://www.coac.net/fotos/GATCPAC/galeria.html 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 4.85 Capa da revista A.C. com uma 
das conclusões do IV Congresso 
Internacional do C.I.R.P.A.C sobre a Cidade 

Funcional (Atenas, agosto 1934)41 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte http://www.coac.net/fotos/GATCPAC/galeria.html 

 
 
 

No âmbito da América Latina cabe salientar algumas experiências emblemáticas 

voltadas para a produção de lugares do tempo livre, destacando-se, como já referido 

anteriormente, os locais turísticos das praias de Viña Del Mar, no Chile; Punta del Este no 

                     
41 Legenda da capa: “Devemos exigir a criação de grandes zonas de recreação próximas à cidade (áreas de 
descanso). Estas ocuparão lugares que atendam a melhor e a mais atraente condição natural, assim como 
excelentes meios de comunicação com a cidade.” (tradução nossa).  

 

http://www.coac.net/fotos/GATCPAC/galeria.html
http://www.coac.net/fotos/GATCPAC/galeria.html
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Uruguai e  Mar del Plata, na Argentina que mesmo durante a crise econômica dos anos 

1930, vai ser um  lugar escolhido pela sociedade burguesa para desfrute do tempo livre.  

 Neste contexto se inserem, também, as cidades litorâneas do Brasil, entre elas Rio de 

Janeiro, Recife e Salvador. Esta última, por ser área e objeto desta Tese merecerá um 

destaque de seu processo.  
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6 CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA DO ESPAÇO DE LITORAL DO ESTADO 

DA BAHIA  
 
 

Neste Capítulo caracteriza-se e analisa-se o arcabouço do uso e ocupação do litoral do 

estado da Bahia em suas diferentes dimensões de maneira a subsidiar uma análise integrada 

das ações empreendidas nestes espaços pelos diferentes agentes, em diferentes contextos 

históricos. Estes, também, correspondem a diferentes tempos da valorização destas áreas e 

sua inserção em outras escalas de interesses e novas formas de produção do espaço e, 

consequentemente, da paisagem.    

 As formas não estão isoladas no espaço e suas funções decorrem da maneira pela qual 

o capital se reproduz (SANTOS, 2003). São através delas que são facilitados os mecanismos 

de expansão do capital no espaço e, para Santos, tais mecanismos tornaram-se cada vez mais 

inclusivos e irreversíveis (SANTOS, 2005). Por esta razão, explica Santos, “os instrumentos 

de trabalho aumentaram de tamanho não podendo, assim, ser facilmente transportados – 

crescendo, portanto o total de capital fixo – e, de outro lado, porque o conteúdo técnico 

destes objetos geográficos tornou-se bem mais explícito” (SANTOS, 2005, p. 188-189). 

Tendo como pressuposto que “o movimento do espaço, isto é, sua evolução, é ao 

mesmo tempo um efeito e uma condição do movimento de uma sociedade global” (SANTOS, 

2008, p. 31) vai se identificar no espaço do litoral baiano os principais elementos que 

imprimem a dinâmica e o ritmo na perspectiva de suas transformações.  

 

 

6.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
 
 Do ponto de vista morfológico, o litoral brasileiro não é homogêneo e apresenta 

aspectos diversificados e enorme coleção de paisagens, variando de acordo com as influencias 

dos relevos interiores, clima, correntes marinhas e outros fatores responsáveis pela 

elaboração do modelado litorâneo (SILVEIRA, 1968). Tampouco é homogênea a maneira 

como os estudiosos classificam a faixa costeira. Ab’Saber ao observar que existe “[...] uma 

verdadeira parafernália conceitual relacionada à faixa costeira” (AB’SABER, 2001, p. 14-15) 

expõe, também, o que considera por faixa costeira, dizendo que 

Trata-se de um domínio do planeta Terra em que se processa o contato 
entre o mar e o continente, em uma situação em que as terras expostas às 
vagas marinhas variam muito quanto à natureza das rochas, altura do 
relevo e compartimentos da topografia, enquanto a dinâmica das águas 
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costeiras prosseguem em seu trabalho constante de abrasão e sedimentação, 
ainda que comportando diferenciações, desde os polos aos trópicos e nas 
desembocaduras dos grandes rios. Além do que, os contatos desdobram-se 
até o espaço aéreo costeiro, pelo jogo dos ventos e brisas que se alternam 
dia e noite, do mar para a terra e desta para o mar (AB’SABER, 2001, p. 14-
15) 
 
 

Dominguez e Bittencourt (2012) se referem a  zona costeira e a definem como uma 

região de interface entre o continente e o oceano. Na região continental o limite interno 

corresponde à penetração máxima da influência das marés; e na região marinha este limite 

corresponde à profundidade média de interação das ondas com o fundo marinho. Esta 

delimitação, de forma esquemática, pode ser observada na Figura 6.1. 

Aziz Ab’Saber afirma que, no vasto cinturão intertropical do planeta, o Brasil é o país 

que possui a mais longa e típica costa tropicalizada do mundo e detém o maior conjunto de 

praias arenosas do mundo (AB’SABER, 2001). Ao destacar a “tropicalidade da costa 

brasileira” reconhece que “os litorais de países quentes e úmidos tem atributos muito 

próprios, dependentes de componentes fisiográficos, ecológicos, climáticos e hidrológicos 

[...]” (idem, p. 21). Aziz conceitua o que considera litorais tropicais como sendo: 

[...] uma delicada e estreita faixa de contato entre mar e terra, exposta à 
movimentação quase permanente dos ares costeiros, amenizadores do calor 
tropical. A tudo isso se acrescenta uma ecodinâmica particularmente rica, que 
desdobra o número de ecossistemas presentes na costa (AB’SABER, 2001, p. 
21). 

 

Vinculada à compreensão conceitual do que se considera faixa de costa ou zona 

costeira são estabelecidas, também as feições do litoral brasileiro e a sua divisão. Esta divisão 

do litoral brasileiro vem sofrendo modificações não só decorrentes do que cada autor 

considera prioritário para estabelecer sua classificação e com base nesta definir seus limites 

como, principalmente, pelo aprofundamento dos estudos realizados que permite redefinir sua 

divisão1.  

 

                     
1
 Silveira (1972) refere-se a classificação de Raja Gabaglia, de 1916, que distingue seis trechos do litoral 

brasileiro: Costa de mangue; Costa de estuário; Costa mista; Costa dunosa; Costa concordante e Costa arenosa. 
Pouco mais tarde Gabaglia alterou sua classificação passando a distinguir duas grandes porções, que 
denominou: Litoral de Nordeste e Litoral de Sudeste. Delgado de Carvalho reviu a primeira classificação de 
Gabaglia e classifica o litoral brasileiro em quatro grandes seções: Costa quaternária do Norte; Costa terciária; 
Costa eruptiva e Costa quaternária do Sul.  



Luiz Antonio de Souza                                         O URBANISMO NA INTERFACE DO TURISMO           CAP 6  

                        Usos e apropriações especulativas do litoral da Bahia 

 

185 
 

 

                 Figura 6.1 Representação esquemática da zona costeira e seus limites 
Fonte: DOMINGUEZ e BITTENCOURT, 2012, p 396.  

 

Assim, Silveira (1972) considerando os aspectos físicos gerais e os elementos 

oceanográficos, climáticos e continentais no litoral brasileiro distinguindo cinco grandes 

complexos ou unidades litorâneas, a saber: o Litoral Amazônico ou equatorial; Litoral 

Nordestino ou das barreiras; Litoral Oriental; Litoral de Sudeste ou das escarpas cristalinas e 

Litoral Meridional ou subtropical.  Segundo esta regionalização o litoral marítimo do Estado 

da Bahia está compreendido em um trecho do Litoral Nordestino ou das Barreiras, que 

abrange a parcela oriental do Estado do Maranhão ao Recôncavo baiano, e trecho do Litoral 

Oriental, contido entre o Recôncavo baiano e o sul do Espírito Santo, o que determina 

basicamente a caracterização do litoral do Estado em litoral norte e litoral sul.  

Mais recentemente, Ab’Saber, com base na variedade de ocorrências geomorfológicas, 

paisagísticas e fitogeográficos, traça as principais feições do litoral brasileiro e faz uma 

macrossetorização da linha de costa brasileira e a divide  em seis macro divisões, a saber: 

Litoral Equatorial Amazônico; Litoral Setentrional do Nordeste; Litoral Oriental do 

Nordeste; Litoral Leste; Litoral Sudeste e Litoral Sul. Segundo esta macro divisão, o litoral 

da Bahia – área de estudo desta tese – faz parte do Litoral Leste da macrodivisão da Costa 
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Brasileira que vai de Sergipe (aproximadamente do delta do rio São Francisco) até o sul do 

delta do rio Doce, no norte do Espírito Santo (AB’SABER, 2001).  

A zona costeira do Estado da Bahia é uma das mais diversificadas do Brasil. Isto por 

ser a unidade da federação com uma das maiores extensão de litoral do país2 – com 

aproximadamente 1.000km –, o que permite a manifestação de diferentes controles 

ambientais a exemplo de: suprimento de sedimentos; erosão diferencial entre as rochas 

sedimentares das bacias mesozoicas e do embasamento cristalino; disponibilidade de 

substratos e condicionamentos oceanográficos adequados ao desenvolvimento de recifes de 

corais e os condicionamentos climáticos no desenvolvimento de dunas costeiras 

(DOMINGUEZ; BITTENCOURT, 2012).  Isto resulta numa grande variedade de 

exemplares de paisagens costeiras formada por recifes de corais, dunas, falésias, planícies 

arenosas, deltas, baías, estuários, manguezais e terras úmidas (Idem). 

Com base nas características fisiográficas – resultado da interação entra a herança 

geológica, variações do nível do mar, clima e suprimento de sedimentos – Dominguez e 

Bittencourt (2012) subdividem a zona costeira do estado da Bahia em quatro compartimentos 

principais que podem ser observados na Figura 6.2 e será a regionalização adotada nesta 

Tese.  Os limites e características destas áreas são definidos por Domiguez e Bittencourt 

(2012) como sendo:  

a) Costa do Litoral Norte: que se estende da divisa com o Estado de Sergipe 

(Mangue Seco) até a cidade de Salvador. É caracterizada por uma orientação 

quase retilínea da linha de costa (segundo NE-SW). Com relevo costeiro bastante 

suave, registra-se a presença de rios de pequeno porte e extensas e contínuas 

praias arenosas. É o único trecho da costa baiana onde ocorrem dunas 

expressivas. 

Com relação a característica deste compartimento, Silveira (1972) observa que em 

geral, é pobre em acidentes geográficos, desaparecem os recifes, o que gera uma 

costa desprotegida, com forma e largura variada. Os recortes da costa limitam-se, 

quase que exclusivamente, à embocadura de rios. A onda de maré penetra 

profundamente pelas fozes desses rios, atingindo até 30 km no interior. Isso 

determina inundações e propicia a formação de manguezais. Predomina, nesse 

trecho do litoral baiano, um clima quente de regime mediterrâneo, com um a dois 

                     
2  Segundo o IBGE, Estado da Bahia ocupa quinta posição em extensão de litoral, com 1.075,85km. Antes dele 
encontra-se o Maranhão, com 2.242,69km; o Pará, com 1.429,57 e Rio de Janeiro, com 1.094,10km. As costas 
desses estados apresentam muitos recortes e reentranças que foram considerados na medição do IBGE o que 
não aconteceu em relação a costa baiana (IBGE, 2011a). 
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meses de período de seca, com temperaturas máximas absolutas que alcançam os 

36º C. 

 

 

 Figura 6.2 - Geologia simplificada da zona costeira baiana e limites de seus principais 
compartimentos               
Fonte: DOMINGUEZ e BITTENCOURT, 2012, p 396. 
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b) Costa dos Rifts menozoicos/Costa Salvador-Ilhéus: se estende de Salvador até 

Ilhéus e se caracteriza pelo afloramento das rochas sedimentares que servem de 

substrato para a zona costeira. Neste compartimento se observam as baías de 

Todos os Santos e a de Camamu, com suas ilhas, canais de maré e litoral 

recortado. Afloramentos rochosos formam áreas características em Salvador e 

Itacaré sendo toda a área margeada por franjas de recifes de corais. 

Destaca-se neste trecho os recifes de corais próximos a Mar Grande, na Ilha de 

Itaparica, conhecidos como recifes de pinaúnas, tem, aproximadamente 20km de 

extensão.3 

c) Costa Deltaica do Jequitinhonha-Pardo: este compartimento de estende de Ilhéus 

até a localidade de Santo André. Com aproximadamente 150 km de extensão, 

corresponde ao trecho de linha de costa sob influência dos rios Jequitinhonha e 

Pardo. O delta do Rio Jequitinhonha, com a linha de costa formando dois amplos 

arcos de praias de areia fina a média, interrompidos por pequenas 

desembocaduras fluviais e canais de maré (DOMINGUEZ 1983, 1987 apud 

DOMINGUES e BITTENCOURT, 2012). 

d) Costa Faminta do Sul da Bahia: se estende da localidade de Santo André até a 

divisa com o Estado do Espírito Santo. Este compartimento caracteriza-se por 

apresentar a maior expressão dos tabuleiros costeiros da Formação Barreiras em 

toda costa leste do Brasil. Se caracteriza, também, pela presença de inúmeras 

falésias vivas esculpidas nos tabuleiros costeiros cuja erosão se dá pela ação 

conjunta das ondas, águas pluviais e fluxos gravitacionais. A presença de 

construções recifais de corais como Abrolhos e Itacolomis resulta na acumulação 

das planícies arenosas de Caravelas e Corumbau.  O arquipélago de Abrolhos 

configura-se como um ecossistema único, de grande diversidade, sendo uma das 

maiores e mais importantes áreas de conservação marítima do Brasil (IBGE, 

2011). Em 1983, foi instituído o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, o 

primeiro parque marinho do Brasil. Em 2006, o IBAMA propôs a ampliação de 

sua Zona de Amortecimento, de 10 km para 200 km, que foi questionada por ação 

movida pelas prefeituras de Nova Viçosa e Caravela como inconstitucional e foi 

anulada.   

Silveira (1972) observa a diferenciação climática entre o Litoral Norte [Costa do 

Litoral Norte] e o litoral sul, que embora também sob o regime tropical mediterrâneo é 

                     
3 Ver a respeito LEÃO, Zelinda Margarida de Andrade Nery. Guia para identificação dos corais do Brasil. 
Salvador: Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica, 1986. 
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super-úmido e sem período de seca, com temperaturas máximas absolutas que variam dos 

38°C aos 40°C.   

Embora a área de estudo desta Tese seja o espaço do litoral baiano considerou-se 

como recorte espacial toda a área dos municípios costeiros. Até porque sob a perspectiva da 

gestão costeira toda a área do município é integralmente incluída como zona costeira 

(BRASIL, 1988). Segundo o IBGE são 35 os municípios que fazem parte da zona costeira do 

Estado da Bahia, isto é, são municípios que tem uma interação com o Oceano Atlântico. A 

extensão da linha divisória do Estado da Bahia com o Oceano Atlântico é de 1.075,85 Km 

(IBGE, 2011) e a extensão costa de cada  municípios pode ser observada no Quadro 6.1. 

 

Quadro 6.1 Extensão da linha divisória dos municípios baianos com o Oceano Atlântico – 
Linha de Costa 

MUNICÍPIOS EXTENSÃO 
(KM) 

MUNICÍPIOS EXTENSÃO 
(KM) 

1 Alcobaça 28,18 19 Madre de Deus 9,65 

2 Belmonte 40,43 20 Maraú 41,04 

3 Cairu 65,87 21 Mata de S. João 27,25 

4 Camaçari 42,13 22 Mucuri 58,71 

5 Canavieiras 43,99 23 Nilo Peçanha 5,06 

6 Candeias 7,52 24 Nova Viçosa 31,59 

7 Caravelas 23,38 25 Porto Seguro 70,60 

8 Conde 43,32 26 Prado 66,37 

9 Entre Rios 25,52 27 Salinas da Margarida 1,75 

10 Esplanada 16,01 28 Salvador 66,91 

11 Igrapiúna 3,70 29 Sta. Cruz Cabrália 37,84 

12 Ilhéus 76,05 30 S. Fco do Conde 12,57 

13 Itacaré 25,99 31 Saubara 7,77 

14 Itaparica 24,73 32 Una  32,21 

15 Ituberá 15,22 33 Uruçuca 9,51 

16 Jaguaripe 16,75 34 Valença 21,47 

17 Jandaíra 39,05 35 Vera Cruz 33,89 

18 Lauro de Freitas 2,83 TOTAL 1.075,85 

                Fonte: IBGE Anuário Estatístico do Brasil, V.71, 2011. 

 

A regionalização adotada pelo Gerenciamento Costeiro do Estado da Bahia (GERCO-

BA) inclui, além dos 35 municípios listados pelo IBGE, mais 13 municípios considerados, 

também, como costeiros: Araçás, Cardeal da Silva, Catu, Itanagra, Pojuca, Dias D’Ávila, 

Aratuípe, Cachoeira, Nazaré, São Félix, São Sebastião do Passé, Itabuna e Santa Luzia. 

Enquanto a regionalização relativa às Zonas Turísticas do Estado da Bahia inclui, também, 
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os municípios de Nazaré, Cachoeira e São Félix, mas não considera em sua relação os 

municípios de Candeias e Igrapiúna que tem limite com o Oceano Atlântico. 

Não obstante ter-se como referência os 35 municípios que, segundo o IBGE (2011) 

fazem divisa com o Oceano Atlântico além das regionalizações do GERCO-BA e das Zonas 

Turísticas do Estado, incluí-se no recorte espacial desta Tese, considerando, também, como 

zona de litoral, mais cinco municípios:  Camamu (na Baía de Camamu); Maragogipe (na Baía 

de Iguape); Santo Amaro (na Baía de Todos os Santos); Simões Filho (na Baía de Aratu) e 

Taperoá dada a importância e valorização destes municípios para implantação de 

empreendimentos turísticos. Assim, o conjunto destes 40 municípios conforma a delimitação 

da área de estudo desta Tese – o recorte espacial – e constam relacionados no Quadro 6.2 

com suas superfícies e densidade demográfica, e aparecem espacializados  na Figura 1.3 na 

Introdução. 

 

  Quadro 6.2 Municípios da área de estudo com respectivas áreas. 

 

MUNICÍPIOS 

Densidade 

demográfica 

(hab/km2) 

Área 

(km2) 

 

MUNICÍPIOS 

Densidade 

demográfi

ca 

(hab/km2) 

Área 

(km2) 

 1 Alcobaça  14,36 1.481,253 21 Maragogipe  97,27 440,161 

 2 Belmonte 11,06 1.970,142 22 Maraú 23,20 823,362 

 3 Cairu 33,35 460,980 23 M. de S. João 63,46 633,198 

 4 Camaçari 309,65 784,658 24 Mucuri 20,37 1.781,142 

 5Camamu 38,22 920,365 25 Nilo Peçanha 31,38 399,329 

 6 Canavieiras 24,37 1.326,931 26 Nova Viçosa 29,15 1.332,848 

 7 Candeias 321,87 258,357 27 Porto Seguro 52,70 2.408,327 

 8 Caravelas 8,95 2.393,503 28 Prado 15,87 1.740,304 

 9 Conde 24,49 964,637 29 S. da Margarida 89,81 149,822 

10 Entre Rios 32,81 1.215,296 30 Salvador 3.859,44 693,276 

11 Esplanada 25,27 1.297,978 31 Sta. C. Cabrália 16,92 1.551,977 

12 Igrapiúna 25,31 527,213 32 Santo Amaro  117,26 492,916 

13 Ilhéus 104,67 1.760,111 33 S. Fco do Conde 126,24 262,856 

14 Itacaré 32,96 737,869 34 Saubara 68,51 163,495 

15 Itaparica 175,58 118,040 35 Simões Filho  586,65 201,223 

16 Ituberá 63,73 417,274 36 Taperoá 45,64 410,788 

17 Jaguaripe 18,32 898,674 37 Una  20,48 1.177,440 

18 Jandaíra 16,11 641,206 38 Uruçuca 50,61 391,975 

19 L. de Freitas 2.833,38 57,687 39 Valença 74,35 1.192,614 

20 M. de Deus 539,61 32,201 40 Vera Cruz 125,33 299,734 

  TOTAL 34.811,16 

 

A área total dos municípios considerados como zona costeira nesta Tese somam 

34.811,16 km2 e correspondem, aproximadamente, 6,5% da área do Estado da Bahia.  Os 

municípios de Porto Seguro, Caravelas e Belmonte são aqueles que ocupam as maiores 
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superfícies, sendo 2.408,33km2; 2.393,50km2 e 1.970,14km2 respectivamente. Com relação a 

densidade populacional, os municípios que conformam a  Região Metropolitana de Salvador, 

como era de se esperar, apresentam a maior densidade, destacando-se  Salvador com 3.859,44 

hab/km2; Lauro de Freitas, com 2.833,38 hab/km2 e Simões Filho com 586,65. Os 

municípios de Alcobaça, Belmonte e Caravelas apresentam a menor densidade, com 14,36, 

11,06 e 8,95 hab/km2 , respectivamente.  

 

 

6.2 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DO LITORAL BAIANO 

 

  É impossível tratar da estrutura e organização do espaço do litoral baiano sem 

mencionar que foi a partir deste que se processou o domínio e o povoamento territorial do 

Brasil, pelos portugueses, no século XVI.  

 Foi no litoral baiano, que chegaram as naus de “descobrimento” impondo, a ferro e 

fogo, a nova ordem do processo civilizatório europeu: o Capitalismo Mercantil. Os habitantes 

que aqui viviam foram subjugados a esta nova ordem ou dizimados.  Foi, também, no litoral 

baiano que os denominados “colonizadores” rezaram a primeira missa com a presença dos 

povos autóctones originários. Assim, o que resta hoje destes primeiros grupos é o 

testemunho vivo da resistência a toda violência deste processo de “civilizatório” hegemônico, 

de implantação, pela cruz e pela espada, que submeteu povos e território a uma exploração 

ímpar. Um processo que se desenvolveu no bojo da acumulação primitiva do capital e que 

contribuiu para fortalecer as bases do nascente modo de produção capitalista no continente 

europeu, relação que se reproduz até os dias atuais. Segundo Quijano, nesse mesmo 

movimento definiram-se, também, os novos elementos materiais e subjetivos que fundaram o 

período de existência social que recebeu o nome de “modernidade”, e que confirma a América 

Latina como “espaço privilegiado de exercício da “colonialidade do poder” [...] e  “a ideologia 

eurocêntrica sobre a modernidade como verdade universal”(QUIJANO, 2006, p. 57, 77)  

 Foram implantados os primeiros assentamentos organizados pelos colonizadores, no 

formato de feitorias, voltados, num primeiro momento, à extração das riquezas e a 

continuação desta, o processo de ocupação efetiva das terras para garantia de suas 

conquistas. 

 Entre 1534 a 1566, o rei D. João III dividiu o Brasil em dezessete Capitanias e as doa 

a quinze donatários (TAVARES, 2001). A divisão do Brasil em Capitanias Hereditárias não 

foi apenas a primeira tentativa oficial de colonização portuguesa na América. Foi, também, a 
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primeira experiência dos europeus no ousado projeto de transplantar seu “modelo 

civilizatório” para o Novo Mundo (BUENO, 1999).  

Tudo que aqui realizou o colonizador europeu vai estar marcado por novos 

fundamentos de um padrão de poder, como já comentado. Uma ideologia que se planta de 

forma muito firme como uma marca na sociedade que aqui se forja4.  

Nesta divisão, o atual Estado da Bahia corresponde a denominada “Costa do Pau-

brasil”, formada pelas Capitanias da Bahia de Todos os Santos (doada a Francisco Pereira 

Coutinho, em 1534); a de Ilhéus (doada em 1535 a Jorge Figueiredo Correa) e a de Porto 

Seguro (doada a Pêro de Campos Tourinho)5. Com a morte de Francisco Pereira Coutinho a 

Coroa portuguesa ao invés de repassar os direitos da Capitania da Bahia de Todos os Santos 

a seu filho, Manuel Pereira Coutinho, preferiu comprar as terras e nela estabelecer uma 

capitania da Coroa para ali instalar o centro do governo-geral das terras do Brasil, em 1548.  

Em 1759, a Capitania de Porto Seguro e de Ilhéus foram incorporadas à Capitania Real da 

Bahia de Todos os Santos assumindo uma configuração semelhante ao que mais tarde seria a 

Província da Bahia e, posteriormente, o Estado da Bahia. (TAVARES, 2001). 

Os portugueses consideravam que as capitanias da “Costa do Pau-brasil” eram 

habitadas apenas pelos índios Tupis – das tribos Tupiniquim e Tupinambá – que, ocupavam 

todo o litoral baiano e que, no início, se mantiveram em paz com os europeus. Desconheciam 

a presença dos Aimorés – do aguerrido Grupo Jê ou Tapuias6 – que ocupavam várias 

enseadas do litoral e, ao verem seus territórios sendo invadidos, reagiram devastando os 

núcleos construídos em Ilhéus e no vizinho Porto Seguro. Destruiram os engenhos e 

obrigaram os colonos a fugirem. Os conflitos se estenderam por mais de 25 anos e ao lado 

das dificuldades de relações entre os próprios colonos e os donatários contribuíram para a 

ruína da Capitania. Em 1545, os tupinambás da Bahia de Todos os Santos, muito 

provavelmente ligados a comerciantes franceses de pau-brasil, destruíram a Vila do Pereira 

na enseada da ponta do Padrão (atual Porto da Barra) na capitania da Bahia de Todos os 

Santos. (BUENO, 1999; TAVARES, 2001). 

Porém, conforme o padre Simão de Vasconcelos,  

 

                     
4 Muitos autores tem analisado este período como de “colonialidade” do saber e poder e pregam o necessário 
movimento da “descolonialidade” do saber e poder. Ver a respeito: Aníbal Quijano (2006).  
5 Tavares aponta que foram doadas cinco capitanias no território que constitui hoje o estado da Bahia. Além das 
três referidas foram doadas: a capitania da Ilha de Itaparica (incluindo a ilha de Tamarandiva) a Antônio de 
Athayde, em 1558, e a capitania do Paraguaçu, doada a Álvaro da Costa, em 1566. 
6 Os Aimorés e os Botocudos tiveram grande presença no litoral sul baiano. (TAVARES, 2001). Atualmente, 
habitam o litoral da Bahia os índios Pataxó-Hã-hã-hai, no município de Camamu; Pataxó, nos municípios de 
Santa Cruz de Cabrália, Porto Seguro e Pau-brasil; Atikum em Ilhéus. Estes povos estão empreendendo lutas 
de retomada de seus territórios, que vai aparecer em outro momento desta Tese. 
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A paz com os indígenas da Bahia só durou enquanto durou também a 
paciência deles, porque não houve comércio vil, barbaridade, violência, 
extorsão e imoralidade que os portugueses não praticassem contra aqueles a 
quem chamavam selvagens, mas aos quais neste ponto excediam em 
selvageria (VASCONCELOS apud BUENO, 1999, p. 262-263). 
 
 

 O que interessa aqui não é resgatar toda esta história, mas destacar que foi deste 

processo que, historicamente, se estruturou e organizou o espaço do litoral baiano tendo este, 

nos primórdios da colonização portuguesa, uma grande importância estratégica e produtiva. 

Fato que foi se repetindo e ampliando em toda costa brasileira para, depois, irem adentrando 

aos sertões. 

Paralelamente ao desenvolvimento das atividades econômicas, em especial as 

extrativas, que ocorreram ao longo de todo o litoral, vai se constituindo núcleos de 

povoamento e se consolidando assentamentos onde se conseguiu resistir e/ou aniquilar os 

grupos indígenas7. Estes assentamentos tinham a função de servir de entreposto para 

armazenamento da produção extrativa do pau-brasil e, mais tarde, de apoio à agricultura, em 

especial a plantação da cana de açúcar e à implantação de engenhos para a produção de 

açúcar voltada para a exportação. Serviam, também, como postos de chegada dos produtos 

manufaturados oriundos dos mercados europeus como parte do processo efetivo de ocupação 

do território e base para os serviços da Coroa. 

Foram estes pontos de povoamento, inicialmente isolados, que se conformaram como 

núcleos urbanos iniciais e embriões de algumas das atuais cidades do litoral. Isto marca, de 

cara, o processo de urbanização no Brasil que, não é resultado do processo histórico de 

intensificação da divisão de trabalho entre o campo e a cidade, mas já nasce urbano. A 

constituição de Salvador como cidade e primeira capital da Colônia, por exemplo, foi uma 

determinação do plano de ocupação da Coroa Portuguesa. Darcy Ribeiro (1996) ao analisar o 

processo de urbanização brasileira, no âmbito do processo de formação sociocultural, afirma 

que o Brasil já nasce como uma civilização urbana, com os conteúdos rurais separados dos da 

cidade.  

Essas cidades e vilas, grandes e pequenas, constituíam agências de uma 
civilização agrário mercantil, cujo papel fundamental era gerir a ordenação 
colonial da sociedade brasileira, integrando-a no corpo de tradições 
religiosas e civis da Europa pré-industrial e fazendo-a render proventos à 
Coroa portuguesa. Como tal, eram centros de imposição das ideias e das 
crenças oficiais e de defesa do velho corpo de tradições ocidentais, muito 
mais que núcleos criadores de uma tradição própria (RIBEIRO, 1996, p. 
1970).  
 

                     
7 Ver a respeito Eduardo Bueno. Capitães do Brasil. A saga dos primeiros colonizadores. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 1999. Em especial a Parte IV: A Costa do Pau-Brasil. A Bahia e as Capitanias de Centro. 
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A cultura canavieira se disseminou ao longo de todo o litoral brasileiro, mas foi nas 

terras baixas e férteis do Recôncavo baiano onde este cultivo se mostrou favorável ao seu 

desenvolvimento. A cana ocupou as terras de massapé e, posteriormente, nos tabuleiros 

arenosos do Recôncavo se desenvolveu o cultivo e exploração do fumo. Ambos os cultivos 

estavam estruturados com base no latifúndio e na mão de obra escrava. O fumo servia como 

moeda de troca no tráfego de escravos (ANDRADE, 1980; CAIO PRADO, 1976). 

No sul da Bahia, a atividade açucareira foi introduzida, na segunda metade do século 

XVI, às margens do rio Cachoeira, sendo a construção de engenhos favorecida pelas 

condições edafoclimáticas e hidrográficas. Neste período, a capitania de Ilhéus chegou a 

possuir nove engenhos de açúcar. Porém, os conflitos entre o administrador da Capitania – 

Francisco Romerio – com os colonos, além dos ataques dos indígenas levaram à transferência 

desta atividade para o Recôncavo.  

Se o litoral sul não foi inserido à época na lógica agroexportadora, mais tarde, em 

meados do século XVIII, isto vai ocorrer através da introdução dos cultivos de café, algodão 

e cacau.  

A introdução do cacau na região data de 1746, na margem esquerda do Rio Pardo, no 

atual município de Canavieiras (TAVARES, 2001). Mais tarde, as terras férteis no sul baiano 

aliado às condições climáticas e a cobertura da floresta atlântica foram favoráveis a que se 

estendesse aos outros municípios da região, como Ilhéus e Uruçuca, vindo a se transformar 

na atividade econômica mais rentável do Estado. Por muito tempo o cacau foi a principal 

fonte econômica do Estado, totalmente voltado para exportação, portanto, continuando 

refém do modelo agroexportador.  

Tavares aponta como fator que influi no espantoso crescimento da lavoura cacaueira 

no sul da Bahia, que vai se registrar a partir de 1860,  a existência de grande quantidades de 

terras “sem dono”. A existência de terras devolutas promoveu “a corrida de centenas de 

aventureiros para a ocupação do litoral sul, seguindo-se depois o avanço para o interior, 

áreas ainda ocupadas, naquele então, por tribos dos povos tupi e tamoio, logo expulsos ou 

dizimados” (TAVARES, 2001, p. 363).  

Além do clima favorável e da existência de terras devolutas, Freitas destaca a 

existência de mão de obra barata como condições basilares para a expansão produtiva da 

cacauicultura. Soma-se a isto o elevado valor agregado do produto e a demanda no mercado 

internacional que favoreceram, através do comércio exportador, a acumulação de capital. A 

cacauicultura, complementa Freitas, revelou sua essência mercantil, consolidando o processo 

de apropriação capitalista do espaço no litoral Sul da Bahia. (FREITAS, 2009, p 106-107). 
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Dada a importância que assume a economia do cacau, o poder público passa a 

canalizar suas ações no sentido de criar infraestrutura a exemplo da Ferrovia Ilhéus-Itabuna,  

e o reaparelhamento do Porto de Ilhéus, ações desencadeadas  em 1913. Estes 

empreendimentos significaram a perda do monopólio das casas comerciais de Salvador na 

exportação do cacau para e Europa e Estados Unidos. Como, também, o poder público 

federal passou a intervir na economia regional, com a implantação de instituições, como o 

Instituto do Cacau da Bahia (ICB), criada em 1931. Em 1957 foi criada a Comissão Executiva 

do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) como órgão do governo federal vinculado ao 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, simbolizando, uma vez mais, a 

institucionalização das intervenções federais na produção do espaço regional. Estas ações 

manifestavam a importância que a monocultura cacaueira assumia na balança comercial 

brasileira (FREITAS, 2009). 

No século XX, o litoral sul da Bahia vai ter definida a sua base produtiva e função na 

divisão internacional do trabalho (DIT), que se particulariza espacialmente com a 

monocultura agroexportadora do cacau – commodity – assumindo a liderança da pauta de 

exportação baiana e colocando o Brasil como principal produtor mundial até a sua recente 

crise (FREITAS, 2009). 

Este processo de internacionalização da produção, como observa Freitas, repercutiu 

diretamente na estrutura da propriedade da terra e nas relações sociais de produção, 

traduzindo-se na expropriação camponesa e na exploração dos trabalhadores rurais, com 

repercussões espaciais tanto no campo como na cidade (FREITAS. 2009). 

Desde o início da década de 1990, a crise da cultura cacaueira se repercutiu em 

significativas transformações espaciais na região. Freitas (2009) afirma que, inicialmente, a 

crise expressava-se conjunturalmente pela desvalorização cambial do produto frente ao 

aumento dos estoques mundiais; o acirramento da concorrência com outros polos produtores 

no mercado mundial. As crises na monocultura cacaueira eram cíclicas e as políticas públicas 

de repactuação das dívidas e liberações de financiamento eram fundamentais. Freitas 

continua a análise afirmando que 

 

 [...] as estiagens nos anos de 1987 e 1988 e a proliferação da vassoura de 
bruxa8, a partir de 1987, significaram um “tiro de misericórdia” na 
conjuntura estabelecida, uma vez que as precárias condições fitossanitárias 

                     
8 Doença conhecida cientificamente como Crinipelis permiciosa, manifesta-se com a penetração dos esporos do 
fungo no tecido em crescimento do cacaueiro, produzindo os sintomas que são observados tanto na copa como 
no tronco. Nos lançamentos verifica-se a formação lateral de outros brotos adquirindo um aspecto de uma 
vassoura (FREITAS, 2009). 
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favoreceram a infestação generalizada das fazendas, com cerca de 80% dos 
cacauais atingidos pela doença (FREITAS, 2009, p.114). 
 

 
Estas questões vão promover uma mudança na estrutura produtiva em uma extensa 

região geoeconômica. Embora o cacau ainda continue sendo o “carro-chefe” da economia 

regional, e os produtores do cacau continuarem com seus postos na estrutura de poder e 

recebendo amplo apoio do Estado, novas atividades produtivas passam a ocupar novos 

espaços a exemplo da atividade do turismo. Antigas fazendas de cacau abandonadas são 

destinadas a outras atividades produtivamente voltadas para outros produtos como café, 

gado e hotel-fazenda ou pousadas9. E, em especial, seu litoral, que não estava incorporado à 

dinâmica produtiva do cacau permaneceu com pouca ocupação, com pequenos núcleos 

urbanos e muitas vilas de pescadores e com muito pouca conexão. Como um “banco de 

reserva” de terras, com belíssimas praias e, por isto mesmo significando um enorme potencial 

em disputa pelo capital imobiliário e os empreendedores do ramo de turismo e hotelaria.    

No Extremo-Sul do Estado os núcleos de povoamento eram dispersos pelo litoral, 

principalmente nas proximidades dos estuários dos rios. Durante muito tempo a Capitania 

possuiu apenas duas vilas: a de Porto Seguro e a de Santa Cruz e mais alguns povoados. A 

forte presença de indígenas e os constantes conflitos, que ainda perduram nos dias de hoje, 

contribuiu para a não inserção desta região no circuito produtivo colonial10.   

Mesmo sem o desempenho do Litoral Sul, o cacau foi cultivado nos municípios de 

Alcobaça, Belmonte, Mucuri, Porto Seguro e Prado. Em 1858, através de empresa de 

colonização particular, foi introduzido o cultivo de café na área dos atuais municípios de 

Nova Viçosa e Mucuri, tendo como mão de obra imigrantes suíços e alemães11. No final do 

século XIX o cultivo de café entrou em decadência. 

A construção da estrada de ferro Bahia-Minas, no inicio do século XX, favoreceu a 

extração de madeira nos municípios de Alcobaça, Mucuri e Prado sendo escoado pelo porto 

de Caravelas.  Mas a incorporação produtiva da região só veio a se efetivar na década de 

1950, em especial depois da construção da BR-116 e, posteriormente, no início década de 

                     
9 O cultivo de cacau na região era/é feito, em sua grande maioria, com o uso da técnica “cabruca” baseado no 
corte seletivo do estrato dominante e eliminação da floresta para sombrear e proteger os cacaueiros. Isto 
contribuiu para a preservação da Mata Atlântica que com os novos usos da pecuária e da cafeicultura são 
derrubadas. 
10 Atualmente, cerca de 8.000 índios Pataxó vivem no Extremo Sul da Bahia, divididos em 19 aldeias. Com a 
criação do Parque Monumento Nacional de Monte Pascoal, em 1943, iniciou-se, em tempos mais recente, novo 
processo de expulsão dos Pataxós de suas terras. Desde então os fazendeiros, o Estado com a criação de 
Parques e mais recentemente a Veracel Celulose vem invadindo as terras Pataxós. Além da luta pela 
demarcação de suas terras o Povo Pataxó iniciou um movimento de retomada de seus territórios.   
11 A repercussão de que os imigrantes estavam sendo submetidos a regime escravo ao invés de serem tratados 
como colonos livres causou um estremecimento nas relações internacionais  
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1970, com a BR-101.  Essas rodovias propiciaram a abertura de novas fronteiras agrícolas, 

em especial na região sul, até então centrada no cacau, e no extremo sul do estado, onde se 

registrou a exploração indiscriminada de madeiras e a implantação de novas atividades. 

Processo viabilizado pela livre ocupação das terras devolutas que foram, paulatinamente, 

repassadas à dominialidade privada. A partir daí deu-se uma verdadeira invasão de 

madeireiros, que passaram a ocupar as terras devolutas, e a destruir, de forma indiscriminada 

e em curto espaço de tempo, a vegetação natural, constituinte do Bioma Mata Atlântica12. As 

áreas “limpas” abriram possibilidades da ocupação com pastagem e silvicultura 

(CARVALHO, s/d a).   

O modelo de desenvolvimento do litoral baiano é uma história de sucessão de fatos 

que desencadearam um processo de degradação ambiental, resultando na redução drástica da 

biodiversidade e alteração do ciclo hidrológico. Fatos que se repetem, em tempos mais 

recentes, no Extremo Sul do Estado onde esta situação é agravada em razão da monocultura 

de eucalipto e de fábricas de celulose que, apesar dos processos de denúncia, se implantam 

com apoio do Estado e recebem concessões de licenças dos órgãos ambientais, a despeito de 

comprovadas irregularidades (SOUZA; OVERBEEK, 2008). 

O Litoral Norte do Estado da Bahia foi inserido no processo de colonização no século 

XVI, logo após a fundação da cidade de Salvador, com o intuito de garantir o abastecimento 

de alimentos para a recém fundada Capital. As terras foram dadas no regime de sesmarias ao 

Conde Garcia D’Ávila que instala sua casa-fortaleza – Casa da Torre ou Castelo Garcia 

D’Ávila – num ponto elevado da enseada de Tatuapara,  origem da Vila de Praia do Forte. 

Os D’Ávila desenvolvem a pecuária extensiva e fornecem para Salvador carne, leite, couro e 

peixe, em especial óleo de baleia (utilizado na iluminação urbana) e, por volta de 1650, 

introduzem a plantação de coco (SOUZA, 2009). A expansão dos domínios dos D’Ávila – que 

se estendiam desde Itapoã, em Salvador até o estado do Maranhão – se deu com a expulsão 

dos índios de todo o litoral. Subjugaram os índios Tupinambás, Tupis e Massarandupiós que 

habitam nessa região.  Diniz, apoiada em vários autores, relata o poder e as riquezas 

adquiridas por esta família e as barbaridades cometidas com o objetivo de expandir suas 

terras tornando-se os principais latifundiários e pecuaristas do Brasil colonial13 (DINIZ, 

2007).  

                     
12 O Bioma Mata Atlântica está hoje reduzido a apenas 7% de sua área original no Brasil. No Extremo Sul da 
Bahia está porcentagem é de cerca de 4,82%  (SOUZA; OVERBEEK, 2008). 
13 Alguns autores interpretam o poderio montado pelos D’Ávila à semelhança de uma estrutura feudal. Ver a 
respeito: BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. Feudo, a Casa da Torre de Garcia D’Ávila: da Conquista dos 
Sertões à independência do Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.  
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A partir de 1852, o patrimônio dos D’Ávila se dispersa mediante herança e venda. 

Stifelman (1997) identifica algumas destas sucessivas vendas – e cujos proprietários 

mantinham, basicamente, atividades extrativistas para exportação – até que no final da 

década de 1940, parte significativa foi vendida a um preço simbólico à empresa Construtora 

Norberto Odebrecht (CNO).  Por quase 50 anos a CNO não deu um uso específico à área 

mantendo-a como reserva de valor, terreno de “engorda” para a especulação imobiliária 

(STIFELMAN, 1997; SOUZA, 2009). 

Souza identifica alguns marcos posteriores ao processo ocorrido no Litoral Norte até 

a sua integração à atividade turística. Um destes marcos ocorre entre os anos 1950 e 1960 

quando se inicia a exploração petrolífera no litoral baiano com a criação da Empresa Petróleo 

Brasileira S/A (Petrobrás). Este fato inseria o país na geopolítica da exploração do petróleo 

reconhecido como principal fonte de energia.  No município de Entre Rios, no Litoral Norte, 

são descobertas fontes produtoras de petróleo e esta região passa a fazer parte da “Região de 

Produção da Petrobrás”. As novas funções econômicas e as novas formas de ocupação criadas 

para implantação das plantas industriais de apoio à exploração e residência dos trabalhadores 

imprimem uma transformação na dinâmica espacial da região (SOUZA, 2009). 

Porém, Mattedi (2002) e Souza (2009) observam que as bases econômicas e sociais 

tradicionais pouco se modificaram até 1970, mesmo com as transformações ocorridas a partir 

de 1950. “Os pequenos povoados e vilas permanecem em uma situação de isolamento e de 

convivência com o grande latifúndio que ocupa a maior parte da área da região” (SOUZA, 

2009, p. 54). 

Um novo marco se estabelece, na década de 1970, em decorrência da inserção da 

Bahia ao processo de industrialização a partir da implantação do Centro Industrial de Aratu 

(CIA) e do Complexo Petroquímico de Camaçari. Nesta mesma década é construída a BA-

099 – Estrada do Coco – que vai se constituir num importante eixo de ligação de Salvador 

com o Litoral Norte pela área costeira, em direção ao Estado de Sergipe, e, também, num 

indutor do crescimento da Cidade neste sentido.  Observa Souza (2009) que a partir de então 

se verifica uma rápida ocupação das margens da BA-099 por comércio e serviços, se dinamiza 

a atividade de veraneio e de segunda residência, acompanhada do processo de especulação 

imobiliária, desencadeada por empresas sediadas em Salvador e por grandes proprietários de 

terras. Dá-se um processo de desarticulação da base econômica e social existente que vai se 

reorganizar em outras bases.  

Antes, e paralelo a este processo, há um intenso movimento de regularização formal 

da dominialidade das terras por interessados externos que, em boa parte, passam a manter as 

áreas como reserva de valor.  Oberva Souza (2009) que a maioria das áreas apropriadas 
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através da regularização formal e mantidas como “reserva de valor” eram ocupada por 

posseiros, por comunidades tradicionais – pescadores, quilombolas – que mantém uma 

relação com a terra e água como meio de produção, como valor de uso e vão sofrer, 

diretamente, o impacto das transformações de suas terras, que adquirem um “valor de troca” 

para serem disputada pelos empreendimentos turísticos, passam a ser cercadas e a terem 

restringidos o seu livre acesso. 

Mas antes disto, cabe fazer referência a outro papel projetado para o Litoral Norte. 

No II PND, estava prevista para esta área a implantação do Complexo Mineral-

Petroquímico Regional, constituído por uma linha de concentração de plantas industriais 

entre Salvador, Aracaju até Maceió. Para fazer complementar as demandas por energia para 

estas plantas industriais o carvão vegetal foi visto como alternativa ao petróleo e foi 

incentivada a criação de Distritos Florestais. Neste contexto é criado o Distrito Florestal do 

Litoral Norte (DFLN) e o processo de apropriação das terras passa a ser mais avassalador. 

Gonçalves e Machado explicam que 

 

O que se observou na região foi que, não só o solo foi sendo 
progressivamente ocupado pelas florestas em detrimento do seu uso 
anterior, como a expansão das florestas funcionou como mecanismo de 
pressão sobre a terra [...] isolando e desvalorizando as propriedades 
vizinhas, favorecendo a barganha de preços com os pequenos proprietários 
das proximidades que se viam obrigados a venderem suas terras 

(GONÇALVES e MACHADO apud SOUZA, 2009, p. 62). 
 

As empresas reflorestadoras passam a substituir a Mata Atlântica por florestas 

homogêneas de pinus e eucalipto e a propostas de implantação de fábrica de celulose que, 

apesar de não ter sido implementada, causou uma forte desestruturação socioespacial e a 

concentração de terras. O polo de reflorestamento do Estado vai se expandir para o Extremo 

Sul repetindo lá os mesmos problemas causados aqui. 

Com as terras do Litoral Norte quase todas apropriadas, com a acessibilidade 

garantida pela “Estrada do Coco” e a posterior expansão da “Linha Verde” tem-se as 

condições objetivas para o desenvolvimento da atividade do turismo em outros moldes, vindo 

esta par e passu com o mercado imobiliário, transformando o Litoral Norte como um dos 

vetores turísticos mais importantes não só da Bahia, mas do País. 

Souza (2009) analisou detalhadamente este processo tendo como referência as 

categorias de “verticalidades” e “horizontalidades” utilizadas por Santos que entende: 

 

As verticalidades são vetores de uma racionalidade superior e do discurso 
pragmático dos setores hegemônicos, criando um cotidiano obediente e 
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disciplinado. As horizontalidades são tanto o lugar da finalidade imposta de 
fora, de longe e de cima, quanto o da contrafinalidade, localmente gerada. 
Elas são o teatro de um cotidiano conforme, mas não obrigatoriamente 
conformista e, simultaneamente, o lugar da cegueira e da descoberta, da 
complacência e da revolta (SANTOS, 1996, p. 227). 

 

O que se depreende é que por um longo período de tempo, a faixa litorânea do Estado 

da Bahia foi sendo ocupada de forma descontínua e ao longo do litoral vai se estabelecendo 

uma rede de cidades que durante muito tempo tiveram sua comunicação realizada 

basicamente pelo mar e a implantação de atividades que apresentavam pouca 

complementaridade entre si. Os indígenas, primeiros habitantes, foram quase completamente 

aniquilados e/ou subjugados. As atividades implantadas mesmo que expropriava a terra 

permitia a sua ocupação por pequenos produtores, pescadores artesanais e por comunidades 

tradicionais, o que vai ser diferente nos próximos períodos quando o que se disputa é a 

mesma base física territorial.  

Carvalho (s/d a) ao analisar o que denomina de “litoralização” do processo geral de 

acumulação de capitais e da população no Litoral Sul, observa que a BR 116, construída antes 

mesmo do processo de industrialização do Nordeste, via SUDENE, servia para escoar as 

trocas mantidas entre o Nordeste e o Centro-Sul do País por via do “rodoviarismo” 

impulsionado pelo Plano de Metas, do governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961). A 

industrialização incentivada veio mudar, em certa medida este quadro, em especial com a 

instalação de plantas industriais dos ramos metal-mecânico e petroquímico na Bahia. A BR-

116 constituía uma peça fundamental na estratégia traçada e posta em prática pelo governo 

federal para Nordeste, através da SUDENE. Segundo Carvalho (s/d a) a BR-116 era uma 

referência, em forma de “cunha”, que delimitava uma faixa longitudinal de Salvador ao 

Extremo-Sul do Estado. As atividades econômicas ao Sul do Estado se localizavam nas 

cercanias da BR-116 enquanto que na área do litoral a “densidade econômica era 

relativamente muito menos do que nos dias atuais, até porque o turismo era uma atividade 

incipiente e o cacau estava longe do estado atual de crise”. 

Na década de 1970, ocorreu um processo de migração populacional e de alocação de 

capitais em espaços mais próximos do litoral. Vão ser estes processos que, segundo Carvalho 

(s/d a) justificaram a implantação da BR-101 como um importante equipamento 

infraestrutural.  E acrescenta que “a industrialização incentivada, com todas as suas 

repercussões e todos os seus desdobramentos, atingia seu apogeu” (CARVALHO, s/d a, p. 2).  

A ampliação da infraestrutura e da massa de capitais procurava mais espaço dentro da 

própria “cunha”, aumentando, ainda mais, a concentração territorial do desenvolvimento 



Luiz Antonio de Souza                                         O URBANISMO NA INTERFACE DO TURISMO           CAP 6  

                        Usos e apropriações especulativas do litoral da Bahia 

 

201 
 

estadual. A crise do cacau, no final da década de 1980, faz recuar este processo de 

concentração, dispensa um grande contingente de mão de obra e abre espaço para outras 

atividades poupadoras de mão de obra, como a pecuária. Segundo Carvalho, nas próximas 

duas décadas, um conjunto de determinações faz com que a dinâmica econômica se incline 

ainda mais para o litoral. Há um recuo na ação direta do governo federal no processo de 

industrialização do Nordeste e o governo estadual substitui os incentivos fiscais por renúncia 

fiscal e atrai para a Bahia plantas industriais. Em 1991, como parte das medidas adotadas 

pelo Estado consta a linha de intervenção representada pelo PRODETUR, primeiro o I e 

depois o II, cujos investimentos vão se concentrar na orla baiana. Observa Carvalho que 

 

Todos os capitais e componentes infraestruturais atraídos e atraentes em 
relação aos capitais – notadamente os do ramo turístico – migram para aí ou 
aí são aplicados. É este processo que aqui se chama de “litoralização” da 
economia na região da Costa Sul [...]. E que antiteticamente dinamiza e 
ataca, de frente, prima-facie, com toda sua massa de ações, reações e 
conflitos, o meio social e natural localizado na linha de costa (CARVALHO, 
s/d a, p. 4) 

 

O que interessa é registrar que este processo está na base da constituição de cidades e 

municípios e o fato da pouca interação das cidades litorâneas à dinâmica econômica regional 

nos contextos anteriores, permitiu que as faixas litorâneas chegassem a este século XXI 

relativamente preservadas. Nesse processo, criaram-se as condições que favoreceram a 

incorporação de atividades econômicas de serviço, a exemplo do turismo, inicialmente nos 

núcleos urbanos de interesse histórico de Porto Seguro, Santa Cruz de Cabrália e Ilhéus 

estendendo-se, posteriormente, para a valorização dos recursos naturais Sol-Mar-Praia de 

outras áreas litorâneas. 

Outros interesses emergiram promovendo, também, a inserção destas áreas à 

dinâmica global da economia. Interesses muitas vezes divergentes que, para sua implantação, 

disputam entre si e todos disputam com as comunidades e povos tradicionais que ocupam 

estas áreas.  

Este movimento tem interferido na dinâmica populacional e no movimento de 

migração de capitais e de pessoas atraídos pelas novas oportunidades de investimentos e de 

trabalho. A constituição dos municípios e sua população residente é um parâmetro para 

identificar este movimento.  

Porém, antes de tratar destes dados num período mais recente é importante registrar 

que a dinâmica e movimento verificado na área de estudo não se explica por si só, mas dize 

respeito a articulações multiescalares que, embora não ignoradas, não serão esgotadas nesta 

Tese.  
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6.2.1 Uma aproximação à dinâmica populacional do litoral baiano 

 

É importante ver o comportamento das questões demográficas num período mais 

recente, suas localizações e mobilidades para entender melhor a constituição e estrutura do 

urbano e do rural e como estes se articulam. Entender a qualidade destas ocupações e o 

contraste ou descolamento com os empreendimentos turístico que aí se implantam e o apoio 

que estes vêm recebendo por parte do Estado.   

A preocupação com a qualidade dos núcleos urbanos e as populações locais só vão 

aparecer nos planos das políticas públicas para o turismo em tempos mais recentes quando a 

sua situação de desigualdade passa a ser um contraponto não muito coerente com os 

propósitos de um “turismo sustentável” como rezam as propagandas e discursos. Através do 

PRODETUR são destinados recursos para melhorar as comunicações, em especial as 

rodovias e aeroportos e as melhorais na infraestrutura urbana, em especial as questões de 

saneamento básico. 

Uma análise trazendo dados referentes à população total do município, seu local de 

residência, se rural ou urbano e, a população residente nas sedes municipais é uma 

aproximação inicial que permite estabelecer ordens de grandeza para a análise destes dados. 

As Tabelas 6.1, 6.2 e 6.3 foram construídas extraindo dos Censos Demográficos os 

dados da distribuição população nos municípios do litoral baiano, recorte espacial da área de 

estudo desta Tese e apresentam informações da população total e sua distribuição, percentual 

e absoluta, segundo situação de domicílio, nos anos de 1991, 2000 e 2010.  

 Os dados referentes a população do total do Estado da Bahia, que em 1991 era de 

11.867.991 habitantes, passou para 13.070.250 habitantes, em 2000, e em 2010 atingiu o total 

de 14.016.906 habitantes. Apresentou, portanto, um acréscimo de 2.148.915 habitantes em 

duas décadas. Análise desenvolvida por Silva e Silva (2011) observa que o crescimento 

registrado na última década (2000-2010) foi de 7,24% (ou taxa média geométrica de 

crescimento de 0,70 a.a) enquanto que na década anterior (1991-2000) registrou um 

crescimento relativo de 10,13% (ou 1,08% a.a). Analisando períodos anteriores, desde 1960, 

as autoras observam uma constante queda no ritmo de crescimento da população da Bahia, 

tendo seu ápice entre 1960/70 quando registrou um crescimento de 26,58%. Foram nessas 

décadas de 1960/70 que se implantaram os grandes eixos rodoviários e o processo de 

industrialização do Centro Industrial de Aratu, que trouxeram como consequência o 

fortalecimento da integração da Bahia com o Sudeste (SILVA; SILVA, 20110). 
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Dando continuidade à análise, tendo como base o total da população nos municípios 

litorâneos, pode-se visualizar na Tabela 6.4 a distribuição dos municípios litorâneos segundo 

tamanho de sua população, no período de 1991, 2000 e 2010. As diferentes tonalidades de cor 

da tabela indicam os municípios que fazem parte do mesmo grupo classificado segundo 

tamanho da população total.  No Quadro 6.3 se apresenta uma síntese dos dados da Tabela 

6.4 indicando o número de municípios segundo tamanho da população total. Observa-se que, 

em 1991, havia cinco municípios com população abaixo de 10.000 habitantes e que nos anos 

seguintes estes passaram para outra faixa, não tendo mais nenhum município no litoral 

baiano com menos de 10.000 habitantes. Chama a atenção Santa Cruz de Cabrália, que de 

6.535 habitantes, em 1991, passa a 23.888 habitantes, em 2000 e a 26.264 habitantes, em 

2010.  

No grupo de municípios com população acima de 10.000 até 20.000 habitantes 

permanece o número de 12 em 1991 e em 2000, diminuindo para 11, em 2010. Porém, se o 

número permanece constante não são os mesmos município que fazem parte deste grupo. 

Caravelas, Mucuri, Conde e Alcobaça passam a fazer parte do grupo dos acima de 20.000 até 

50.000 habitantes. Os municípios de Alcobaça e Mucuri tiveram os maiores crescimentos no 

período.  Alcobaça passa dos 15.410 habitantes, registrados em 1991, para 20.900 habitantes, 

em 2000, e para 21.271 habitantes, em 2010; Mucuri passa de 17.606 para 28.062 e para 

36.026, em 2010. Tiveram um crescimento, no período, de 38,03% e 104,62%, 

respectivamente. Interessante observar que em Alcobaça, no período de 1991 a 2000 teve um 

aumento tanto em sua população urbana como rural, mantendo, praticamente a proporção de 

35% e 64% respectivamente, porém, no período seguinte, de 2000 a 2010, registra um 

aumento na população urbana e uma diminuição na rural alterando, significativamente, esta 

proporção passando a 52,1% de população urbana e 47,9% de população rural.  

Analisando os dados da Tabela 6.3 pode-se inferir a taxa de urbanização para o ano 

2010. Tem-se que dos 40 municípios apenas sete – Taperoá, Camamu, Salinas da Margarida, 

Jaguaripe, Igrapiúna, Nilo Peçanha e Maraú – apresentam taxa de urbanização inferior a 

50%.  Doze municípios estão na faixa entre acima de 50% até 70%; treze entre a faixa acima 

de 70% até 90%; oito municípios estão na faixa acima de 90% a 100% de urbanização. Entre 

estes últimos cabe considerar que Salvador, Itaparica e Lauro de Freitas tem toda sua área 

municipal enquadrada como urbana. A espacialização da taxa de urbanização dos municípios 

da área de estudo pode ser observada na Figura 6.3. 
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FIGURA 6.3 
Taxa de urbanização. Municípios do Litoral do Estado da Bahia. 2010.. 
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No estrato dos municípios com população acima de 50.000 até 100.000 habitantes 

tem-se o número de cinco municípios, em 1991 e 2000, passando para três em 2010. O 

município de Lauro de Freitas que, em 1991, estava nesta faixa de população com 69.270 

habitantes, em 2000 passa para o grupo de municípios acima de 100.000 até 500.000 

habitantes, com 113.543 habitantes, um crescimento de 63,91%. O grande salto é registrado 

por Porto Seguro que, em 1991, tinha 34.661 habitantes passa, em 2000, para 95.721 

(crescimento de 176%) e para 126.929 habitantes, em 2010 (com crescimento de 32,60%). 

Com um crescimento de 266,20%, no período de 1991-2010, Porto Seguro passa a 

fazer parte dos cinco municípios baianos com população acima de 100.000 até 500.000 

habitantes. Deste grupo o destaque é para Camaçari que no período passou de 113.639 

habitantes, em 1991, para 161.727, em 2000 (aumento de 42,31%), para 242.970 habitantes, 

em 2010 (aumento de 50%), registrando no período um crescimento de 113%.  

Os dados do Censo de 2010 (IBGE, 2010) indicam que os municípios da área litorânea 

do estado da Bahia apresentam uma estratificação tendo a frente Salvador, com 2.675.656 

habitantes, seguido de Camaçari com 242.970 habitantes. Na faixa de mais de 100.00 

habitantes está, também, o município de Ilhéus, com 184.236 habitantes. O município de 

Ilhéus perdeu população em relação a 1991, quando tinha 223.750 habitantes e, também, em 

2000 com 222.127 habitantes. A análise dos dados das Tabelas 6.1, 6.2 e 6.3 permite ver que 

esta perda de população se deu tanto na população com dominialidade urbana como no rural, 

sendo esta última que apresentou as maiores perdas tendo tido um decréscimo de 64% de sua 

população rural. Houve uma significativa alteração na relação da população urbana e rural 

sendo de 84,3 e 15,7% respectivamente. Lauro de Freitas, com 163.449 habitantes; Porto 

Seguro, com 104.982 habitantes, já referido, e Simões Filho, com 105.806 habitantes.  

No estrato de 50 a 100 mil habitantes têm-se apenas três municípios: Valença, com 

88.673 habitantes; Candeias, com 83.158 habitantes e Santo Amaro, com 57.800 habitantes. 

Observe-se que Santo Amaro perdeu população em relação ao período anterior, de 2000, 

quando tinha 58.414 habitantes. Entre 20 a 50 mil habitantes tem-se 20 municípios e no 

extrato de 10 a 20 mil habitantes, com 11 municípios. Itaparica passou para o extrato 

superior e os municípios de Uruçuca e Igrapiuna, embora permaneçam na mesma faixa, 

perderam população no período.  A Tabela 6.4 hierarquiza a distribuição da população total 

dos municípios da área de estudo, nos anos 1991, 2000 e 2010 e permite identificar a 

mobilidade dos municípios por faixa Estas informações aparecem sistematizadas no Quadro 

6.3.   
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TABELA 6.1 Distribuição da população dos municípios do Litoral da Bahia. 1991.  

Municípios  

População residente em 1991 

Total 

Distribuição  

Situação do domicílio (%) Situação de domicílio 

Urbana Rural Urbana Rural 

BAHIA           11.867.991                   59,1                   40,9        7.016.770,0        4.851.221,0  

Alcobaça                 15.410                   35,5                   64,5              5.464,0              9.946,0  

Belmonte 22.070                  49,2                   50,8            10.860,0            11.210,0  

Cairu 15.217                  36,8                   63,2              5.597,0              9.620,0  

Camaçari 113.639                  95,2                     4,8          108.232,0              5.407,0  

Camamu 32.850                  24,7                   75,3              8.125,0            24.725,0  

Canavieiras 33.019                  62,6                   37,4            20.658,0            12.361,0  

Candeias 67.941                  90,4                     9,6            61.438,0              6.503,0  

Caravelas 19.763                  45,2                   54,8              8.932,0            10.831,0  

Conde 16.149                  34,0                   66,0              5.494,0            10.655,0  

Entre Rios 27.718                  61,0                   39,0            16.897,0            10.821,0  

Esplanada 23.205                  65,5                   34,5            15.198,0              8.007,0  

Igrapiúna 12.695                    7,6                   92,4                 966,0            11.729,0  

Ilhéus 223.750                  64,5                   35,5          144.232,0            79.518,0  

Itacaré 18.431                  23,2                   76,8              4.275,0            14.156,0  

Itaparica 15.055                100,0                      -              15.055,0                      -    

Ituberá 20.553                  57,4                   42,6            11.806,0              8.747,0  

Jaguaripe 13.840                  28,5                   71,5              3.943,0              9.897,0  

Jandaíra 8.225                  54,4                   45,6              4.471,0              3.754,0  

Lauro de Freitas 69.270                  64,1                   35,9            44.374,0            24.896,0  

Madre de Deus 9.183                  95,7                     4,3              8.792,0                 391,0  

Maragogipe 38.811 52,7 47,3 20.472,0 18.339,0 

Maraú 17.496                  15,2                   84,8              2.651,0            14.845,0  

Mata de São João 30.535                  79,1                   20,9            24.143,0              6.392,0  

Mucuri 17.606                  27,3                   72,7              4.810,0            12.796,0  

Nilo Peçanha 12.290                  16,1                   83,9              1.980,0            10.310,0  

Nova Viçosa 25.570                  36,7                   63,3              9.374,0            16.196,0  

Porto Seguro 34.661                  67,3                   32,7            23.315,0            11.346,0  

Prado 22.632                  42,7                   57,3              9.655,0            12.977,0  

Salinas da Margarida 8.891                  43,9                   56,1              3.902,0              4.989,0  

Salvador 2.075.273                  99,9                     0,1       2.073.510,0              1.763,0  

Santa Cruz Cabrália 6.535                  48,9                   51,1              3.197,0              3.338,0  

Santo Amaro 54.160                  75,5                   24,5            40.894,0            13.266,0  

São Francisco do Conde 20.238                  77,7                   22,3            15.734,0              4.504,0  

Saubara 8.016                  68,2                   31,8              5.469,0              2.547,0  

Simões Filho 72.526                  61,2                   38,8            44.419,0            28.107,0  

Taperoá 17.046                  42,9                   57,1              7.308,0              9.738,0  

Una 23.757                  22,5                   77,5              5.347,0            18.410,0  

Uruçuca 30.763                  29,4                   70,6              9.040,0            21.723,0  

Valença 66.931                  65,3                   34,7            43.699,0            23.232,0  

Vera Cruz 22.136                  91,7                     8,3            20.308,0              1.828,0  

TOTAL 3.345.045 85,3 14,7      2.853.564,0          491.481,0  

Fonte: IBGE, 1991. 
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TABELA 6.2 Distribuição da população dos municípios do Litoral da Bahia. 2000. 

Municípios  

, 

Total 

Distribuição  

Situação do domicílio (%) Situação de domicílio 

Urbana Rural Urbana Rural 

BAHIA                13.070.250                  67,1                  32,9      8.772.348,0       4.297.902,0  

Alcobaça                 20.900                   35,6                   64,4              7.446,0            13.454,0  

Belmonte 20.032                  53,9                   46,1            10.806,0              9.226,0  

Cairu 11.410                  61,2                   38,8              6.981,0              4.429,0  

Camaçari 161.727                  95,5                     4,5          154.402,0              7.325,0  

Camamu 33.661                  36,0                   64,0            12.107,0            21.554,0  

Canavieiras 35.322                  74,6                   25,4            26.343,0              8.979,0  

Candeias 76.783                  90,0                   10,0            69.127,0              7.656,0  

Caravelas 20.103                  51,4                   48,6            10.332,0              9.771,0  

Conde 20.426                  51,4                   48,6            10.492,0              9.934,0  

Entre Rios 37.513                  61,4                   38,6            23.019,0            14.494,0  

Esplanada 27.230                  64,4                   35,6            17.538,0              9.692,0  

Igrapiúna 14.960                  15,9                   84,1              2.377,0            12.583,0  

Ilhéus 222.127                  73,0                   27,0          162.125,0            60.002,0  

Itacaré 18.120                  43,9                   56,1              7.951,0            10.169,0  

Itaparica 18.945                100,0   ...            18.945,0                      -    

Ituberá 24.133                  65,9                   34,1            15.910,0              8.223,0  

Jaguaripe 13.422                  34,5                   65,5              4.632,0              8.790,0  

Jandaíra 10.027                  54,9                   45,1              5.507,0              4.520,0  

Lauro de Freitas 113.543                  95,5                     4,5          108.385,0              5.158,0  

Madre de Deus 12.036                  96,4                     3,6            11.599,0                 437,0  

Maragogipe 40.314                  52,2                   47,8            21.043,0            19.271,0  

Maraú 18.366                  15,5                   84,5              2.849,0            15.517,0  

Mata de São João 32.568                  76,7                   23,3            24.969,0              7.599,0  

Mucuri 28.062                  66,6                   33,4            18.685,0              9.377,0  

Nilo Peçanha 11.213                  22,3                   77,7              2.495,0              8.718,0  

Nova Viçosa 32.076                  76,8                   23,2            24.636,0              7.440,0  

Porto Seguro 95.721                  83,2                   16,8            79.619,0            16.102,0  

Prado 26.498                  53,5                   46,5            14.169,0            12.329,0  

Salinas da Margarida 10.377                  44,4                   55,6              4.611,0              5.766,0  

Salvador 2.443.107                100,0                     0,0       2.442.102,0              1.005,0  

Santa Cruz Cabrália 23.888                  56,6                   43,4            13.527,0            10.361,0  

Santo Amaro 58.414                  76,2                   23,8            44.505,0            13.909,0  

São Francisco do Conde 26.282                  83,2                   16,8            21.870,0              4.412,0  

Saubara 10.193                  98,9                     1,1            10.076,0                 117,0  

Simões Filho 94.066                  81,8                   18,2            76.905,0            17.161,0  

Taperoá 15.933                  47,2                   52,8              7.523,0              8.410,0  

Una 31.261                  48,9                   51,1            15.274,0            15.987,0  

Uruçuca 20.323                  69,7                   30,3            14.158,0              6.165,0  

Valença 77.509                  72,1                   27,9            55.884,0            21.625,0  

Vera Cruz 29.750                  93,7                     6,3            27.872,0              1.878,0  

TOTAL 4 038 341   89   11 3 608 796 429545,0 

Fonte: IBGE, 2000. 

 
  



Luiz Antonio de Souza                                         O URBANISMO NA INTERFACE DO TURISMO           CAP 6  

                        Usos e apropriações especulativas do litoral da Bahia 

 

208 
 

TABELA 6.3 Distribuição da população dos municípios do Litoral da Bahia.. 2010 

Municípios  

População residente em 2010 

Total 

Distribuição  

Situação do domicílio (%) Situação do domicílio 

Urbana Rural Urbana Rural  

BAHIA             14.016.906                   72,1                   27,9     10.101.984,0       3.914.922,0  

Alcobaça                 21.271                   52,1                   47,9            11.084,0            10.187,0  

Belmonte                 21.798                   52,4                   47,6            11.420,0            10.378,0  

Cairu                 15.374                   53,0                   47,0              8.147,0              7.227,0  

Camaçari               242.970                   95,5                     4,5          231.963,0            11.007,0  

Camamu                 35.180                   44,4                   55,6            15.616,0            19.564,0  

Canavieiras                 32.336                   80,1                   19,9            25.904,0              6.432,0  

Candeias                 83.158                   91,4                     8,6            75.998,0              7.160,0  

Caravelas                 21.414                   52,8                   47,2            11.309,0            10.105,0  

Conde                 23.620                   51,4                   48,7            12.129,0            11.491,0  

Entre Rios                 39.872                   59,8                   40,2            23.839,0            16.033,0  

Esplanada                 32.802                   63,5                   36,5            20.823,0            11.979,0  

Igrapiúna                 13.343                   32,0                   68,0              4.275,0              9.068,0  

Ilhéus               184.236                   84,3                   15,7          155.274,0            28.962,0  

Itacaré                 24.318                   56,1                   43,9            13.642,0            10.676,0  

Itaparica                 20.725                 100,0   -            20.725,0                      -    

Ituberá                 26.591                   72,4                   27,6            19.252,0              7.339,0  

Jaguaripe                 16.467                   32,2                   67,8              5.297,0            11.170,0  

Jandaíra                 10.331                   59,5                   40,5              6.147,0              4.184,0  

Lauro de Freitas               163.449                 100,0   -          163.449,0                      -    

Madre de Deus                 17.376                   97,0                     3,0            16.855,0                 521,0  

Maragogipe                 42.815                   58,6                   41,4            25.094,0            17.721,0  

Maraú                 19.101                   18,6                   81,4              3.560,0            15.541,0  

Mata de São João                 40.183                   74,2                   25,8            29.824,0            10.359,0  

Mucuri                 36.026                   76,3                   23,7            27.491,0              8.535,0  

Nilo Peçanha                 12.530                   24,8                   75,2              3.105,0              9.425,0  

Nova Viçosa                 38.556                   87,0                   13,1            33.524,0              5.032,0  

Porto Seguro               126.929                   82,0                   18,0          104.082,0            22.847,0  

Prado                 27.627                   56,0                   44,0            15.474,0            12.153,0  

Salinas da Margarida                 13.456                   44,3                   55,7              5.960,0              7.496,0  

Salvador            2.675.656                 100,0                     0,0       2.674.853,0  803 

Santa Cruz Cabrália                 26.264                   72,4                   27,7            19.002,0  7.262 

Santo Amaro                 57.800                   77,5                   22,6            44.766,0  13.034 

São Francisco do Conde                 33.183                   82,6                   17,5            27.393,0  5.790 

Saubara                 11.201                   97,7                     2,3            10.948,0  253 

Simões Filho               118.047                   89,6                   10,4          105.806,0  12.241 

Taperoá                 18.748                   46,5                   53,5              8.725,0  10.023 

Una                 24.110                   62,3                   37,7            15.030,0  9.080 

Uruçuca                 19.837                   79,5                   20,5            15.778,0  4.059 

Valença                 88.673                   72,6                   27,4            64.368,0  24.305 

Vera Cruz                 37.567                   93,8                     6,2            35.245,0  2.322 

TOTAL 4.514.940 91 9 4.123.176 391.764 

Fonte: IBGE 2010 
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Tabela 6.4 Distribuição dos municípios litorâneas da Bahia, segundo tamanho da população 
total. 1991, 2000 e 2010 

1991 2000 2010 

  BAHIA         11.867.991   BAHIA     13.070.250    BAHIA             14.016.906  

Salvador 2.075.273 Salvador 2.443.107 Salvador         2.675.656  

lhéus 223.750 Ilhéus 222.127 Camaçari             242.970  

Camaçari 113.639 Camaçari 161.727 Ilhéus             184.236  

Simões Filho 72.526 Lauro de Freitas 113.543 Lauro de Freitas               163.449  

Lauro de Freitas 69.270 Porto Seguro 95.721 Porto Seguro               126.929  

Candeias 67.941 Simões Filho 94.066 Simões Filho               118.047  

Valença 66.931 Valença 77.509 Valença                 88.673  

Santo Amaro 54.160 Candeias 76.783 Candeias                 83.158  

Maragogipe 38.811 Santo Amaro 58.414 Santo Amaro                 57.800  

Porto Seguro 34.661 Maragogipe 40.314 Maragogipe                 42.815  

Canavieiras 33.019 Entre Rios 37.513 Mata de São João                 40.183  

Camamu 32.850 Canavieiras 35.322 Entre Rios                 39.872  

Uruçuca 30.763 Camamu 33.661 Nova Viçosa                 38.556  

Mata de São João 30.535 Mata de São João 32.568 Vera Cruz                 37.567  

Entre Rios 27.718 Nova Viçosa 32.076 Mucuri                 36.026  

Nova Viçosa 25.570 Una 31.261 Camamu                 35.180  

Una 23.757 Vera Cruz 29.750 São Fco do Conde                 33.183  

Esplanada 23.205 Mucuri 28.062 Esplanada                 32.802  

Prado 22.632 Esplanada 27.230 Canavieiras                 32.336  

Vera Cruz 22.136 Prado 26.498 Prado                 27.627  

Belmonte 22.070 São Fco.  do Conde 26.282 Ituberá                 26.591  

Ituberá 20.553 Ituberá 24.133 Sta Cruz Cabrália                 26.264  

São Fco do Conde 20.238 Sta Cruz Cabrália 23.888 Itacaré                 24.318  

Caravelas 19.763 Alcobaça 
                

20.900  Una                 24.110  

Itacaré 18.431 Conde 20.426 Conde                 23.620  

Mucuri 17.606 Uruçuca 20.323 Belmonte                 21.798  

Maraú  17.496 Caravelas 20.103 Caravelas                 21.414  

Taperoá 17.046 Belmonte 20.032 Alcobaça                 21.271  

Conde 16.149 Itaparica 18.945 Itaparica                 20.725  

Alcobaça                 15.410  Maraú 18.366 Uruçuca                 19.837  

Cairu 15.217 Itacaré 18.120 Maraú                 19.101  

Itaparica 15.055 Taperoá 15.933 Taperoá                 18.748  

Jaguaripe 13.840 Igrapiúna 14.960 Madre de Deus                 17.376  

Igrapiúna 12.695 Jaguaripe 13.422 Jaguaripe                 16.467  

Nilo Peçanha 12.290 Madre de Deus 12.036 Cairu                 15.374  

Madre de Deus 9.183 Cairu 11.410 S. da Margarida                 13.456  

S. da Margarida 8.891 Nilo Peçanha 11.213 Igrapiúna                 13.343  

Jandaíra 8.225 S. da Margarida 10.377 Nilo Peçanha                 12.530  

Saubara 8.016 Saubara 10.193 Saubara                 11.201  

Sta. Cruz Cabrália 6.535 Jandaíra 10.027 Jandaíra                 10.331  

TOTAL 3.345.045 TOTAL 4 038 341 TOTAL 4.514.940 

Fonte: IBGE, 1991, 2000 e 2010. Elaboração própria. 
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Quadro 6.3 Síntese da distribuição dos municípios litorâneos da Bahia, segundo tamanho da 
população total.  1991, 2000 e 2010 
 

ANO 

Até 10.000 

habitantes 

Acima de 10.000 

até 20.000 

Acima de 

20.000 

até 50.000 

Acima de 

50.000  

até 100.000 

Acima de 100.000 

até 500.000 

Acima 

500.000 

1991 5 

 

12 

 

15 

 

5 

 

2 

 

1 

 

2000 0 12 

 

19 

 

5 

 

3 

 

1 

 

2010 0 11 

 

20 

 

3 

 

5 

 

1 

 

Fonte: IBGE, 1991, 2000 e 2010. Elaboração própria. 

 

 As informações apresentadas na Tabela 6.4 revelam a dinâmica populacional dos 

municípios de litoral frente a população total do Estado.  Assim, tem-se que, em 1991, os 

municípios litorâneos do Estado representavam 28,20% de sua população total. Em 2000, 

representava 30,90% e, em 2010, atinge 32,21%.  No mesmo período, de 1991 a 2010, a 

população total da área de estudo teve um crescimento de 25,91% enquanto que o 

crescimento da população total do Estado, neste mesmo período, foi da ordem de 15,33%00. 

Ou seja, os municípios do litoral tiveram uma taxa de crescimento maior do que a do Estado 

e, também, aumentaram sua participação relativo do contingente total da população do 

Estado.  

 Os municípios crescem o número de sua população total e, enquanto em 1991 tinha-se 

cinco municípios com população total até 10.000 habitantes, no Censos seguinte, de 2000 e 

2010, não se apresenta nenhum município nesta ordem de grandeza de população.  

Porém, a dinâmica populacional dos municípios da área de estudo pode ser analisada 

de uma maneira a permitir identificar um movimento interno entre a população urbana e 

rural. Se num primeiro momento se abordou esta questão analisando somente o local de 

domicílio, se rural ou urbano, convém buscar entender melhor a constituição da população 

considerada como residente no urbano – isto é, constituída pela população que reside na sede 

municipal e nos distritos e povoados – no caso se destacando a população que reside na sede 

municipal. 

Para estabelecer esta análise tomaram-se como base os dados do Censo Demográfico 

de 2000 e 2010, específicos à população residente nas sedes municipais dos municípios da 

área de estudo, como consta na Tabela 6.5. As mesmas informações aparecem na Tabela 6.6, 

hierarquizadas segundo tamanho de sua população na sede municipal e, no Quadro 6.4 é 

apresentada uma síntese desta distribuição hierárquica, segundo tamanho de população, nas 

sedes municipais.  

Desta forma vê-se que nos 40 municípios da faixa litorânea da Bahia apenas oito de 

suas sedes urbanas apresentam um contingente populacional acima de 50.000 habitantes, nas 
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duas últimas décadas. Excetuando a capital e as cidades da Região Metropolitana de 

Salvador tem-se que apenas três – Ilhéus, Porto Seguro e Valença – têm população acima de 

50.000 habitantes (Tabela 6.5 e 6.6).   

 

Tabela 6.5 População das sedes municipais da área de estudo. Anos 2000 e 2010. 

 

MUNICÍPIOS 

Sede urbana 
Municipal 

2000 

Sede urbana 
Municipal 

2010 

 

MUNICÍPIOS 

Sede urbana 
Municipal 

2000 

População urbana 
Municipal 

2010 

 1 Alcobaça  7.429 8.504 21 Maragogipe  13.237 14.833 

 2 Belmonte 9.652 10.181 22 Maraú 2.135 2.807 

 3 Cairu 2.202 2.164 23 Mata de S. João 18.908 20.111 

 4 Camaçari 113.157 160.866 24 Mucuri 7.591 8.607 

 5 Camamu 10.984 14.277 25 Nilo Peçanha 2.490 3.105 

 6 Canavieiras 25.153 24.896 26 Nova Viçosa 8.077 9.042 

 7 Candeias 59.791 64.722 27 Porto Seguro 64.171 80.267 

 8 Caravelas 5.189 5.766 28 Prado 12.427 13.550 

 9 Conde 7.680 8.772 29 Sal. da Margarida 4.610 5.960 

10 Entre Rios 21.428 21.946 30 Salvador 2.439.823 2.674.923 

11 Esplanada 16.284 19.426 31 Sta. Cruz Cabrália 13.516 19.002 

12 Igrapiúna 2.374 3.746 32 Santo Amaro  37.117 36.844 

13 Ilhéus 154.431 148.577 33 S. Fco. Do Conde 14.398 17.368 

14 Itacaré 5.704 11.221 34 Saubara 6.766 7.584 

15 Itaparica 7.630 20.725 35 Simões Filho  67.034 95.043 

16 Ituberá 15.901 19.252 36 Taperoá 6.822 8.179 

17 Jaguaripe 1.580 1.586 37 Una  11.335 10.921 

18 Jandaíra 3.219 3.717 38 Uruçuca 12.673 13.266 

19 L. de Freitas 107.529 163.449 39 Valença 51.772 59.476 

20 M. de Deus 11.699 16.854 40 Vera Cruz 7.921 11.824 

TOTAL 3.391.839 3.843.359 

Fonte: IBGE, 2000 e 2010. Elaboração própria. 

Assim, têm-se apenas cinco cidades classificadas como de porte médio (entre 100 a 

500 mil habitantes) e destas somente Ilhéus e Porto Seguro não estão incluídas na Região 

Metropolitana de Salvador. Segundo IBGE (2008) Salvador é classificada como Metrópole 

Nacional e Ilhéus como Capital Regional B e Porto Seguro como Centro Sub-regional B. 

 Em termos de crescimento chama atenção as cidades de Itacaré e Itaparica. A 

primeira passou dos 5.704 habitantes em 2000 para 11.221 habitantes em 2010; enquanto 

Itaparica passou de 7.630 habitantes que tinha em 2000 para 20.725 habitantes em 2010. Por 

outro lado, os municípios de Canavieiras e de Una tiveram suas populações urbanas 

reduzidas.  
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Tabela 6.6 Distribuição dos municípios litorâneas da Bahia, segundo tamanho da população 
na sede municipal.  Ano 2000 e 2010. 

 

MUNICÍPIOS 

Sede urbana 
Municipal 

2000 

 

MUNICÍPIOS 

Sede urbana 
Municipal 

2010 

Salvador 2.439.823 Salvador 2.674.923 

Ilhéus 154.431 Lauro de Freitas 163.449 

Camaçari 113.157 Camaçari 160.866 

Lauro de Freitas 107.529 Ilhéus 148.577 

Simões Filho  67.034 Simões Filho  95.043 

Porto Seguro 64.171 Porto Seguro 80.267 

Candeias 59.791 Candeias 64.722 

Valença 51.772 Valença 59.476 

Santo Amaro  37.117 Santo Amaro  36.844 

Canavieiras 25.153 Canavieiras 24.896 

Entre Rios 21.428 Entre Rios 21.946 

Mata de S. João 18.908 Itaparica 20.725 

Esplanada 16.284 Mata de S. João 20.111 

Ituberá 15.901 Esplanada 19.426 

S. Fco do Conde 14.398 Ituberá 19.252 

Sta. Cruz Cabrália 13.516 Sta. Cruz Cabrália 19.002 

Maragogipe  13.237 S. Fco do Conde 17.368 

Uruçuca 12.673 Madre de Deus 16.854 

Prado 12.427 Maragogipe  14.833 

Madre de Deus 11.699 Camamu 14.277 

Una  11.335 Prado 13.550 

Camamu 10.984 Uruçuca 13.266 

Belmonte 9.652 Vera Cruz 11.824 

Nova Viçosa 8.077 Itacaré 11.221 

Vera Cruz 7.921 Una  10.921 

Conde 7.680 Belmonte 10.181 

Itaparica 7.630 Nova Viçosa 9.042 

Mucuri 7.591 Conde 8.772 

Alcobaça  7.429 Mucuri 8.607 

Taperoá 6.822 Alcobaça  8.504 

Saubara 6.766 Taperoá 8.179 

Itacaré 5.704 Saubara 7.584 

Caravelas 5.189 Sal. da Margarida 5.960 

Sal. da Margarida 4.610 Caravelas 5.766 

Jandaíra 3.219 Igrapiúna 3.746 

Nilo Peçanha 2.490 Jandaíra 3.717 

Igrapiúna 2.374 Nilo Peçanha 3.105 

Cairu 2.202 Maraú 2.807 

Maraú 2.135 Cairu 2.164 

Jaguaripe 1.580 Jaguaripe 1.586 

Fonte: IBGE, 2000 e 2010. Elaboração própria. 
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Quadro 6.4 Síntese da distribuição dos municípios litorâneos da Bahia, segundo tamanho da 
população na sede municipal.  2000 e 2010 
ANO Até 5.000 

habitantes 

Acima de 5.000 

até 10.000 

Acima de 

10.000 

até 20.000 

Acima de 

20.000  

até 50.000 

Acima de 50.000 

até 100.000 

Acima 

100.000 

2000 7 11 11 3 4 4 

2010 6 8 13 5 4 4 

Fonte: IBGE, 2000 e 2010. Elaboração própria 

 

O que atraiu tanta gente para estas cidades? Ou o que expulsou? O que estas pessoas 

estão se ocupando nestas cidades? Que tipo de infraestrutura tem estas cidades para receber 

este contingente de população?  Mesmo que se confirme ter sido a busca por oportunidades 

de emprego junto às atividades de turismo custa a crer que todo este contingente tenha 

encontrado inserção no mercado formal de trabalho. Estudos de Bandeira (2002) respondem 

estas questões para Itacaré, onde o processo de “turistificação” ocorreu de forma galopante e 

os serviços urbanos não conseguiram acompanhar os largos passos da iniciativa privada. 

Constatou a deteriorização da qualidade de vida e ambiental em razão do crescimento 

desordenado; registrando que os diferentes segmentos se beneficiaram de forma desigual das 

oportunidades advindas do turismo; que apenas a elite local usufruiu, de fato, deste 

crescimento; a geração de empregos é apenas sazonal e com uma limitada inserção da 

população local; a exclusão social tem intensificado os conflitos urbanos e rurais. Observa-se 

que o trabalho de Bandeira foi realizado em 2002, quando a rodovia Ilhéus-Itacaré era ainda 

uma expectativa e quando as atividades do turismo estavam em sua fase inicial. 

Movimentos semelhantes foram identificados em outros estudos para Morro de São 

Paulo (ANDRADE, 2001; SOUZA, 2002); Itacaré (BANDEIRA, 2002); Porto Seguro 

(ARAUJO, 2005; PEREIRA, 2005) e tem se repetido nos municípios onde as atividades de 

turismo se intensificam. Este fato atua no sentido de atrair fluxos migratórios tanto regional, 

como estadual, nacional bem como o  internacional, segundo dimensões relativas. Este fato é 

agravado com a desestruturação das economias regionais – como foi no passado a exploração 

petrolífera no Recôncavo – como o monocultivo do eucalipto, no Litoral Norte e, 

posteriormente, no Extremo Sul, a crise do cacau como se esboça situação semelhante com a 

implantação do Estaleiro do Paraguaçu e, a própria atividade do turismo que, ao mesmo 

tempo em que atrai, ao desestruturar economias regionais, expulsa populações.  

Se entende-se a realidade enquanto totalidade em movimento que adquire concretude 

pela materialização espacial da prática social o que se vê como comportamento populacional 

quanto a sua localização deve ser entendido como dimensões de um mesmo movimento. 

Assim, campo e cidade, urbano e rural não são entendidos como dicotomias, mas como 

diferentes espacialidades que se articulam no movimento da sociedade (GERMANI e 
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FREITAS, 2013). Para entender o que ocorre no urbano, com o aumento ou diminuição de 

sua população, deve-se buscar identificar qual a prática social que se realiza na área rural. Ou 

melhor, qual são as condições de acesso e permanência da população nas atividades agrícolas 

e como são estabelecidas estas relações sociais de produção.     

Considera-se a estrutura fundiária da área rural como um indicador destas relações. 

Para uma aproximação destas questões utilizou-se o Índice de Gini14 da distribuição da terra 

dos municípios da área de estudo, numa série histórica de 1920 a 2006. A Tabela 6.7 

apresenta estes indicadores que são espacializados na Figura 6.4 com base nos dados de 

2006, última informação relativa a situação fundiária disponibilizadas pelo IBGE.  

Pode-se observar na Tabela 6.7 que, em 2006, o Índice de Gini para o estado da Bahia 

é de 0,838 e que nos 40 municípios da área de estudo encontramos quatro municípios que 

ultrapassam este valor médio, com Índice acima de 0,9 - Camaçari, Entre Rios, Santo Amaro 

e São Francisco do Conde - lembrando que 1 indica que o bem, no caso a terra, tem um único 

dono;  17 municípios apresentam Índice acima de 0,8; 13 tem Índice acima de 0,7 e apenas 

Taperoá e Vera Cruz apresentam 0,698 e 0,558, respectivamente.  A expressiva diminuição 

da população rural e o aumento da população urbana, sem dúvidas tem uma relação direta 

com este quadro de concentração de terras expressando o grau de fragmentação social 

provocado pela concentração da propriedade fundiária privada. 

É neste contexto que emergem os movimentos de luta pela/na terra impulsionados, 

também, pela crise da cacauicultura no Litoral Sul que se estima tenha dispensado mais de 

200.000 trabalhadores rurais (FREITAS, 2009). Cabe fazer referência aos grupos sociais que 

emergiram, a exemplo dos trabalhadores sem-terra, antigos agregados das fazendas de cacau 

falidas e abandonadas que encontram como alternativa à migração urbana a ocupação de 

terras e a pressão para a constituição de assentamentos de Reforma Agrária.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
14 O Índice de Gini é um indicador utilizado para verificar a distribuição de um bem, no caso a terra. Este Índice 

é uma unidade variável, adimensional, apresentando valores compreendidos entre 0 e 1. Quanto mais o 

resultado aproxima-se de zero, menor é o grau de concentração e quanto mais se aproxima de 1 maior é o grau 

de concentração (GERMANI, 2010). 
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TABELA 6.7 Evolução do Índice de Gini dos municípios da área de estudo. Bahia. 1920 a 
2006 

Local 
Índice de Gini 

1920 1940 1950 1960 1970 1975 1980 1985 1996 2006 

BAHIA 0,734 0,784 0,794 0,779 0,795 0,805 0,821 0,835 0,829 0,838 

Alcobaça 0,968 0,499 0,454 0,582 0,581 0,666 0,694 0,777 0,888 0,755 

Belmonte 0,986 0,720 0,693 0,637 0,803 0,709 0,765 0,762 0,757 0,802 

Cairu 0,943 0,722 0,878 0,782 0,802 0,854 0,749 0,880 0,808 0,897 

Camaçari 0,776 0,713 0,811 0,873 0,887 0,889 0,881 0,892 0,723 0,903 

Camamu 0,967 0,502 0,634 0,697 0,788 0,766 0,764 0,767 0,734 0,813 

Canavieiras 0,966 0,709 0,646 0,563 0,583 0,638 0,684 0,656 0,708 0,750 

Candeias - - - 0,701 0,768 0,815 0,868 0,944 0,680 0,810 

Caravelas 0,971 0,456 0,555 0,528 0,625 0,624 0,738 0,765 0,730 0,846 

Conde 0,899 0,665 0,788 0,842 0,840 0,812 0,836 0,881 0,860 0,886 

Entre Rios 0,866 0,674 0,783 0,815 0,838 0,649 0,845 0,878 0,871 0,925 

Esplanada - 0,761 0,785 0,830 0,874 0,866 0,928 0,909 0,894 0,886 

Igrapiúna - - - - - - - - 0,748 0,836 

Ilhéus 0,996 0,536 0,584 0,651 0,620 0,602 0,653 0,619 0,682 0,701 

Itacaré 0,976 0,658 0,592 0,608 0,681 0,666 0,700 0,721 0,771 0,744 

Itaparica 0,975 0,632 0,839 0,818 0,701 0,709 0,884 0,845 0,467 0,718 

Ituberá 0,986 0,537 0,604 0,798 0,663 0,674 0,628 0,623 0,803 0,775 

Jaguaripe 0,938 0,518 0,804 0,861 0,702 0,704 0,771 0,782 0,897 0,859 

Jandaíra2 0,956 0,726 0,804 0,864 0,878 0,871 0,856 0,887 0,869 0,884 

Lauro de Freitas - - - - 0,802 0,836 0,838 0,742 0,651 0,769 

Madre de Deus - - - - - - - - 0,392 -1 

Maragogipe 0,984 0,624 0,781 0,803 0,784 0,710 0,709 0,695 0,782 0,777 

Maraú 0,982 0,477 0,693 0,682 0,605 0,677 0,766 0,752 0,759 0,755 

Mata de São João 0,863 0,712 0,836 0,834 0,872 0,931 0,900 0,912 0,800 0,817 

Mucuri3 0,849 0,613 0,666 0,573 0,668 0,679 0,730 0,773 0,805 0,855 

Nilo Peçanha 0,929 0,313 0,687 0,696 0,697 0,687 0,663 0,707 0,688 0,717 

Nova Viçosa - - - - 0,628 0,679 0,774 0,816 0,860 0,835 

Porto Seguro 0,911 0,439 0,536 0,519 0,531 0,595 0,696 0,770 0,727 0,862 

Prado 0,945 0,716 0,519 0,573 0,700 0,727 0,794 0,796 0,911 0,845 

Salinas de Margarida - - - - 0,849 0,943 0,949 0,955 0,829 -1 

Salvador 0,965 0,820 0,846 0,858 0,773 0,873 0,840 0,882 0,952 -1 

Santa Cruz Cabrália 0,942 0,543 0,847 0,516 0,575 0,644 0,774 0,695 0,726 0,735 

Santo Amaro 0,979 0,735 0,781 0,777 0,871 0,884 0,907 0,915 0,872 0,911 

São Franc. do Conde 0,825 0,664 0,540 0,698 0,866 0,949 0,870 0,918 0,848 0,983 

Saubara - - - - - - - - 0,897 -1 

Simões Filho - - - - 0,850 0,861 0,865 0,738 0,829 0,833 

Taperoá 0,677 0,493 0,699 0,550 0,525 0,587 0,583 0,614 0,708 0,698 

Una 0,975 0,571 0,712 0,617 0,695 0,659 0,686 0,683 0,653 0,853 

Uruçuca - - - 0,550 0,553 0,532 0,545 0,648 0,628 0,714 

Valença 0,989 0,412 0,629 0,530 0,619 0,600 0,622 0,669 0,734 0,745 

Vera Cruz - - - - 0,826 0,805 0,948 0,847 0,811 0,558 
          Fonte: IBGE, Censos Agropecuários. Elaboração Projeto GeografAR (2010). 
          1 Os dados disponíveis para este município não permitiram calcular o Índice de Gini 
          2 No Censo de 1920 o município de Jandaíra consta como Cachoeira da Abadia. 
          3 No Censo de 1920, o município de Mucuri consta como São José de Porto Alegre. 

 
 
 
 



Luiz Antonio de Souza                                         O URBANISMO NA INTERFACE DO TURISMO           CAP 6  

                        Usos e apropriações especulativas do litoral da Bahia 

 

216 
 

 

FIGURA 6.4 
Espacialização da concentração da terra com base no Índice de Gini. Municípios do Litoral 

do Estado da Bahia. 2006 
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No mesmo contexto, as áreas até então ocupadas por comunidades tradicionais de 

pescadores, quilombolas e indígenas, a depender de suas localizações, ao serem valorizadas 

passam a ser disputadas para sua incorporação no mercado de terras. O fato de muitos de 

seus ocupantes não terem a sua dominialidade comprovada acabam tendo como opção a 

migração, a expropriação ou a resistência a estas.  Tendo o Litoral Sul se constituído numa 

das regiões com o maior número de assentamentos de reforma agrária no Estado e a abrigar 

a maior diversidade de movimentos sociais de luta pela/na terra. O trabalho de Freitas 

(2009) analisa esta situação para o Litoral Sul, mas que pode ser estendida, também, para 

todo o litoral baiano. São estes grupos, organizados ou não, que vão fazer frente aos grandes 

empreendimentos de carcinocultura, de turismo, de grandes obras de infraestrutura, entre 

outros.  

A Tabela 6.8 apresenta uma síntese das diferentes formas de luta por acesso a terra 

empreendida pelos grupos sociais organizados identificadas nos municípios litorâneos da 

Bahia e na Figura 6.5 sua espacialização. Tem-se o registro de 62 acampamentos de 

trabalhadores rurais sem terra que, em sua estratégia de luta para pressionar o Estado a 

realizar a Reforma Agrária, ocupam terras que não cumprem sua função social ou ficam 

acampados na beira das estradas.  Decorrentes desta pressão foram implantados pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) nos municípios da área de 

estudo 91 Projetos de Assentamentos de Reforma Agrária. Neste mesmo processo verifica-se 

os terras adquiridas através dos Programas de Cédula da Terra e Crédito Fundiário – a 

denominada “Reforma Agrária de Mercado” implementada com o apoio do Banco Mundial – 

que somam 21 e 3 assentamentos, respectivamente. Cabe dizer que grande parte dos 

assentamentos realizados através destes Programas encontraram grandes limitações para 

sua utilização produtiva por se encontrarem em áreas protegidas ou de preservação 

permanente do bioma Mata Atlântica trazendo grandes transtornos para as famílias 

envolvidas, pois arcaram com o compromisso de pagar a terra ao banco, mas não podiam 

produzir na área comprada sem infringir as leis ambientais15. 

Ao lado dos grupos sociais que lutam para “entrar” na terra vamos encontrar grupos 

e comunidades tradicionais de quilombolas, pescadores artesanais e indígenas que resistem a 

deixar suas terras e lutam por sua permanência. Estes são os grupos sociais que mais tem 

sofrido com a implantação de empreendimentos turísticos, pois, na maioria das vezes, são 

posseiros com título precário de sua propriedade e no enfrentamento, na dimensão jurídica, 

entram numa situação menos favorecida. O mais perverso é ver que foram estes grupos 

                     
15 Ver a respeito Germani et all (2006).  
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sociais, que através das práticas comuns historicamente desenvolvidas para sua reprodução, 

construíram uma relação de proximidade com a natureza que os obrigou a conhecê-la e a 

respeitá-la. Neste processo desenvolvem saberes e práticas sociais que permitem que, não 

obstante ocuparem há muito tempo uma mesma área, esta permaneça sem grandes 

alterações. Fazem isto não com o propósito de preservar ou conservar a natureza “para as 

gerações futuras”, como reza a cartilha dos ambientalistas, mas pelo fato de atribuem a este 

espaço um valor de uso através do qual garantem a reprodução de suas famílias.  Na 

realidade, estão preservando estes espaços, quase santuários, para o capital que atribui a estes 

um valor de troca, uma mercadoria que os transformam em territórios de disputa.  

Tem-se registrada na área de estudo a presença de 149 Comunidades Negras Rurais 

Quilombolas, sendo que 78 destas se auto identificaram como quilombolas junto à Fundação 

Cultural Palmares (FCP) o que lhes confere o direito à regularização de seus territórios. A 

presença dos pescadores artesanais é identificada através do registro de 42 Colônias de 

Pesca; 84 associações; 5 cooperativas e 2 sindicatos16 (Tabela 6.8). Pode-se observar na 

Figura 6.5 que estas formas de luta aparecem ao longo de toda a faixa litorânea, mas se 

evidencia uma concentração no Litoral Sul do Estado, área correspondente à ZTs do Dendê e 

do Cacau. 

Cabe dar especial destaque aos povos indígenas da área de estudo. No Quadro 6.5 

constam os grupos identificados cuja presença aparece nos municípios de Belmonte, 

Camamu, Lauro de Freitas, Porto Seguro e Santa Cruz de Cabrália. Os indígenas estão 

divididos em quatro grupos étnicos: Tupinambás; Pataxó; Pataxó Hã-hã-hãe e Truká. 

Quanto a situação de seus territórios temos quatro homologados, porém todos estes grupos 

são, historicamente, ameaçados e envolvidos em disputas territoriais. Como os seus 

territórios estão homologados e não se completaram os trâmites para demarcação e 

desintrusão alguns grupos, a exemplo dos Tupinambás de Olivença começaram a 

empreender ações de retomada de suas terras e a expulsão dos não índios de seus territórios. 

Uma situação de conflito e tensão que tem aumentado o expressivo número de assassinatos 

de indígenas por conta de suas lutas territoriais.  

 

 

 

                     
16 Rios constatou a dificuldade em quantificar o número de pescadores e atribui isto a uma intencionalidade 
exercida pelo Estado, através de suas instituições, com o sentido de manter estes invisibilizados como estratégia 
para não serem levados em conta quando da realização de grandes projetos que disputam o mesmo território 
(RIOS, 2012) 
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Tabela 6.8 Formas de Acesso à terra na área de estudo. 
 

MUNICÍPIOS 
 
AC 

 
PRA2 

  
PCT3 

 
PCF3 

QUILOMBOLAS PESCADORES 

Certif. Ident Colonia Assoc. Sind/Coop 

1 Alcobaça              1 1   

2 Belmonte 4 3         1     

3 Cairu         6 5 1 5   

4 Camaçari 2 2     5 1 1 3   

5Camamu 2 11 2   24 10 1     

6 Canavieiras 2 4 1       1     

7 Candeias 2 1         1     

8 Caravelas         4   1     

9 Conde 2   4 3     1 1   

10 Entre Rios 1   1   2 2       

11 Esplanada 2 4 5   1 1       

12 Igrapiúna 1 4     11 1 1     

13 Ilhéus 15 13 1       2 2   

14 Itacaré   4     14 3 1     

15 Itaparica   1         1 2   

16 Ituberá   3     5 5 1 1 2 

17 Jaguaripe             1 1   

18 Jandaíra 2 1         1 2   

19 Lauro de Freitas             1     

20 Madre de Deus             1 3   

21 Maragogipe          11 11 1 10   

22 Maraú 1       11 6 1 1   

23 Mata de S. João 2 4     3 3 1     

24 Mucuri 2 4         1 1   

25 Nilo Peçanha 2 1     3 2 1 3   

26 Nova Viçosa         6 6 1 1   

27 Porto Seguro 2 3 1       1     

28 Prado 5 6 3       1 3   

29 S. da Margarida             1 7   

30 Salvador         7 6 6 15 3 

31 Sta. C. Cabrália 2 6         1 1   

32 Santo Amaro    5 1   8 3 1 4   

33 S. Fco do Conde.         1 1       

34 Saubara 1           1 2   

35 Simões Filho  1       4 2   2   

36 Taperoá   1     3 3 1 2   

37 Una  7 6 1   5     1   

38 Uruçuca 2 3               

39 Valença   1 1   15 7 1 4   

40 Vera Cruz             3 6 1 

TOTAL 62 91 21 3 149 78 42 84 6  

Fonte: GeografAR, 2010 
1 AC: Acampamento; 2 PRA: Projeto de Reforma Agrária; 3 PCT Programa de Cédula da Terra; 4 PCF 
Programa Crédito Fundiário. 
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Figura 6.5 

     Formas de acesso à terra identificadas. Municípios do Litoral do Estado da Bahia. 2010 
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Quadro 6.5 Povos e Terras Indígenas na área de estudo. Bahia. 

Município 

Terra Indígena Área 
Indígena 

no 
município 

(ha) 

Nome Grupo  População Situação Jurídica 
Área 
Total 
(ha) 

Belmonte  

Tupinambá de 
Belmonte (Aldeia 

Patiburi) 
Tupinambá 89 Degradada 9.521 9.521 

Camamu  

Nova Vida 
(Fazenda 
Bahiana) 

Pataxó Hã-
hã-hãe 
(Cariri 
Sapuiá) 

74 
Área Dominial Indígena. 

Adquirida 
308 308 

Ilhéus 
Tupinambá de 

Olivença 
Tupinambá 3.000 (TI) Identificada 47.376 47.376 

Lauro de Freitas  
Aldeia Thá-Fene Truká 40 Dominial 2,8 2,8 

      Porto Seguro  

Aldeia Velha Pataxó 1.200 (TI) Identificada 2.001 

65.277 

Coroa Vermelha Pataxó 4.958 (TI) Homologada 1.493 

Barra Velha Pataxó 2.992 (TI) Homologada 8.627 

Barra Velha do 
Monte Pascoal 

Pataxó 4.649  Identificada/Aprovada/Funai  52.748  

Imbiriba Pataxó 422 (TI) Homologada 408 

            Prado  

Cahy-Pequi 
(Comexatiba) 

Pataxó 3.000 Em identificação 18.000  

19.189 

Águas Belas Pataxó 300  (TI) Homologada 1.189 

Santa Cruz Cabrália  
Mata Medonha Pataxó 213 (TI) Homologada 549 549 

TOTAL     20.937     142.222,8 

Fonte: GeografAR, 2010. 
 

 

As informações socioeconômicas dos municípios do litoral baiano podem ser 

complementadas com os dados do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

apresentado na Tabela 6.9. 
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Tabela 6.9 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) dos municípios da área 
de estudo. Bahia. 1991, 2000 e 2010 
Município   1991   2000   2010 

Alcobaça 
 

0,272 
 

0,453 
 

0,608 

Belmonte 
 

0,310 
 

0,441 
 

0,598 

Cairu 
 

0,259 
 

0,437 
 

0,627 

Camaçari 
 

0,422 
 

0,551 
 

0,694 

Camamu 
 

0,270 
 

0,377 
 

0,565 

Canavieiras 
 

0,318 
 

0,439 
 

0,590 

Candeias 
 

0,408 
 

0,548 
 

0,691 

Caravelas 
 

0,271 
 

0,473 
 

0,616 

Conde 
 

0,258 
 

0,398 
 

0,560 

Entre Rios 
 

0,298 
 

0,451 
 

0,615 

Esplanada 
 

0,336 
 

0,435 
 

0,589 

Igrapiúna 
 

0,219 
 

0,342 
 

0,574 

Ilhéus 
 

0,389 
 

0,521 
 

0,690 

Itacaré 
 

0,241 
 

0,384 
 

0,583 

Itaparica 
 

0,407 
 

0,522 
 

0,670 

Ituberá 
 

0,301 
 

0,418 
 

0,606 

Jaguaripe 
 

0,271 
 

0,407 
 

0,556 

Jandaíra 
 

0,265 
 

0,375 
 

0,550 

Lauro de Freitas 
 

0,474 
 

0,616 
 

0,754 

Madre de Deus 
 

0,467 
 

0,565 
 

0,708 

Maragogipe 
 

0,341 
 

0,456 
 

0,621 

Maraú 
 

0,244 
 

0,354 
 

0,593 

Mata de São João 
 

0,378 
 

0,506 
 

0,668 

Mucuri 
 

0,275 
 

0,525 
 

0,665 

Nilo Peçanha 
 

0,236 
 

0,384 
 

0,547 

Nova Viçosa 
 

0,318 
 

0,455 
 

0,654 

Porto Seguro 
 

0,367 
 

0,495 
 

0,676 

Prado 
 

0,298 
 

0,471 
 

0,621 

Salinas da Margarida 
 

0,373 
 

0,466 
 

0,617 

Salvador 
 

0,563 
 

0,654 
 

0,759 

Santa Cruz de Cabrália 
 

0,334 
 

0,486 
 

0,654 

Santo Amro 
 

0,402 
 

0,516 
 

0,646 

São Francisco do Conde 0,355 
 

0,518 
 

0,674 

Saubara 
 

0,352 
 

0,502 
 

0,617 

Simões Filho 
 

0,430 
 

0,545 
 

0,675 

Taperoá 
 

0,265 
 

0,381 
 

0,566 

Una 
 

0,259 
 

0,366 
 

0,560 

Uruçuca 
 

0,269 
 

0,438 
 

0,616 

Valença 
 

0,376 
 

0,490 
 

0,623 

Vera Cruz   0,412   0,521   0,645 
Fonte: PNUD, 2013 
 

Pode-se observar na Tabela 6.9 que nos últimos 20 anos houve uma melhora 

significativa no IDHM dos municípios do litoral baiano17. Apesar de todas as limitações que 

                     
17 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso em longo prazo. Para 

seu cálculo são articuladas três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação (acesso ao 
conhecimento) e saúde  (expectativa de vida ao nascer). 
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possam ter este Indicador, é significativo que, em 1991, apenas o município de Salvador 

apresentava um IDHM na faixa do 0,5, mais precisamente 0,563. No ano de 2000, havia 12 

municípios que atingiram este Indicador e, no ano de 2010, está era a faixa dos menores 

índices no qual estavam enquadrados 13 municípios; 24 municípios estavam na faixa de 0,6 e 

apenas três municípios – Lauro de Freitas, Madre de Deus e Salvador – estavam na faixa de 

0,7. Este dado, embora seja um indicador reconhecido e de importância para acompanhar o 

desempenho das políticas públicas, deve ser visto com reserva e equacionado com outros 

indicadores e de uma análise do comportamento individual das variáveis relacionadas. Além 

disso, deve-se considerar que nem sempre há o mesmo procedimento na coleta e 

sistematização das informações básicas deste indicador.  Não obstante reconhecer a melhora 

desse indicador nos municípios litorâneos não se pode atribuir este comportamento apenas a 

introdução da atividade do turismo.   

 

6.2.2 Infraestrutura de transporte na área de estudo 

 

O turismo pressupõe deslocamentos, sendo, portanto, de fundamental importância, 

para garantir e potenciar os fatores locacionais exigidos pela atividade do turismo, todas as 

formas de transportes, para que se possa  incorporar, aos circuitos da atividade,  o maior 

número de lugares turísticos, seja para atender ao turismo receptivo ou ao emissor. Neste 

sentido, cumpre salientar o papel que desempenham alguns estirões viários estaduais na 

ocupação do litoral da Bahia como vetores importantes de comunicação que podem ser 

observados na Figura 6.6. 

Além da BR-116 e BR-101, já comentadas anteriormente, na costa do Litoral Norte, 

no início da década de 1970, foi construído o primeiro trecho da BA-099 – denominado de 

“Estrada do Coco” –, ligando Salvador com o Litoral Norte, até Mata de São João. 

Posteriormente, com o prolongamento da BA-09918 (trecho Pojuquinha/Itanhi) designado 

como “Linha Verde”. Esta “Linha Verde” foi concebida, em 1995, como via turística na 

perspectiva da criação de um “corredor turístico” a partir de Salvador. Sua construção foi 

fundamental para viabilizar a implantação de uma rede hoteleira caracterizada como 

“megaresort” a exemplo do Costa do Sauípe, inaugurado em sua primeira etapa no ano 2000.  

                                                                
(http://www.pnud.org.br/IDH/DH.aspx?indiceAccordion=0). O IDHM é calculado para o âmbito de um 
município. 
18 No início da década de 1970 foi construído o trecho da BA-099, com uma extensão de 26 km entre o rio 
Ipitanga, no município de Lauro de Freitas, e a localidade de Arembepe, no município de Camaçari. Ainda nesta 
década, a BA-099 foi estendida até a margem direita do rio Pojuca (limite do município de Camaçari com o de 
Mata de São João) num total de 60 km de extensão. Na década seguinte, foi construída a ponte sobre o rio 
Pojuca e asfaltada a ligação até Praia do Forte e Açu da Torre. 

http://www.pnud.org.br/IDH/DH.aspx?indiceAccordion=0
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Figura 6.6 
Rodovias e aeroportos. Municípios do Litoral do Estado da Bahia. 
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Na costa sul, desempenha um importante papel a rodovia BA-001, que se desenvolve, 

praticamente, margeando a costa. Alguns trechos em obras ou em estudo ainda não 

permitem dar por completamente implantada essa rodovia, que facilitará a abertura de 

ocupação da franja de litoral e indução de novas frentes para a abertura de empreendimentos 

orientados para a urbanização e o turismo de litoral, do extremo sul do Estado, no limite com 

o Espírito Santo, à fronteira da Bahia com o Estado de Sergipe. A conclusão do trecho 

Ilhéus-Una-Canavieiras da BA-001, com 11 km, foi de fundamental importância para elevar 

Ilhéus à categoria de 3º. Polo turístico do Estado. E o mesmo com o trecho Ilhéus-Itacaré – 

construída com os “cuidados” para ser uma rodovia ecológica - que fez Itacaré entrar no 

ranking internacional do turismo. 

Com o intuito de aumentar a fluidez nos deslocamentos, são criados, também, 

aeroportos em pontos estratégicos da costa, Dantas afirma que se no início a conexão de 

entrada e saída era o porto hoje é o aeroporto (DANTAS, 2013). Isto permite que os 

demandantes do serviço de turismo possam se deslocar com rapidez desde lugares mais 

distantes e tem permitido e incentivado não só a vilegiatura marítima como também a 

ocupação por segundas residências de pessoas de outros estados e mesmo do exterior.  Neste 

sentido, o Aeroporto Internacional 2 de julho19 ocupa uma situação estratégica, em especial, 

em relação ao acesso aos hotéis do Litoral Norte. Outros 15 aeroportos, públicos e privados, 

estão localizados nos municípios do litoral baiano e constam listados no Quadro 6.6.  

Os aeroportos de Salvador e de Ilhéus são os únicos na área de estudo que estão sob o 

controle da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportaria (INFRAERO)20. O 

Aeroporto de Porto Seguro é o mais movimentado do interior do nordeste brasileiro e é o 

que mais recebe voos charters no Brasil. Este aeroporto opera quase todas as companhias 

aéreas brasileiras e recebe, também, voos internacionais21 Além deste, em Porto Seguro tem 

mais dois aeroportos vinculados a hotéis: Aeroporto Outeiro das Brisas e o Aeroporto 

Terravista. Este último está localizado no Condomínio Terravista, em Trancoso, e é 

exclusivo para operações de aeronaves de moradores e associados ao clube de golfe anexo ao 

condomínio.  

                     
19  O aeroporto foi fundado em 1925 e reconstruído, em 1941 pela Panair do Brasil. Seu nome era “Santo Amaro 
do Ipitanga”. Em 1955 mudou seu nome para “2 de julho”data da independência baiana e, em 1998, foi alterado 
para “Deputado Luís Eduardo Magalhães”. Está em tramitação na comissão de Educação e Cultura da Câmara 
dos Deputados, de autoria do deputado federal Luiz Alberto (PT/BA), com grande apoio popular, uma ação 
para retornar à denominação anterior.   
20 Na Bahia, além destes dois aeroportos o de Paulo Afonso e o de Bom Jesus da Lapa também estão sob a 
responsabilidade de Infraero.  
21 O Aeroporto de Porto Seguro opera sob o controle da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos 
de Energia, Transportes e comunicação da Bahia (AGERBA) e administrado pela Sociedade Nacional de Apoio 
Rodoviário e Turístico Ltda (SINART).  
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     Quadro 6.6 Relação dos aeroportos do litoral da Bahia. 2006. 

Cidade Aeroporto 

Alcobaça Aeroporto da Fazenda Cana Brava 
Belmonte Aeroporto de Belmonte 
Cairu Aeroporto de Lorenzo 
Canavieiras Aeroporto Sócrates Rezende 
Caravelas Aeroporto de Caravelas 
Ilhéus Aeroporto Jorge Amado 
Mucuri Aeroporto Max Feffer 
Porto Seguro Aeroporto Porto Seguro 
Porto Seguro Aeroporto Outeiro das Brisas 
Porto Seguro Aeroporto Terravista 
Prado Aeroporto de Prado 
Salvador Aeroporto Inter. Dep. Luis Eduardo Magalhães 
Santa Cruz de Cabrália Aeroporto da Usina Santa Cruz 
Valença Aeroporto de Valença 
Vera Cruz Aeroporto de Vera Cruz 
Una Aeroporto de Una-Comandatuba 

          Fonte:  INFRAERO, 2013.. 

 

O aeroporto Una/Comandatuba é um aeroporto privado, construído pelo Hotel 

Transmérica/Ilha de Comandatuba para facilitar o acesso de turistas ao resort22. O Aeroporto 

Jorge Amado, de Ilhéus, é a principal porta de entrada de turistas para a Costa do Cacau. O 

aeroporto de Valença está localizado em Curral e permite, para quem vem por este meio de 

transporte acessa a Morro de São Paulo e outras localidades do arquipélago de Tinharé sem 

ter que ir à cidade de Valença23. Outros aeroportos particulares em outras cidades do litoral 

baiano que podem ser acessadas por avião.  

 

 

6.2.3 A valorização dos lugares e a criação de Unidades de Conservação (UC) 

 

Associado ao fato de maior acessibilidade aos lugares que se integravam às atividades 

do turismo ocorreu, também, a apropriação e a valorização acelerada e indiscriminada do 

preço da terra tanto urbana como rural, principalmente nos locais demandados e 

incorporados pelas atividades do circuito econômico do turismo ou que apresentassem 

“potencial” para tanto. Em parte, foram causadas pela tendência a destinar-se o litoral para 

                     
22  O Hotel Transamérica de Comandatuba é um dos únicos resorts da América Latina a possuir aeroporto 
privado. O aeroporto de Una/Comandatuba é o maior aeroporto privado do Brasil 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Una-Comandatuba. 
23 O Grupo MPE está reformando e tem a concessão do aeroporto de Valença e projeta a sua transformação em 
ponto de apoio ao de Salvador.  Sem uma operação regular, recentemente a Secretaria do Turismo (SETUR) e a 
Bahiatursa confirmaram um voo regular do aeroporto de Valença para Salvador, com vagas para 70 
passageiros, pela Passaredo (A TARDE, 02/06/2013). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Una-Comandatuba
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atividades vinculadas à ocupação do tempo livre, dirigidas para atender ao fluxo interno e 

externo de turistas. Tendo-se em conta o crescente processo de internacionalização do ócio e 

da busca de ampliação do mercado por parte dos segmentos desta atividade, também de 

caráter internacional, delinea-se a pressão que sofrerá, ainda mais, o litoral brasileiro, 

particularmente o da Bahia, por parte de agentes internos e externos,  

 Se não cabem dúvidas quanto ao potencial econômico que oferece o litoral para a 

implantação e desenvolvimento da atividade turística, constata-se que o Estado tem atuado 

em seu papel de regulador, normatizador e produtor de espaço, de forma diferenciada, 

temporal e territorialmente. Assim, o Estado vem alterando o caráter de suas ações através 

de políticas públicas, planos e programas nos vários níveis de governo. Não obstante tenha 

incorporado, em seu discurso, compromisso com os novos paradigmas da conservação e do 

uso dos recursos naturais e de sua “sustentabilidade”, na prática, o que se observa é que têm 

sido criadas condições objetivas para o desenvolvimento da reprodução do capital de um 

determinado grupo de interesse24. Por isso, como observa Milton Santos (1996, p. 85), “[…] 

o espaço não pode ser estudado como se os objetos materiais que formam a paisagem 

tivessem uma vida própria, podendo assim explicar-se por si mesmos”. 

 Deve-se ressaltar a importância que a atividade turística deveria ter, não só com o 

objetivo de potenciar o uso de recursos, próprios de cada parcela de território como também 

garantir a manutenção destes, como condição do desenvolvimento e continuidade de sua 

atividade, entendendo, como observa Corrêa e já referido anteriormente, que os recursos 

naturais só adquirem significado quando vistos em um contexto social (CORRÊA, 1993). 

Fica mais evidente esta necessidade face aos diferentes usos dos espaços do litoral e as 

diferentes apropriações que leva à incompatibilidade e situações de conflitos extremos. 

Observe-se que, de forma resumida, o litoral baiano abriga: plataformas e refinaria de 

petróleo; complexo petroquímico; fábrica de cimento; indústrias; instalações portuárias; 

complexas instalações militares; inúmeros edifícios históricos; unidades de montagem e 

reparação de plataforma submarina; usinas de álcool; distritos florestais; produção de papel e 

celulose; salinas tradicionais; instalações industriais dos mais distintos tipos; inúmeros 

loteamentos; áreas de aquiculturas; reservas indígenas; assentamentos de reforma agrária e 

comunidades de pescadores; Unidades de Conservação como as Áreas de Proteção Ambiental 

(APAs); as áreas de reserva e parques; as Reservas Extrativistas entre outras ocupações. 

                     
24 Foi definido pelo Governo do Estado transformar a Bahia no primeiro polo de entretenimento (turismo, lazer 
e cultura) do Brasil, no ano de 2010, através do projeto Criando o Cluster de Entretenimento do Estado da 
Bahia, contando com a consultoria da Monitor Group, empresa de Michael Porter, renomado “guru” de 
estratégia e competitividade (BAHIA, 2001).  
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Complexos turísticos e hoteleiros, já implantados ou em implantação bem como grandes 

plantas de estaleiros e portos.  

 Considerando-se a grande extensão do litoral da Bahia, estas variedades de 

empreendimentos e atividades não representariam problema de maior gravidade se não fosse 

o fato de ocorrem, de forma concentrada, em áreas de forte concorrência de usos que são 

incompatíveis entre si tornando-se fonte de geração de conflitos e de comprometimento dos 

investimentos. É nessa perspectiva que se insere o estabelecimento de áreas com 

potencialidades de recursos naturais como as Unidades de Conservação (UC) em suas 

diversas modalidades. No Quadro 6.7 constam as Unidades de Conservação (UC) existentes 

nos municípios do litoral baiano, sua dominialidade, âmbito e área. Resumidamente, 

compreendem: um Parque Estadual; um Monumento Natural (MONA) e 20 Áreas de 

Proteção Ambiental (APA) decretados pelo estado da Bahia. Constam, também, quatro 

Parques Nacionais; dois Refúgios da Vida Silvestre (RVS); uma Reserva Biológica (REBIO) e 

quatro Reservas Extrativistas (RESEX) decretadas pelo Governo Federal. As Unidades de 

Conservação (UC) constam espacializadas na Figura 6.8.  

É conveniente assinalar que o estabelecimento de Unidades de Conservação envolve 

diferentes interesses e muitas vezes conflitantes.  Por exemplo, a delimitação de uma APA 

serve tanto para preservar os recursos naturais como para dar garantias e diferencial aos 

investimentos realizados nessas áreas, que tem como chamariz a singularidade e qualidade 

ambiental. Permite agregar o prefixo “eco” aos investimentos realizados, portanto, agregar 

valor como renda de monopólio.  Significa, muitas vezes, a garantia dos investimentos 

invertidos em complexos turísticos que não podem correr o risco de serem ameaçados por 

ocupações conflitantes. Conflitantes, muitas vezes, acabam sendo as populações tradicionais 

que habitam estas áreas e, estas sim, acabam tendo cerceados os usos que faziam de seus 

territórios.  
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Quadro 6.7 Unidades de Conservação nos municípios da área de estudo, dominialidade, âmbito 
e área. Bahia. 2013. 

 

Municípios 

Unidades de Conservação dentro do limite municipal 
Área total de 
Unidade de 

Conservação 
no município 

(ha)  

 

Tipo 
Dominialidade 

pública 
/privada 

Fed. Est. 
Mun.      

Área (ha) 

 Alcobaça  
APA Ponta da Baleia/Abrolhos  Púb/Priv Estadual 7.208,33 

8.034,23  
Resex de Cassurubá Pública Federal 825,90 

 Belmonte  
Resex de Canavieiras Pública Federal 4.809,65 

16.638,13  
APA Santo Antônio Púb/Priv Estadual 11.828,48 

 Cairu APA Caminhos Ecológicos da Boa 
Esperança  

Púb/Priv Estadual 5.931,45 
35.997,05 

 APA Tinharé/Boipeba Púb/Priv Estadual 30.065,59 

 Camaçari  
APA Joanes/Ipitanga Púb/Priv Estadual 9.549,84 

15.573,56 

 
APA Lagoa de Guarajuba Púb/Priv Estadual 2.025,00 

 APA Plataforma Continental do 
Litoral Norte 

Púb/Priv Estadual 77,864 

 
APA Rio Capivara Púb/Priv Estadual 2.899,81 

 
APA Litoral Norte  Púb/Priv Estadual 1021,037 

 Camamu  
APA Baía de Camamu Púb/Priv Estadual 33.626,00 33.626,00 

 Canavieiras  Resex de Canavieiras Pública Federal 9.036,56 9.036,56 

 Candeias  
APA Baía de Todos os Santos Púb/Priv Estadual 78,95 

17.533,91 
 

APA Joanes/Ipitanga Púb/Priv Estadual 17.454,96 

 Caravelas APA Ponta da Baleia/Abrolhos  Púb/Priv Estadual 24.445,61 

48.231,41 
 Parque Nacional Marinho de 

Abrolhos  
Pública Federal   

 Resex de Cassurubá Pública Federal 23.785,80 

 Conde  APA Plataforma Continental do 
Litoral Norte 

Púb/Priv Estadual 59,93 
41.400,20 

 APA Litoral Norte  Púb/Priv Estadual 41.340,27 

 Entre Rios APA Plataforma Continental do 
Litoral Norte  

Púb/Priv Estadual 77,21 
17.844,23 

 APA Litoral Norte  Púb/Priv Estadual 17.767,02 

 Esplanada  APA Plataforma Continental do 
Litoral Norte  

Púb/Priv Estadual 29,28 
20.272,75 

 
APA Litoral Norte  Púb/Priv Estadual 20.243,47 

 Igrapiúna  
APA Baía de Camamu  Púb/Priv Estadual 0,77 

31.640,20 
 

APA Pratigi Púb/Priv Estadual 31639,43 
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Ilhéus  
APA Lagoa Encantada  Púb/Priv Estadual 84.515,71 

87822,83 

 Parque Estadual Serra do 
Conduru  

Pública Estadual 2.409,02 

 

Refúgio de Vida Silvestre de Una 
Admite 

dominialidade 
privada 

Federal 497,78 

 REBIO de Una  Pública Federal 400,32 

 Itacaré  
APA Baía de Camamu  Púb/Priv Estadual 17.617,88 

65740,74 
 APA Costa de Itacaré/Serra 

Grande  
Púb/Priv Estadual 44.728,76 

  Parque Estadual Serra do 
Conduru  

Pública Estadual 3.394,10 

 Itaparica  APA Baía de Todos os Santos Púb/Priv Estadual 138402 138402 

 Ituberá  APA Pratigi Púb/Priv Estadual 23.713,28 23713,28 

 Jaguaripe  
APA Baía de Todos os Santos Púb/Priv Estadual 70,95 70,95 

 Jandaíra  
APA Plataforma Continental do 

Litoral Norte 
Púb/Priv Estadual 121,28 

31.334,03  
APA Litoral Norte Púb/Priv Estadual 28.815,25 

 APA Mangue Seco Púb/Priv Estadual 2.397,50 

 Lauro de Freitas  
APA Joanes/Ipitanga Púb/Priv Estadual 4.565,42 

4.584,77  APA Plataforma Continental do 
Litoral Norte 

Púb/Priv Estadual 19,35 

 Maragogipe  
APA Baía de Todos os Santos Púb/Priv Estadual 95,43 

1.303,25  
Resex Marinha Baía do Iguape Pública Federal 1.207,82 

 Maraú  
APA Baía de Camamu Púb/Priv Estadual 52.778,74 52.778,74 

 Mata de São João  APA Plataforma Continental do 
Litoral Norte  

Púb/Priv Estadual 13,52 

25.500,16 
 APA Litoral Norte Púb/Priv Estadual 25.233,64 

 
Parque Natural Municipal da 
Restinga de Praia do Forte  

Pública Municipal 253 

 Mucuri  Reserva Biológica do Córrego 
Grande  

Pública Federal 11,52 11,52 

 Nilo Peçanha  APA Caminhos Ecológicos da Boa 
Esperança  

Púb/Priv Estadual 24.522,97 

39.863,79 
 

APA Pratigi Púb/Priv Estadual 15.340,82 

 Nova Viçosa  
APA Ponta da Baleia/Abrolhos  Púb/Priv Estadual 2356,55 

6.832,85 
  Resex de Cassurubá  Pública Federal 4476,3 

 Porto Seguro  
APA Caraíva/Trancoso Púb/Priv Estadual 22.471,32 

66.702,88 

 APA Coroa Vermelha Púb/Priv Estadual 2.498,74 

 

Refúgio da Vida Silvestre Rio dos 
Frades 

Admite 
dominialidade 

privada 
Federal 886,09 

 Parque Nacional Pau Brasil  Pública Federal 18.919,4 
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Parque Nacional Monte Pascoal   Pública Federal 21.920,10 

 Resex do Corumbau  Pública Federal 7,23 

 Prado  Parque Nacional do 
Descobrimento  

Pública Federal 21.128,50 

21.489,72  
Parque Nacional Monte Pascoal   Pública Federal 314,91 

 Resex do Corumbau  Pública Federal 46,302 

 Salinas da 
Margarida  

APA Baía de Todos os Santos Púb/Priv Estadual 71,96 71,96 

 Salvador  APA Bacia do Cobre/São 
Bartolomeu 

Púb/Priv Estadual 1.364,34 

9.139,03 

 APA Baía de Todos os Santos Púb/Priv Estadual 2.637,60 

 
APA Joanes/Ipitanga Púb/Priv Estadual 4.361,30 

 
APA Lagoas e Dunas do Abaeté Púb/Priv Estadual 766,51 

 
APA Plataforma Continental do 

Litoral Norte 
Púb/Priv Estadual 9,27 

 Santa Cruz 
Cabrália  

APA Coroa Vermelha Púb/Priv Estadual 936,66 
11.724,73 

 APA Santo Antônio Púb/Priv Estadual 10.788,07 

 Santo Amaro  
APA Baía de Todos os Santos  Púb/Priv Estadual 60,35 

464,35  
Monumento Natural  Canions do 

Subaé 

Admite 
dominialidade 

privada 
Estadual 404 

 São Francisco do 
Conde  

APA Baía de Todos os Santos Púb/Priv Estadual 2.338,75 
4.111,89 

 
APA Joanes/Ipitanga  Púb/Priv Estadual 1.773,15 

 Saubara  
APA Baía de Todos os Santos  Púb/Priv Estadual 32,79 

36,72 
 

Resex Marinha Baía do Iguape  Pública Federal 3,92 

 Simões Filho  APA Joanes/Ipitanga Púb/Priv Estadual 11.884,54 

11.893,55 
 APA Bacia do Cobre/São 

Bartolomeu 
Púb/Priv Estadual 9,01 

 APA Baía de Todos os Santos Púb/Priv Estadual   

 Taperoá  APA Caminhos Ecológicos da Boa 
Esperança 

Púb/Priv Estadual 39.423,09 39.423,09 

 Una  
Refúgio de Vida Silvestre de Una 

Admite 
dominialidade 

privada 
Federal 22.880,70 

44.128,58 
 Reserva Biológica  de Una   Pública Federal 18.099,8 

 Resex de Canavieiras  Pública Federal 277,41 

 Parque Nacional de Serra das 
Lontras  

Pública Federal 2.870,67 

 Uruçuca  
APA Costa de Itacaré/Serra 

Grande  
Púb/Priv Estadual 11.580,90 

15.120,19 
 Parque Estadual Serra do 

Conduru  
Pública Estadual 3.539,29 

 Valença  APA Caminhos Ecológicos da Boa 
Esperança  

Púb/Priv Estadual 53.299,18 
54.987,10 

 APA Guaibim Púb/Priv Estadual 1.687,92 

    
   Fonte: Dados elaborados pelo Projeto GeografAR, 2010. 
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Figura 6.7   
Unidades de Conservação nos Municípios do Litoral do Estado da Bahia. 
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 Se para algumas questões o estabelecimento de Unidades de Conservação podem 

significar alguma proteção ao meio ambiente em outras estes limites não são observados 

quando interesses maiores do capital se levantam a exemplo da implantação do Estaleiro do 

Paraguaçu. A área escolhida para sua implantação estava dentro dos limites estabelecidos 

pelo decreto de constituição da Reserva Extrativista Marinha Baía do Iguape e que foram 

alterados para possibilitar a instalação do empreendimento (KUNH, 2009). 

 Embate ainda em curso se estabelece com o projeto de implantação do Complexo 

Portuário e de Serviços Porto Sul, em Ilhéus, que reúne um terminal ferroviário - Ferrovia 

de Integração Oeste Leste (FIOL) – o porto, o retroporto (para movimentação de carga), 

rodovia e aeroporto internacional. Foi autorizada pelo governo do Estado a implantação de 

um terminal de uso privado (TUP) a ser construído pela Bahia Mineração (BAMIN). A 

localização da obra estava prevista para Ponta da Tulha, dentro da APA da Lagoa 

Encantada, devastando 2,4 mil hectares de Mata Atlântica e de área de manguezal. Além 

disso, o porto localizado a 3 km da costa seria construído sobre uma barreira de corais.  

Pressão da sociedade e de organizações não governamentais e ações do Ministério Público 

Estadual (MPE) deslocaram a implantação cerca de 5 quilômetros do local original 

minimizando os danos mas ainda comprometendo ambiente de população residente na área.   

 É importante registrar quanto o processo relativo ao Parque Nacional Marinho de 

Abrolhos considerado de extrema importância biológica pelo Ministério de Meio Ambiente. 

Para proteção deste Parque foi necessário uma ação civil pública federal no 

2.026.33.10.003529-0, proposta pelo Procurador da República, Danilo Dias, que condenou a 

Agência Nacional de Petróleo (ANP) a não licitar blocos exploratórios de petróleo e gás 

(hidrocarboneto) que estivessem num raio de 50 quilômetros em torno deste Parque (MPF, 

2010). 

 Essas questões remetem a entender com mais profundidade a atuação do Estado – em 

sua função de regulador, normatizador e produtor – com relação ao território e às atividades 

de turismo no litoral baiano. Ou seja, a posição de um Estado que reconhece e referenda 

unidades de conservação, mas que “flexibiliza” a aplicação da lei sempre que esta se coloque 

como limitador à realização de empreendimentos tidos como “estruturantes” e “estratégicos” 

para a economia do Estado.  

 Remete, também, entender a correlação de forças que se estabelecessem quando a 

sociedade civil politicamente organizada consegue garantir que os interesses maiores da 

sociedade sejam observados. Fato que pode ser encontrados em vários exemplos, como na 

resistência das comunidades de Massarrandupió à implantação de complexo turístico 

(SOUZA, 2009); as comunidades do entorno da Ilha de Cajaíba, já comentado (RIOS, 2012); 
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a luta ainda em curso com relação ao Porto Sul e, para finalizar, a luta empreendida pelas 

comunidades que hoje constituem a Resex Extrativista de Cassuruba e de Canavieiras 

(FIGUEIREDO, 2013). Podem parecer questões menores, mas que conseguem imprimir e 

participar, também, na caracterização e estrutura do espaço do litoral do estado da Bahia.  

 As unidades de conservação vão ser tema recorrente quando da implantação de 

grandes empreendimentos turísticos. Estes, ao mesmo tempo em que se beneficiam do 

estabelecimento de unidades de conservação, não se aceitam em submeter seus projetos às 

regras e aos limites de utilização regulamentados na legislação ambiental.  



Luiz Antonio de Souza                                                        O URBANISMO NA INTERFACE DO TURISMO         CAP 7         

                             Usos e apropriações especulativas do litoral da Bahia 

 

235 
 

 
 

7 CARACTERÍSTICAS REPRESENTATIVAS DOS “MODELOS” URBANÍSTICOS 

PARA O TURISMO DE LITORAL NA BAHIA 
 

 
O desenvolvimento da atividade turística no Litoral da Bahia vem gerando distintos 

graus de pressão sobre os espaços livres nos municípios costeiros, principalmente nas suas 

fachadas marítimas, determinando, também, distintos arranjos de ocupação do território. 

Estes são resultados das variadas formas de atração propostas pelos padrões dos destinos 

turísticos empreendidos, ou seja, o local para onde o turista precisa ir para proceder ao 

consumo in situ do bem que selecionou para usufruir.  

O destino turístico é um lugar, é a segmentação de um dado espaço, cujo arranjo 

define um território deliberadamente articulado e funcionalizado para o exercício da 

atividade do turismo segundo o empreendimento que se edifica e a natureza da oferta criada. 

Para Santos (2001) o território turístico são frações funcionais do espaço.  

Essa funcionalização espacial pressupõe a mobilização relativa de “sistemas de 

engenharias” que se articulam às também condições objetivas da economia e da dinâmica 

social definindo, assim, o uso que se faz do território. Salvo algumas exceções, a atividade do 

turismo de litoral se instala sem aproveitamento da infraestrutura pré-existentes, muitas 

vezes incapazes de absorver a escala de alguns empreendimentos. Dada a complexidade dos 

empreendimentos turísticos e sua articulação com outros circuitos da economia, segundo sua 

escala, o que prevalece são estruturas com pouco ou nenhum diálogo com o território aonde 

se instala. A funcionalização dos lugares envolve uma cadeia sucessiva de eventos, a 

montante e a jusante, onde o que ocorre no local em que se realiza a atividade, além de uma 

finalidade é um meio.  

O turismo é uma atividade capaz de produzir uma série de desdobramentos que 

transcendem sua compartimentação classificatória na economia, simplesmente, como aquelas 

designadas como setor de serviços. Para Carlos (2002) esta atividade se enquadra entre 

serviço e indústria e necessitaria uma nomeação específica mais satisfatória.  Por esta razão 

alguns autores classificam como “indústria do turismo” por considerá-la pelos seus inúmeros 

desdobramentos uma atividade produtiva.   

Alguns estudiosos criaram modelos ou tipologias para analisar as atividades 

relacionadas ao desenvolvimento do turismo. Um destes estudiosos é Gormsen (1997) que, 

ao analisar a difusão espacial do turismo costeiro no mundo, traça um modelo temporo-
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espacial do desenvolvimento desta atividade. Este autor considera Brighton uma espécie de 

“frente pioneira” que serviu de exemplo à maior parte das primeiras estações turísticas nas 

costas do Mar do Norte e Báltico.  Uma “frente pioneira” que se estabeleceu próxima a 

Londres e que, com a chegada do trem, se converte em um destino popular para a classe 

média londrinense.  Esta “frente” foi se expandindo desde as proximidades das áreas urbano-

industriais densamente povoadas para outros locais, cada vez mais distante e menos 

desenvolvidos, que o autor denomina de “Periferia”1. Para descrever a expansão mundial do 

turismo costeiro, o autor constrói um modelo temporo-espacial, e, tomando a Europa como 

ponto de referência, estabelece alguns critérios para orientar a sua análise, a saber: a) a 

distancia de viagem em cada momento histórico; b) o nível de desenvolvimento tecnológico e 

os meios de transporte; c) os principais tipos de alojamentos; d) a “participação regional” da 

população local na atividade; e, em comparação com este último e) a participação no turismo 

dos diferentes estratos sociais (GORMSEN, 1997). Além destes aspectos, Gormsen (1997) 

leva em consideração para definição de seu modelo: a) a disponibilidade de serviços 

específicos para os turistas; b) a fonte de capital para o desenvolvimento dos complexos 

turísticos e da infraestrutura; c) a origem dos distribuidores, se locais, regionais ou mais 

distantes; d) os efeitos do fluxo turísticos nos padrões de assentamento e na estrutura 

econômica dos territórios atingidos; e, por último, e) o impacto ambiental causado nas áreas 

costeiras. 

Já Limonad (2007) ao estudar as características de ocupação da área litorânea da 

Costa dos Coqueiros (Bahia), identifica quatro tipos principais de exploração turísticas: a) 

atividades de grande porte, direcionadas ao mercado internacional; b) atividades de pequeno 

e médio porte, com foco no mercado turístico nacional; c) atividades com ênfase no mercado 

turístico local e regional; e d) atividades de baixo impacto e consumo especializado nos 

povoados de difícil acesso.  

No âmbito desta Tese, se utiliza dos “modelos” destes dois autores, mas busca-se 

introduzir alguns elementos às identificações das características dos empreendimentos 

turísticos implantados no litoral da Bahia, no sentido de evidenciar aspectos referentes à 

relação desta atividade com urbanismo. Isto é, como estes empreendimentos se articulam 

com a dinâmica dos processos espaciais pré-existentes e impõem uma nova “ordem” à 

valorização dos lugares.  O propósito não é esgotar a análise de todos os tipos de 

empreendimentos turísticos e seus arranjos espaciais, mas identificar os que vêm se 

                     
1 Em sua análise, a América do Sul (Copacabana, Punta Del Este, Mar Del Plata) é enquadrada como “Quarta 
Periferia” que acolhem os turistas domésticos e dos países vizinhos.  
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caracterizando, nos últimos tempos, como representativos do “modelo” de turismo 

implementado. Porém, antes de identificar “modelos”, o intuído é explicitar características 

destes empreendimentos – tanto em seu processo de implantação dos projetos como na sua 

implementação e em seus resultados – e comprovar como estes vêm se apropriando, à 

exaustão, da natureza e do tempo livre de quem aparecer com disposição para pagar seu 

preço, isto é, para investir seu tempo e dinheiro.   

 

 

7.1 IDENTIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS REPRESENTATIVAS DOS 
EMPREENDIMENTOS PARA O TURISMO DE LITORAL NA BAHIA 
 
 
 A primeira questão a levar em conta para identificar as características representativas 

dos empreendimentos voltados para a atividade do turismo de litoral na Bahia é a dimensão 

temporal.  A própria expansão da atividade do turismo de litoral é relativamente recente.  

Durante muito tempo, o que se tinha na Bahia era uma atividade de turismo cultural, 

de natureza histórica, concentrado em cidades que, por conta de sua formação e inserção no 

território brasileiro, se encontravam na costa litorânea. As atividades deste tipo de turismo 

se concentravam, basicamente, em Salvador, Ilhéus e Porto Seguro, quando muito, se 

estendendo até as cidades históricas de Cachoeira e São Félix, cidades não litorâneas. 

Uma confirmação disto pode estar na própria localização dos hotéis nestas cidades. 

Em Salvador, na década de 1940, os hotéis listados do Pequeno Guia Turístico do Salvador 

(1949) indica que os principais hotéis estavam localizados na região central da cidade de 

Salvador (Tabela 7.1).  No final dessa década já se pode constatar um novo direcionamento 

destas atividades com o início da construção, em 1949, do Hotel da Bahia, inaugurado em 

1952, implantado fora da área central da cidade.  Este empreendimento é, também, um marco 

da intervenção estatal na área de hotelaria, base para a atividade turística. Mas, só vai ser na 

década de 1970, quando se realiza o que é denominado de “segundo salto” turístico da Bahia, 

que o Estado passa a investir de forma mais planejada em infraestrutura voltada para 

incentivar as atividades turísticas e com o financiamento na implantação de rede hoteleira. A 

partir desta década, a implantação de novos hotéis na cidade revela uma política que 

direciona a sua localização para a orla Atlântica. Para tal, ao invés destes empreendimentos 

se adequarem à legislação urbanística do município se procede a adequação dos interesses 

empresariais à lei, com a mudança no gabarito de altura das edificações e o incentivo à 

ocupação na primeira faixa da área de borda marítima com hotéis. A exemplo do Hotel da 
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Barra, do Othon, Meridian, Salvador Praia Hotel que passa incorporar o sol e mar como 

produto turístico a ser “oferecido” além do histórico e cultural.  

 

            Tabela 7.1 Hotéis existentes na Cidade do Salvador, em 1949. 

Hotéis Localização No.de 
quartos 

Meridional 
Palace Hotel 
Chile Hotel 
Bela Vista 
Nova Cintra 
Solar Sto. Antonio 
Maia 

Rua Chile, 22 
Rua Chile, 20 
Rua Chile, 7 
Praça João Pessoa, 2 
Rua Virgílio Damásio, 1 
Av. Araújo Pinho, 27 
Rua Barão de Cotegipe, 26 

85 
80 
59 
47 
44 
23 
21 

                         Fonte: Salvador, 1949. Elaboração própria. 

 

Em Porto Seguro, até a década de 1970, o turismo também era predominantemente 

voltado para segmento histórico e cultural. O fato de ter sido esta cidade a referência 

simbólica da história do inicio do processo de ocupação e colonização do Brasil, o atrativo 

turístico era muito mais as suas áreas históricas do que suas praias. O Hotel Vela Branca, um 

dos primeiros empreendimentos de maior porte, não estava localizado à beira mar, mas na 

“cidade histórica, bairro Alto”.   

Paralelo a isto, cabe lembrar o período anterior a este, em que as estâncias 

hidrominerais se efetivavam como atrativo turístico do Estado em função, também, de sua 

articulação com os cassinos, caso de Itaparica2 e, no interior do Estado, de Cipó3.  

O veraneio de famílias mais abastadas do interior que se destinavam a Salvador estava 

estruturado muito mais com base em aluguel e na segunda residência do que em uma 

demanda por rede hoteleira. O mesmo ocorria com os deslocamentos para veraneio da 

população residente em Salvador, que se dirigiam para zonas litorâneas na própria cidade ou 

próximas a esta.  Inicialmente, estes fluxos tinham como destino a ilha de Itaparica e, 

posteriormente, Litoral Norte que se constituiu como área de expansão de segunda 

residência.   

                     
2 O engenheiro civil Paulo Peltier de Queiroz elaborou o Plano de Urbanismo da Cidade de Itaparica, em 1937, 
cuja diretriz era a construção de uma nova cidade balneária, segundo os princípios “do urbanismo moderno”. 
Basicamente, para implantação deste Balneário, uma Estância Hidromineral, o núcleo urbano inicial de 
Itaparica seria redefinido (QUEIROZ, 1939). 
3 Em 1935, foi elaborado pelo engenheiro civil Oscar Caetano da Silva o Plano de Expansão e melhoramentos 
da Estância Hidromineral de Cipó, então uma pequena vila cujos poderes curativos de suas águas termais são 
conhecidos desde o século XVIII (SANTOS NETO, 2009).  
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Observe-se que, entre as décadas de 1960 e 1970, ainda não se havia constituído um 

turismo de massa interno no País, mas já se esboçava um turismo de massa internacional que 

buscava sua expansão e, cada vez mais incorporava novos lugares em suas ofertas.  A 

inclusão do litoral baiano como espaço para turismo de sol-praia vai ser produzida e 

impulsionada, inicialmente, para atender a um segmento internacional para o qual se 

implantam hotéis de maior porte.  

Como exemplo tem-se o Mediterranée, em Itaparica (BA), e o Robison Crusoé, 

pioneiro na localidade de Praia do Forte, Mata de São João (BA). O primeiro voltado para 

atender a demanda de trabalhadores franceses e o segundo, inaugurado em 1985, voltado 

para os trabalhadores alemães. A grande massa de trabalhadores brasileiros não podia, e 

ainda não pode, aceder a estes equipamentos para desfrutar de seus tempos livres.  Estes 

hotéis/resorts além de restritivos do ponto de vista do custo de hospedagem aos 

trabalhadores brasileiros apropriavam-se de espaços singulares para criar condições de 

apoderar-se, também,  do tempo livre de trabalhadores de outros países.  

É interessante observar o processo de inserção dos lugares como espaços mundiais 

para o turismo. Milton Santos observa que 

 

Quanto mais os espaços se mundializam, mais se tornaram singulares e 
específicos, isto é, “únicos”. Isto se deve à especialização desenfreada dos 
elementos do espaço – homens, firmas, instituições, meio ambiente –, à 
dissociação sempre crescente dos processos e subprocessos necessários a 
uma maior acumulação de capital, à multiplicação das ações que fazem do 
espaço um campo de forças multidirecionais e multicomplexas, onde cada 
lugar é extremamente distinto do outro, mas também claramente ligado a 
todos os demais por um nexo único, dado pelas forças motrizes do modo de 
acumulação hegemônico universal (SANTOS, 1996, p. 34). 
 
 

 Ainda é Milton Santos quem nos ajuda a entender que não se pode falar de 

contradição entre o lugar “único” (uniqueness) e globalidade, pois “ambos se complementam e 

se explicam mutuamente. O lugar é um ponto do mundo onde se realizam algumas 

possibilidades deste último” (SANTOS, 1996, p.34). Ainda sobre o lugar Milton Santos 

recomenda não confundir lugar com localização. Diz que “o lugar pode ser o mesmo, as 

localizações mudam. E o lugar é o objeto ou conjunto de objetos. A localização é um feixe de 

forças sociais se exercendo em um lugar” (SANTOS, 1997, p. 2).  

 O movimento dialético entre forma e conteúdo, continua Santos, é igualmente o 

movimento dialético do todo social. Assim, cada localização pode ser entendida como:   
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[...] um momento no imenso movimento do mundo, apreendido em um 
ponto geográfico, um lugar. Por isso mesmo, cada lugar está sempre 
mudando de significação, graças ao movimento social: a cada instante as 
frações da sociedade que lhe cabem não são as mesmas (SANTOS, 1997, 
p.2). 

 

 A especialização funcional de áreas e lugares leva a intensificação deste movimento e 

às possibilidades crescentes das trocas resultando na valorização ou desvalorização destas 

áreas e lugares (SANTOS 1996). De certa forma, é isto que vemos acontecer com a 

implantação dos empreendimentos que dão suporte para as necessidades das atividades do 

turismo. Entender a complexidade destes contextos e a maneira como os diferentes grupos 

sociais se inserem nele remete, obrigatoriamente, a uma questão territorial. 

 Toda a questão territorial expressa relações de poder de uma sociedade e isto é muito 

mais visível numa sociedade estruturada em classes sociais. As relações de poder significam 

enfrentamentos, em que se contrapõem distintos interesses projetados para serem realizados 

num mesmo território.  Vai ser a valorização espacial, dada pela funcionalização dos lugares 

que vamos encontrar na base dos conflitos instaurados pela atividade do turismo que 

evidenciam a contradição. Ela não se estabelece entre o lugar “único” e a “globalidade”, mas 

entre as lógicas contraditórias de apropriação do espaço geográfico.   

 No modelo sugerido por Gormsen (1997), já comentado, os primeiros critérios para 

sua análise são a distância de viagem em cada momento histórico e o nível de 

desenvolvimento tecnológico e os meios de transporte. Sem dúvida, duas questões basilares 

para viabilizar o deslocamento dos fluxos entre os locais emissores e os receptores de 

turistas. Diferente do caso europeu e, em certa medida, o americano onde o trem teve papel 

fundamental nos estabelecimentos e na funcionalização dos locais de turismo, no caso 

brasileiro e, em especial no caso baiano, estes aspectos foram contemplados de diferentes 

formas.  

No Brasil, a primeira ferrovia criada foi entre as cidades do Rio de Janeiro e 

Petrópolis, em 1854, denominada Estrada de Ferro de Petrópolis e conhecida como “Estrada 

de Ferro Mauá” 4.  Cabe lembrar que a localidade de Petrópolis teve como origem o interesse 

da última Família Real, de D. Pedro II, em estabelecer aí o seu palácio de verão, inaugurado 

em 1847. A construção da referida estrada de ferro veio a facilitar, também, o deslocamento 

                     
4 A Estrada de Ferro Mauá, oficialmente denominada Imperial Companhia de Navegação a Vapor e Estradas de 
Ferro de Petrópolis, foi construída pelo empreendedor brasileiro Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de 
Mauá. Seu trecho inicia, com 14,5 km, ligava o Porto Mauá a Fragoso, no Rio de Janeiro, e foi inaugurada em 
30 de abril de 1854. A extensão até Raiz da Serra (Vila Inhomirim) se deu em 1856 e a subida por cremalheira 
para Petrópolis e Areal, se deu 30 anos mais tarde (http://www.guiadepacobaiba.xpg.com.br/ferrovia.htm). 
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da família real em suas estações estivais quando Petrópolis tornava-se a capital do Império 

do Brasil, com a mudança de toda a corte 5. Um caso de implantação de rede ferroviária 

voltada para funcionalização do território que acabou criando condições para atender um tipo 

de veraneio de base climatológica, possibilitado pela zona de montanha da Serra da Estrela, 

que se difundiu para além da Família Real.  

Em meados do século XIX, o desenvolvimento tecnológico dos meios de transporte 

no Brasil tinha na ferrovia o sistema mais avançado na abertura e articulação de seu 

território. Durante muito tempo, a rede ferroviária, apesar de ter uma pequena extensão, era 

o principal meio de transportes no País permitindo o deslocamento, de pessoas e 

mercadorias, a expansão da ocupação territorial e a incorporação de novos lugares. Porém, 

tal fato não se repetiu, tempos mais tarde, quando da funcionalização do território brasileiro 

para as atividades do turismo. Nos anos 60 da década passada, o desenvolvimento 

tecnológico para o transporte no Brasil era o sistema rodoviário, privilegiando os 

deslocamentos através de automóveis. Esta mudança foi resultado da opção adotada pelo País 

que teve na indústria automobilística a “ponta de lança” de seu projeto de desenvolvimento e 

a rede ferroviária existente foi perdendo sua importância até ser desativada e/ou privatizada 

para uso privilegiado de transporte de carga. Este modelo espacial de transporte 

“rodoviarista” não se alterou nem mesmo com a crise do petróleo em face da adoção pelo 

Brasil de combustíveis renováveis de outras bases. 

Esta constatação não ilustra, meramente, uma diferença de modais de circulação ou 

sistemas de transporte, mas uma forma de produção do espaço que vai integrar de diferentes 

maneiras a base territorial do País. O sistema de base ferroviária consolida uma estrutura 

espacial que privilegia pontos – marcados pelas paradas e estações – e, a partir destes, se 

irradiam formas de ocupação e de acessibilidade aos lugares.  Já o sistema rodoviário 

consolida uma estrutura que não está limitada a bases pontuais, mas que facilita um 

desdobramento hierárquico de outras vias, a partir de um eixo principal, espraiando um 

processo de ocupação espacial quase sem limites. Cada ponto à beira da rodovia pode ser uma 

“possibilidade” de parada e de implantação de uma nova ocupação, incentivando um modelo 

de difícil controle social por conter, na sua origem, o gérmen da valorização fundiária e da 

especulação imobiliária.  

                     
5 Em 1869, a rede ferroviária dos Estados Unidos já ligava o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, numa rede 
de mais de 50.000 km de extensão. A Inglaterra, país do tamanho da então Província do Ceará, possuía no 
mesmo período 5.000 km de estrada de ferro. Em 1854, o Brasil acabava de inaugurar 14,5km de ferrovia, não 
para escoar riquezas, mas para deslocamento da corte para férias de verão (GOMES, 2013). 
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Esta questão assume outras proporções quando aliada ao transporte aéreo. A 

acessibilidade de turistas por via aérea vai permitir a conexão dos lugares com um menor 

tempo de deslocamento. É este meio de transporte que vai ser fundamental para estruturar 

os fluxos de turistas, em especial, os originários do continente europeu e da América do 

Norte. O esquema de transporte aéreo vai se desenvolver conectando pontos no território da 

escala mundo mais do que os lugares deste. Isto é, o turista desembarca no aeroporto e é 

levado diretamente a uma base hoteleira encerrada num território que mais do que servir de 

apoio a ele é a razão mesma de seu deslocamento. É este esquema, em última instância, que 

vai alimentar a possibilidade de estruturas hoteleiras autárquicas que implantadas adquirem 

um caráter de verdadeiros enclaves territoriais.   

Para esta análise é importante resaltar que as formas de acessibilidade e os 

consequentes modos de ocupação do espaço geram distintas maneiras de valorização social 

dos lugares, de apropriação, de controle do uso e da ocupação do solo.  A propriedade privada 

da terra e as formas de dominialidade fundiária imprimem, também, diferenças no tipo de uso 

e na apropriação especulativa. Isto tem uma repercussão direta na produção dos lugares 

voltados ao turismo e à acessibilidades a estes. 

Em última instância o que vai definir a “possibilidade” da produção dos lugares para o 

turismo é a presença e/ou criação de recursos a serem explorados e a valorização social dada 

a estes a cada tempo histórico. Sem dúvidas, as facilidades de acesso aos locais turísticos é um 

fator importante, pois determina a conexão entre oferta e demanda, ou melhor, entre os 

locais de emissão e recepção de consumidores, como anteriormente salientado. Porém, em 

termos relativos, no caso do turismo de litoral, muitas vezes esta valorização nem sempre 

vem colada ao grau de acessibilidade dado a valorização que assume a conservação da 

natureza e a singularidade de certos locais imprimindo, também, uma seletividade 

socioeconômica dos consumidores. O ciclo de valorização e desvalorização dos lugares 

turísticos é continuo e dinâmico, oscilando entre auge e declínio, permitindo identificar uma 

“temporalidade” dos lugares. 

Nos últimos 30 anos as atividades de turismo de litoral no Estado da Bahia se 

desenhou projetando uma conjunção de variáveis cuja articulação vai definindo a valorização 

e funcionalização dos lugares para esta atividade. Destaca-se a natureza exuberante, o clima, 

a oferta de novos lugares para atender a demanda por novos produtos turísticos tudo isto 

“soldado” por uma política nacional de incentivo a atividade de turismo de litoral – sol-praia-

mar – como proposta de desenvolvimento regional. 
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Uma das primeiras atitudes de implantação deste arranjo de interesses pode ser 

constatada no esforço de diferenciação do litoral baiano, como em todo litoral do nordeste, 

com a nomeação de seus trechos de costa, numa perspectiva de construção de singularidades: 

Costa dos Coqueiros; Baía de Todos os Santos; Costa do Dendê; Costa do Cacau; Costa do 

Descobrimento e Costa das Baleias (Ver Figura 5.2). 

Na Tabela 7.2 relacionam-se os municípios correspondentes a cada Zona Turística 

costeira bem como a extensão de costa marítima e oferta hoteleira na Bahia 

Na costa baiana, o município com maior extensão de litoral é Ilhéus, com 76,05 km, 

seguido de Porto Seguro, com 70,60 km e Salvador, com 66,91 km.  Esta mesma variável por 

Zona Turística (ZT) apresenta em primeiro lugar a Costa das Baleias, com cinco municípios 

e com 203,23km, representando 19,19% da área litorânea do Estado; seguida pela Costa dos 

Coqueiros, com sete municípios e com 196,11km, correspondendo a 18,52%;  a Costa do 

Cacau, com cinco municípios e com 187,75 km significando 17,74%; a Baía de Todos os 

Santos, com 13 municípios e 174,02km de extensão correspondendo a 16,44% do Estado; a 

Costa do Descobrimento, com três municípios e 148,87km de extensão correspondendo a 

14,07% e, por último a Costa do Dendê, com sete municípios e 148,66km representando 

14,04% da extensão. No que pese a diferença quanto ao número de municípios de cada ZT a 

sua extensão guarda certa homogeneidade se for considerada a pequena variação entre a de 

maior extensão, a Costa das Baleias, com 19,19% e a de menor extensão, a Costa do Dendê 

com 14,04%.  

Os dados oficiais das questões que envolvem as atividades do turismo, tanto em 

relação aos fluxos de turistas como em relação aos empreendimentos, nem sempre podem 

responder às necessidades da pesquisa. Com relação à oferta hoteleira têm-se como dados 

mais consistentes os relativos ao ano de 2005, que fazem parte do documento “Século XXI – 

Consolidação do turismo: estratégias turísticas da Bahia 2003-2020” (BAHIA, 2005). Os 

dados da Tabela 7.2 tem como fonte o referido documento e indicam o número de 

empreendimentos hoteleiros (MHs), o número de quartos hoteleiros (UHs) e leitos 

existentes por município e por Zona Turística.  Estes dados aparecem agrupados, por Zona 

Turística, na Tabela 7.3. Os empreendimentos hoteleiros implantados e previstos constam 

por ZT nos Anexos 7.1 e 7.2.  

A análise destas informações permite observar que a Costa do Descobrimento – a 

quinta em extensão –, concentra o maior número de unidades hoteleiras (28,14%) e a maior 

oferta de leitos (34,71%) em relação às demais ZTs do Estado.  Pode-se interpretar estes 
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dados como indicativo de ser a ZT da Costa do Descobrimento como aquela  que sofre maior 

pressão de demanda pela ocupação da atividade turística.  

Tabela 7.2 Municípios por Zonas Turísticas costeiras, extensão da costa e oferta hoteleira. 
Bahia. 2005. 

 
Zona 

Turística 

 
Municípios 

Extensão 
de Costa 

(km) 

Empreendimen
tos Hoteleiros 

(MHs)1 

Quartos 
Hoteleiros 

(UHs)2 

 
Leitos 

C
o

st
a
 d

o
s 

C
o

q
u

e
ir

o
s 

 196,11 272 5.738 14.112 
Camaçari  42,13 62 1.318 3.409 

Conde 43,32 55 585 1.599 
Entre Rio 25,52 38 527 1.393 
Esplanada 16,01 7 62 140 

Jandaíra 39,05 10 169 417 

Lauro de Freitas 2,83 12 151 364 
Mata de São João  27,25 88 2.926 6.790 

  
 B

a
ía

 d
e
 T

o
d

o
s 

o
s 

S
a
n
to

s 

 174,02 475 14.905 32.355 
Cachoeira  8 112 259 
Itaparica 24,73 16 255 597 

Jaguaripe 16,75 4 36 99 
Madre de Deus 9,65 6 101 261 

Maragogipe  11 130 298 
Nazaré  6 85 201 

Sal. da Margarida 1,75 10 149 494 
Salvador 66,91 300 12.136 25.668 

Santo Amaro  9 157 422 
São Félix  2 29 73 

S. Fco. do Conde 12,57 3 53 123 
Saubara 7,77 13 230 579 

Vera Cruz 33,89 87 1.432 3.281 

C
o

st
a
 d

o
 

D
e
n

d
ê
 

 148,66 306 3.972 11.158 

Cairu 65,87 157 1.881 5.295 
Camamu  7 109 260 

Ituberá 15,22 11 149 361 
Marau 41,04 57 685 2.034 

Nilo Peçanha 5,06 4 35 94 
Taperoá  2 20 43 
Valença 21,47 68 1.093 3.071 

C
o

st
a
 d

o
 

C
a
c
a
u

 

 187,75 319 5.229 14.952 

Canavieiras 43,99 42 595 1.643 
Ilhéus 76,05 141 2.914 8.699 

Itacaré 25.99 110 1.143 3.132 
Una 32,21 16 485 1.233 

Uruçuca 9,51 10 93 245 

C
. 
d

o
 

D
e
sc

o
b

ri
m

e
n

to
  148,87 634 13.919 45.163 

Belmonte 40,43 13 99 242 

Porto Seguro 70,60 552 12.401 40.716 
S.. C. de Cabrália 37,84 69 1.419 4.205 

C
o

st
a
 d

a
s 

B
a
le

ia
s 

 203,23 247 3.740 12.373 
Alcobaça 28,18 26 597 2.140 

Caravelas 23,38 15 237 715 
Mucuri 58,71 32 451 1.244 

Nova Viçosa 31,59 66 863 3.111 
Prado 66,37 108 1.592 5.163 

Total   2.253 47.503 130.113 
Fonte: IBGE (2011) e Bahia (2005). Elaboração própria. 
1 MHs:  Empreendimenos Hoteleiros   2 UHs : Quartos Hoteleiros  



Luiz Antonio de Souza                                                        O URBANISMO NA INTERFACE DO TURISMO         CAP 7         

                             Usos e apropriações especulativas do litoral da Bahia 

 

245 
 

Analisando a distribuição no âmbito dos três municípios que compõem essa ZT, vê-se 

que Porto Seguro, além de apresentar a maior extensão de litoral entre estes (47%), possui 

552 (87%) dos empreendimentos hoteleiros; 12.401 (89%) dos quartos hoteleiros e 40.163 

(90,15%) dos leitos. Assume, também, uma expressão significativa no âmbito dos dados 

gerais de oferta hoteleira em relação as demais ZTs, pois este município concentra 552 

empreendimentos hoteleiros, corresponde a 24,5% do total, mais que o dobro da oferta 

hoteleira da Costa dos Coqueiros e maior, também, que a de Salvador. 

Outra ZT que cabe destacar, em segundo lugar, é a da Baía de Todos. Nesta, 

concentram-se em seus 13 municípios, 475 empreendimentos hoteleiros, correspondendo a 

21,08% do total das ZTs costeira; 14.905 quartos hoteleiros, correspondendo a 31,37% e 

32.355 leitos, correspondendo a 24,87%. Destaca-se nesta ZT o município de Salvador, com o 

propósito de evitar distorções na distribuição de empreendimentos hoteleiros no litoral 

baiano, tendo em vista que este município, capital do Estado, tem uma presença histórica no 

circuito hoteleiro que antecede a valorização turismo sol e mar da atualidade.  

Salvador concentra 300 empreendimentos hoteleiros, correspondendo a 63,16% da 

ZT; 12.136 quartos hoteleiros que corresponde a 81,42% ZT. % e 25.668 leitos, 

correspondendo a 85,20% desta ZT. 

 

  

Tabela 7.3 Empreendimentos Hoteleiros, Quartos Hoteleiros e Leitos. 2005  
 

Zona Turística 
Empreendimentos 

Hoteleiros 
(MHs) 

Quartos Hoteleiros 
 (UHs) 

 
Leitos 

 N0 % N0 % N0 % 
Costa dos Coqueiros 272 12,07 5.738 12,08 14.112 10,84 
B.T.S. 475 21,08 14.905 31,37 32.355 24,87 
Costa do Dendê 306 13,58 3.972 8,37 11.158 8,57 
Costa do Cacau 319 14,16 5.229 11,01 14.952 11,49 
C. do Descobrimento 634 28,14 13.919 29,30 45.163 34,71 
Costa das Baleias 247 10,97 3.740 17,87 12.373 9,52 

Total 2.253 100 47.503  100 130.113 100 

Fonte: Bahia, 2005. Elaboração própria. 
 

 

Em 2005, os dados disponíveis, apresentados na Tabela 7.4, permitem visualizar, 

também, uma projeção da oferta hoteleira tanto em implantação como a prevista. Estes 

números alcançavam a soma de 23.610 quartos nos empreendimentos hoteleiros que, quando 

implantados significariam um aumento de aproximadamente 50% da oferta existente. O 

destaque cabe a Costa dos Coqueiros, com 13.319 quartos, correspondendo a 56,41% 
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aumento a oferta, principalmente, a localizada no município de Mata de São João.  Em 

seguida vem a Costa do Cacau, com 22,24%, privilegiando os municípios de Itacaré. 

Os dados mais recentes, fornecidos pela Secretaria de Turismo do Estado, 

apresentados no Anexo 7.1 e sintetizados na Tabela 7.5 informa os empreendimentos 

hoteleiros privados inaugurados no período de 2007 a 2013, totalizando 23 empreendimentos 

que acrescentaram 3.865 quartos, privilegiando a ZT da Baía de Todos os Santos com 16 

(70%) destes empreendimentos e a ZT da Costa dos Coqueiros com 5 (22%) e ZT da Costa 

do Descobrimento com 2.  Chama a atenção o fato de que todos os empreendimentos 

inaugurados na ZT Baía de Todos os Santos estão situados no município do Salvador. Já os 

dois da Costa do Descobrimento estão em Arraial da Ajuda, onde se implanta uma oferta 

hoteleira diferenciada. 

 
Tabela 7.4 Investimentos Privados, realizados e previstos por Zona Turística. Bahia. 2005 

 
Zona Turística 

N0 de quartos dos 
Empreendimentos em 

operação 

N0 de quartos dos Empreendimentos 
em implantação/previstos 

N0 % N0 % 
Costa dos Coqueiros 5.738 12,08 13.319 56,41 
Baía de Todos os 
Santos 

14.905 31,37 1.788 7,57 

Costa do Dendê 3.972 8,37 818 3,47 
Costa do Cacau 5.229 11,01 5.250 22,24 
Costa do 
Descobrimento 

13.919 29,30 1.685 7,13 

Costa das Baleias 3.740 17,87 750 3,18 

Total 47.503 100 23.610 100 
               Fonte: Bahia, 2005. Elaboração própria 
 

 

      Tabela 7.5 Investimentos Privados inaugurados de 2007 a 2013 e previstos em 2013. 
 
 
Zona Turística 

Empreendimentos Hoteleiros 
Inaugurados de 2007-2013 

Empreendimentos Hoteleiros 
Previstos 

Número 
 

Número de 
Quartos 

Número 
 

Número de 
Quartos 

Costa dos Coqueiros 5 1.258 19 13.634 
Baía de Todos os Santos 16 2.576 13 1.959 
Costa do Dendê - - 6 1.417 
Costa do Cacau - - 8 853 

Costa do Descobrimento 2 31 6 978 
Costa das Baleias - - - - 

Total 23 3.865 52 18.841 
     Fonte: Bahia, 2013. Elaboração própria. 
 

Somando as informações disponíveis relativas dos 23 empreendimentos inaugurados, 

entre os anos de 2007 a 2013, aos 2.253 já existentes até 2005, constata-se um total de 2.276 

empreendimentos hoteleiros nas ZTs costeiras do Estado da Bahia, com 51.368 quartos 
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hoteleiros. Observando que num período de sete anos (2007 a 2013) foram implantados 

somente 23 empreendimentos embora se tenha projetado um número de 52 

empreendimentos, a grande maioria até 2015, com um incremento previsto de 18.841 

quartos hoteleiros.  

Embora os números deem uma dimensão de ordem de grandeza dos 

empreendimentos, isto é, o quantitativo de quartos e de leitos da oferta hoteleira do Estado, 

cabe fazer um esforço de análise para além destes e tentar identificar as características e 

especificidades destes empreendimentos que revelam um padrão tipológico tanto do ponto de 

visto arquitetônico quanto ao uso e ocupação do solo, portanto, de produção do espaço 

turístico incrementando o “consumo de natureza”. 

Uma variável reveladora do padrão dos empreendimentos pode ser observada na 

relação entre o porte do empreendimento e a relação entre o número de quartos e de leitos 

que vão indicar a população flutuante que ocupa estes empreendimentos hoteleiros.  Estas 

variáveis podem sugerir, também, o perfil da oferta que se pretende atrair de modo a 

consolidar o destino turístico. Este ora orientado a um mercado internacional e/ou nacional 

de maior segmento de renda, ora ao mercado nacional e regional, de acordo com a demanda 

que se pretenda captar. Estabelecendo, assim, uma seletividade na oferta dos lugares que vai 

estar vinculada à origem dos capitais dos investidores e empreendedores e às “bandeiras” dos 

tours operadores.  

 As informações da oferta hoteleira, em 2005, constantes na Tabela 7.2 permite fazer 

algumas relações. A primeira é calculando a média de quartos hoteleiros por 

empreendimentos que expressam o porte destas unidades. Assim, tem-se a média de 21,08 

quartos por empreendimentos. Estabelecendo o mesmo raciocínio na relação quarto/leito, 

tem-se uma média de 2,73 leitos por quarto hoteleiro. Cabe destacar esta relação no caso da 

Costa do Descobrimento e da Costa das Baleias que apresentam uma média superior à geral, 

tendo a primeira com 21,95 quartos por empreendimento e 3,34 leitos por quarto e a segunda 

com 15,14 quartos por empreendimento e 3,30 leitos por quarto. No caso específico de Porto 

Seguro, a média do número de quartos por empreendimento era de 22,46 enquanto que a 

média de leito por quarto era de 3,30. Isto pode revelar que, até então, se estaria diante de 

uma oferta hoteleira mais diversificada, com um padrão tipológico compreendendo pensões, 

pousadas, pequenos, médios e grandes hotéis, portanto, capaz de absorver uma diversidade 

de demanda de mercado de variados segmentos socioeconômicos.  

 Já, o exercício desta mesma relação para os empreendimentos inaugurados no período 

de 2007 a 2013 apresenta uma alteração expressiva nestes resultados (Tabela 7.5). Tem-se 
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que os 23 empreendimentos hoteleiros inaugurados no período apresentam uma média de 

168 quartos por empreendimento. Cabe observar que, no caso específico da ZT da Costa dos 

Coqueiros esta média é de 252 quartos por empreendimento, bem acima da média geral. Por 

outro lado, na ZT da Costa do Descobrimento a média é de 15 quartos por empreendimento 

hoteleiro, bem abaixo da média geral.  

A análise que se pode empreender desses valores é da presença de grandes complexos 

hoteleiros na Costa dos Coqueiros, orientada para uma demanda planejada para uma oferta 

massiva e, no outro extremo, uma oferta voltada a atender uma demanda de natureza mais 

seletiva do ponto de vista socioeconômico. Este quadro se confirma, como perspectiva, ao ser 

analisado os 52 empreendimentos hoteleiros previstos em relação a sua oferta de 18.841 

quartos hoteleiros, o que corresponde a uma média de 362 quartos por empreendimentos 

hoteleiros.  A análise mais detalhada da oferta prevista por ZT confirma, também, o já 

observado para a Costa dos Coqueiros, cuja média de quartos por empreendimento é de 717. 

Enquanto para a Costa do Descobrimento tem-se uma média de 163 quartos por 

empreendimento. 

Isto apresenta um incremento no número de unidades de quartos por 

empreendimento o que pode ser indicativo de uma mudança de padrão. Para o caso da Costa 

dos Coqueiros, ao lado de pequenos e médios hotéis, vê-se o protagonismo de grandes hotéis 

e de grandes complexos hoteleiros.  

Para a Costa do Descobrimento é interessante observar que esta ZT é uma zona 

consolidada e continua atraindo turistas pelos monumentos históricos, pelas suas praias e por 

diversificada opção de diversões, como a “Passarela do Álcool”. Porém, também se consolida 

como uma oferta hoteleira mais elitizada que busca as localidades destinadas a segmentos 

sociais de alta renda que se estabelecem em Arraial da Ajuda e Trancoso.  

 

 

7.2 EMPREENDIMENTOS REPRESENTATIVOS DO “MODELO” DE TURISMO DE 

LITORAL NA BAHIA 

 

 As informações referentes à oferta hoteleira tratada numericamente dão uma 

dimensão de grandeza e podem indicar perspectivas, porém não dão conta de explicitar as 

diferenças qualitativas e a diferenciação tipológica desses empreendimentos.  O número de 

quartos hoteleiros que aparecem nas estatísticas do setor engloba tanto os existentes em 
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pensões e pousadas, como os de hotéis de pequeno, médio e grande porte, como os dos 

resorts e dos complexos turísticos. 

Acompanhando esta diferenciação, vê-se a emergência de novos lugares que passam a 

adquirir evidência e a funcionar como atrativos aliado aos equipamentos instalados como 

base física para a oferta da prestação do serviço turístico.  O que se estabelece como 

diferencial de ocupação é que a infraestrutura requerida para receber os turistas, 

notadamente a base do alojamento (hoteleira), prescinde de arranjos espaciais pretéritos. Ao 

invés de se implantarem em áreas com base urbana consolidada buscam áreas “interessantes” 

para os propósitos de seus investimentos e constroem “campos de pouso” para o capital 

desconsiderando as formas pretéritas de ocupação ali existentes.  

Se num primeiro momento, como já observado, a funcionalização dos lugares e a 

consequente criação de base hoteleira, necessária para os serviços de consumo turístico, 

contava com o apoio de uma estrutura urbana, à medida que a atividade vai se consolidando 

desencadeia novas formas de estruturação espacial e outra relação com a ocupação existente.  

Esta forma recente de estruturação pode ser observada, por exemplo, na Costa dos 

Coqueiros. A situação da denominada Costa dos Coqueiros contem os elementos que podem 

ajudar a exemplificar estas novas formas de estruturação espacial advindas com a atividade 

recente do turismo de litoral na Bahia.  

A Costa dos Coqueiros, mais conhecida como Litoral Norte, por sua proximidade com 

a região de Salvador, há muito tempo desempenha o papel de zona turística, quer seja na 

qualidade de segunda residência ou hoteleira. Já na década de 1960, a Aldeia de Arembepe 

era o paraíso e “Meca” do movimento hippie no Brasil. Mas, em geral, a atividade do turismo 

estava mais voltada para uma zona de influência que abarcava uma população regional, e era 

empreendida pela acomodação em edifícios habitacionais, de concepção simples, em contínuas 

adaptações funcionais, e aluguéis de imóveis e/ou quartos por temporadas. Esta condição foi, 

paulatinamente, sofrendo significativa alteração e expansão com os incentivos das políticas 

públicas, em especial do Prodetur I e II, que viabilizaram a implantação de infraestrutura 

rodoviária com a ampliação da BA-099 com os trechos da “Estrada do Coco” (de Lauro de 

Freitas até Praia do Forte) e da “Linha Verde” (Praia do Forte a Mangue Seco). 

Foi neste contexto que a localidade de Praia do Forte, no município de Mata de São 

João, desponta como “lugar de turismo internacional”, como iniciativa de caráter privado6. 

                     
6 O “Plano de Urbanização e Arquitetura” da Praia do Forte é de autoria do arquiteto Wilson Reis Netto, de 
1971. Além deste trabalho este arquiteto  realizou, ao longo da década de 1980 e o começo da década de 1990, a 
Pousada Praia do Forte; a Pousada Outro Lado da Lua; o Resorte Praia do Forte; Hotel Resort Praia do Forte; 
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Estruturada a partir de uma vila de pescadores, esta é incorporada na proposta assim como 

seus espaços originais, transformados em simulacros. Mantém-se o arranjo espacial original, 

mas ao ser alterada a sua estrutura social, redefine-se a sua função. Tanto as atividades de 

pesca, os pescadores como suas casas são mantidas no núcleo central da Vila como alegoria e 

parte dos atrativos para os turistas. Ao lado deste núcleo central que foi redefinido como área 

comercial, com lojas e restaurantes, se estabelecem outras formas de ocupação, como 

condomínios fechados, hotéis e resorts. As Figuras 7.1 e 7.2 mostram a área central da Vila e 

seu entorno em dois momentos, 2005 e 2010, onde é possível perceber as diferentes formas 

de ocupação e a sua expansão a partir de seu núcleo original.  

Os instrumentos de propaganda do turismo e dos seus segmentos – agentes de 

viagem, operadores e promotores e agentes do mercado imobiliário – tem “maquiado” a 

realidade, construindo um cenário de maneira a persuadir os usuários, a população local e os 

turistas, transformados em espectadores, a participar desta montagem. Os turistas, 

consumidores deste cenário, saem em busca de locais paradisíacos, de paisagens excepcionais 

compatíveis com o seu poder aquisitivo.  A grande maioria da população local foi sendo 

deslocada para longe da praia, para o outro lado da rodovia, e se coloca como um grande 

exército industrial de reserva a serviço do capital, disputando empregos nas residências, nos 

hotéis e restaurantes, de forma temporária ou sazonal. 

A transmutação da Praia do Forte em espaço turístico, processo que vai ser verificar 

em outros casos aqui abordados, permite exemplificar quando Carlos se refere ao dizer que:  

 

 

A indústria do turismo transforma tudo o que toca em artificial, cria um 
mundo fictício e mistificado de lazer, ilusório, onde o espaço se transforma 
em cenário para o “espetáculo” para uma multidão amorfa mediante a criação 
de uma série de atividades que conduzem a passividade, produzindo apenas 
a ilusão da evasão, e, desse modo, o real é metamorfoseado, transfigurado, 
para seduzir e fascinar, Aqui o sujeito se entrega às manipulações 
desfrutando a própria alienação e a dos outros (CARLOS, 2002, p. 26). 
 

 

 

                                                                
o Condomínio Aldeia da Praia; o Solar dos Arcos; o Solar Garcia D’Ávila; a sede nacional do Projeto TAMAR e 
o projeto do Parque Ecológico Resort Praia do Forte (www.wilsonreisnetto.com.br). 
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Figura 7.1 Imagem de Praia do Forte indicando o núcleo original da Vila e  
área de expansão, em 2005. 
 

 

Figura 7.2 Imagem de Praia do Forte indicando o núcleo original da Vila  
e área de expansão, em 2011. 
 
 
Em 1990, a Praia do Forte foi considerada pelos técnicos dos órgãos de planejamento 

– a exemplo do Programa de Desenvolvimento do Turismo na Bahia (PRODETUR), 

Companhia de Desenvolvimento Regional de Salvador (CONDER), Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente (IBAMA), e do Centro de Recursos Ambientais (CRA) –, como “modelo” de 
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gestão e preservação socioambiental, uma “experiência exitosa” de empreendimentos 

turísticos de sucesso econômico e social, como tal, a ser referência para outros espaços do 

Estado da Bahia (DINIZ, 2007).  Muitos trabalhos desenvolvidos a respeito do “modelo” de 

Praia do Forte apresentam elementos que questionam o êxito do empreendimento ao 

incluírem em suas análises a dimensão da população local e o comprometimento ambiental 

(DINIZ, 2007; SOBRINHO, 1988; SANTOS, 2006; LIMONAD, 2004, 2007 e 2008). 

Para a avaliação como experiência exitosa não foi levada em consideração o fato de 

que, nos últimos quarenta anos, as comunidades do entorno de Praia do Forte – em especial, 

Tapera, Os Ferreiras, Beira Rio Pojuca, Pau Grande e Barreiro – foram transformadas em 

objetos de perseguição pelas ações e atos arbitrários dos donos e funcionários da Fundação 

Garcia D’Ávila (FGD) e do seu projeto de turismo, no município de Mata de São João, no 

interior das antigas fazendas Praia do Forte e Engenho Camurujipe7. Este é realmente um 

bom exemplo de como estes empreendimentos são implantados, no que diz respeito à forma 

de apropriação da natureza e a desconsideração da base social pré-existente, modelo de ação 

que acabou sendo reproduzido no litoral baiano configurando, claramente, disputas sócio-

territoriais8. 

O primeiro grande empreendimento hoteleiro instalado em Praia do Forte o Hotel 

Robinson Crusoé foi, também, o primeiro empreendimento turístico planejado na proposta 

de implantação de Centros Turísticos e vai ter uma importância como “empreendimento 

âncora”. Inaugurado, em 1985, vai ser “ancora” tanto para atrair um público de turistas 

europeus, especialmente alemães, como de outros empreendimentos turísticos9. Com 292 

apartamentos, todos posicionados de frente para o mar em meio a exuberante jardim.  Em 

2006, o empreendimento foi adquirido pelo grupo financeiro português Espírito Santo sob o 

nome de “Tívoli Ecoresort Praia do Forte”. O Grupo investiu para adequá-lo aos padrões 

internacionais da marca e, ao completar 25 anos de atividade, é um dos poucos 

                     
7
 A Fundação Garcia D’Ávila é responsável pela gestão das áreas das fazendas Praia do Forte e Engenho 

Camurujipe na tentativa de transformá-las em Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) como 
Reservas Sapiranga e Camurujipe como forma de direcionar seu uso para o turismo e outros projetos afins. A 
primeira está localizada nas imediações do Castelo Garcia D’Ávila até a comunidade Pau- Grande e a segunda 
após a comunidade Barreiro adentrando ao rio Pojuca.  
8 O arcabouço jurídico do empreendimento de Praia do Forte foi elaborado pelo advogado Mayr Godoy, da 
Empresa MUNICIPIVM.  É desta Empresa a criação do projeto de ocupação turística da Praia do Forte e 
formulação do Projeto TAMAR, em 1978, para a Fundação Garcia D’Ávila além da criação do Projeto do 
Distrito Ecológico –Turístico da Costa do Sauípe, em 1993, para a Fundação Odebrecht. 
(www.municipivm.com.br). 
9 A autoria do projeto do Hotel Robinson Crusoé é atribuída a Carlos Cascaldi por Sylvia Fischer (2005). 
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empreendimentos do Brasil que integra a rede de hotéis de luxo Preferred Hotels & Resorts10 

(Figuras 7.3, 7.4 e 7.5).  

As atividades de turismo em Praia do Forte foram adensadas pela proximidade da 

Região Metropolitana Salvador e seu entorno, geradas a partir dos fluxos rodoviários e, em 

especial, com o seu Aeroporto Internacional, responsável pelo recebimento dos fluxos 

nacionais e internacionais de turistas.  Este fato, aliado a outras circunstâncias, permitiu a 

possibilidade de reprodução de funcionalização espacial e tem sido alimentado pelas ações do 

poder público em seu esforço de marketing na formação do “destino Bahia” 11 e a implantação 

de outros grandes empreendimentos voltados para o turismo de litoral, entre estes, o 

Complexo Hoteleiro de Sauípe e Iberostar.  

É importante salientar que, não obstante estes novos empreendimentos seguirem o 

“modelo” de Praia do Forte, lançam adaptações circunstanciadas à natureza da demanda 

projetada e à atuação e experiência dos promotores, não raro oferecendo mais um produto de 

suas redes. O fato de Praia do Forte ser um “modelo” consolidado desencadeia, também, 

externalidades positivas que valorizam o espaço do Litoral Norte/Costa dos Coqueiros para 

as atividades de turismo e possibilitam, no ciclo de vida da atividade, uma diversificação da 

oferta de lugares.  

Assim, nos espaços subsequentes à Praia do Forte, no mesmo Litoral Norte, foram 

localizados outros grandes empreendimentos, como: Complexo Costa do Sauípe que, 

seguindo o mesmo “modelo” de implantação também expulsou pescadores, marisqueiras e 

artesãs da Vila Sauípe e Porto Sauípe. Diferente de Praia do Forte, o Complexo Costa do 

Sauípe não se implantou sobre a base urbana pré-existente, mas na proximidade de várias 

comunidades. Estas comunidades receberam, juntamente com outras de seu entorno – 

Malhada, Curralinho, Canoas, Areial e Diogo –, toda a pressão negativa do investimento. 

Acostumados com uma vida tranquila, estes povoados passam a ser ponto de apoio para os 

trabalhadores empregados na construção civil, atraídos pela propaganda e repetitivo jargão 

da criação de emprego, no caso, a criação de sete mil empregos no complexo turístico. 

Passam a receber o lançamento do sistema de esgotamento sanitário e de abastecimento de 

                     
10 Para ser aceito nesta categoria é necessária uma avaliação rigorosa, onde são verificados cerca de 1.600 itens, 
com atenção especial ao serviço.  
11 Este esforço tem sido complementado, por um lado, pelo treinamento e capacitação de mão de obra 
desenvolvido pela parceria da Sauípe S/A (empresa que administra o complexo turístico) com Instituto da 
Hospitalidade, do Senac e do Sebrae. E, por outro, pelas ações desenvolvidas pelo “Cluster de Entretenimento 
da Bahia”. Criado em 2002, este Cluster é uma associação de empresas para impulsionar e alavancar a economia 
do turismo na Bahia. Tem como prioridade “criar um plano estratégico, que envolve a definição de um público 
alvo, desenvolver produtos turísticos e fazer um plano educacional para a população, orientado-a a lidar com o 
turista”. (Folha de São Paulo, 01/07/2002). 
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água dos hotéis. Os pescadores constatam que “o que sobra do turismo da Costa do Sauípe 

para a gente, são os esgotos”; visto que “o rio morreu e os peixes sumiram” afirmam eles 

(ANDRADE, 1998 e A TARDE, 16/08/2005).  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3 a 7.5 Vista geral e detalhes do Tivoli Ecoresort Praia do Forte. Mata de São 
João.  
Fonte: <a href="http://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotos-g303267-d312539-
Tivoli_Ecoresort_Praia_do_Forte-Mata_de_Sao_Joao_State_of_Bahia.html#18017277 
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O Complexo Costa do Sauipe, inaugurado em 2000, é considerado o primeiro mega-

resort brasileiro. Realizado pela Construtora Norberto Odebrecht (CNO), também 

proprietária das terras que, numa operação pouco esclarecida, envolveu os investimentos da 

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) na construção do 

Complexo Hoteleiro. Este Complexo também apresenta particularidade no sentido de que os 

investidores locais – os que possuem a propriedade da terra e os que assumem a construção 

do empreendimento – arrendam o empreendimento para redes hoteleiras, normalmente de 

“marcas” ou “bandeiras” internacionais, que através de contrato de gestão passam a 

administrá-lo12 (Figura 7.6) O objetivo da Odebrecht e da Previ é transformar o Complexo 

Turístico Sauípe em um “Caribe baiano” ou “a Cancun brasileira” atraindo os turistas 

brasileiros e de outros países do Mercosul, Europa e Estados Unidos13 (A Tarde, 

03/11/2008 e SOLIANI, 1998). 

 

 

 

Figura 7.6 Complexo Hoteleiro Costa do Sauípe. 
               Fonte: http://www.costadosauipe.com.br/hotel-voce.php 

 

                     
12 A CNO contratou o primeiro estudo para aproveitamento turístico da Fazenda Sauípe da empresa americana 
Arthur D. Little. Na oportunidade o projeto estava direcionado para o mercado americano, contrariando o 
resultado das pesquisas de mercados emissores do PRODETUR I (1992-1995).  
13 O projeto urbanístico e arquitetônico foi realizado pelo escritório de André Sá e Francisco Mota Arquiteto 
(AFA). 

http://www.costadosauipe.com.br/hotel-voce.php
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O complexo hoteleiro Costa do Sauípe é composto por cinco resorts e pousadas e estão 

voltados para atender hóspedes em turismo de lazer e eventos, com capacidade para receber, 

simultaneamente, 3.000 hóspedes nos seus 1.564 apartamentos. Diferente do seu precursor 

Robison Crusoé/Tivoli Ecoresort Praia do Forte que é um grande hotel implantado numa 

localidade, o Costa do Sauípe é um conjunto de hotéis, com personalidade própria – 

denominação, operadoras, público – que formam uma localidade, um complexo hoteleiro. A 

gestão do empreendimento passou por uma série de percalços de rompimento de contratos e 

mudança de “bandeira” de operadores. A mudança dos operadores implicou, também, na 

mudança de nome dos hotéis.  O Sauípe Premiun (antigo Sofitel Suites Costa do Sauípe), com 

198 suítes, é o mais sofisticado dos hotéis do complexo e trabalha com o regime de pensão 

“Premiun Inclusive” (Figura 7.7). O Sauípe Club (antigo SuperClubs Breezes Costa do 

Sauípe) com 324 apartamentos, com regime super inclusive (Figura 7.8 e 7.9).  O Sauípe Park 

(antigo Sofitel Conventions & Resort Costa do Sauípe), com 392 apartamentos, é um resort 

dentro do resort, com uma área de 2.000m2 para eventos (Figura 7.10). O Sauípe Class (antigo 

Costa do Sauípe Marriott Resort & Spa), com 256 apartamentos (Figura 7.11). O Sauípe Fun 

(antigo Renaissance Costa do Sauípe Resort), com 237 quartos (Figura 7.12 e 7.13). 

 
 

 

Figura 7.7  
Sauipe Premium, com 198 quartos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 7.8 e 7.9 Sauípe Club, com 324 quartos.  
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Figura 7.10 Sauipe Park, Com 392 quartos e 
2.000m2 de área para eventos. 
 

 

 

 

Figura 7.11  
Sauipe Class, com 256 quartos.  
 

 

 

 

 

 

 Figura 7.12 e 7.13 Sauipe Fun, com 237 quartos.  
 
 Complementam o complexo hoteleiro Costa de Sauípe um conjunto de cinco pousadas 

temáticas - as Sauípe Pousadas – que se propuseram a reproduzir vilarejos de diferentes 

regiões da Bahia: Pousada Agreste: Pousada Torre; Pousada Gabriela; Pousada Pelourinho e 

Pousada Carnaval (Figuras 7.14 e 7.15).  

 Enquanto as edificações dos hotéis resorts, cujo projeto arquitetônico busca 

contemplar um padrão internacional standard, isto é, poderiam estar em qualquer lugar do 

mundo pelo esforço de imprimir seus valores “genéricos”, as Sauípe Pousadas tentam 

reproduzir uma metáfora do que seria uma arquitetura inspirada em diferentes aspectos de 

uma leitura estigmatizada  da cultura baiana. Isto se oferece ao turista criando ambientes 

para produzir a sensação de que pode estar em vários lugares da Bahia: no Pelourinho e em 
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Ilhéus, terra de Jorge Amado e de Gabriela, por exemplo, um breve tour pela Bahia sem sair 

do lugar. As temáticas das Pousadas não se restringem à sua arquitetura, mas reproduzem, 

também, as festas populares, as “lavagens” com as baianas e o carnaval. Em suas lojinhas de 

artesanato aproximam o turista com a arte popular sem este precisar enfrentar a realidade do 

cotidiano do Centro Histórico e da cidade de Salvador e se contentam com o “Pelourinho do 

Sauípe”. Como numa cidade de interior, reproduzem o coreto no centro da praça, numa escala 

que faz deste mais uma alegoria (Figura 7.16). 

 

 

Figuras 7.14 e 7.15 Sauípe Pousadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 7.16 Coreto da Vila  Sauípe Pousadas 

 

Em seu início seria o mercado norte americano o principal emissor ao Complexo 

Costa do Sauípe. Posteriormente, ocorreu o redirecionamento da demanda para o mercado 

nacional.  Somente em 2003 a participação do segmento de hospedes estrangeiro alcançou o 

patamar de 38% dos hospedes do complexo oriundos da Europa, seguido de latino-

americanos e os norte americanos como demanda residual.  Percentual próximo dos 
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mercados emissores nacionais, tendo São Paulo com 40%, Bahia com 17% seguindo de Rio de 

Janeiro, Minas e Brasília (LIMA, 2006, p. 88). 

O recente sorteio das chaves da Copa do Mundo de 2014 foi aí realizado e para este 

evento específico foi construída uma arena – Arena Sauípe – para abrigar a solenidade de 

sorteio. Esta Arena, com 5.700m2 de área total construída conta com um salão principal de 

2.400m2, com capacidade para comportar um público de 3.500 pessoas sentadas ou 6.000 em 

pé. Um espaço multiuso, permanente, que se apresenta com a expectativa de atender eventos 

corporativos, aliada à uma infraestrutura de hospedagem de alto padrão e lazer. 

Entre Praia do Forte e o complexo hoteleiro Costa do Sauípe se implanta mais um 

megaempreendimento hoteleiro: o Iberostar. Em 2003, Miguel Fluxá, o presidente do grupo 

espanhol Iberostar apresentou ao então governador Paulo Souto o projeto da construção de 

um empreendimento turístico distante 4 km do centro da Vila da Praia do Forte: o Complexo 

Iberostar Praia do Forte Golf & Spa Resort e Villas14. Este complexo teria três fases, 

totalizando 1.650 UHs. O primeiro inaugurado foi o Iberostar Bahia, em 200615.  Em 2008, 

foi inaugurada a 2ª. etapa do complexo, o Iberostar Praia do Forte,  com 540 UHs16 e com 

previsão da 3ª. etapa com mais 240 UHs.  As Figuras 7.17 a 7.18ª  mostram imagem da 

implantação do empreendimento em três períodos – 2005, 2010 e 2011 – onde se pode 

visualizar o porte da obra, as transformações morfológicas e seu plano de expansão. 

 

Figuras 7.17 Imagem de satélite da implantação do Iberostar em 2005. 

                     
14 O Iberostar foi implantado em terreno adquirido do grupo Eco Resort Praia do Forte, sendo seus diretores 
Angélica e Klaus Peters, proprietários da Praia do Forte.  
15 O projeto do Iberostar Bahia, com 80.377 m2 de área construída, é de autoria do escritório mexicano Quirarte 
Arquitectos. 
16 O Iberostar Praia do Forte II, com 67.160 m2 de área construída, é de autoria da Arquiteta Lucila Carbonelli 
César Tápia. 
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Figuras 7.18 e 7.18a Imagem de satélite da implantação do Iberostar em  2010 e 
2011. 
 
 
As Figuras 7.19 a 7.21 mostram aspectos do empreendimento já concluído enquanto 

as Figuras 7.22 e 7.23 mostram detalhes da decoração interna com citações de elementos da 

prática religiosa afro-brasileira e da flora através dos orixás espalhados no salão do 

restaurante e as palmeiras com suas folhas em metal como alegorias. 

Estas últimas Figuras remetem ao que Ana Fani Carlos se refere ao dizer que “O 

espaço do turismo e do lazer são espaços visuais, presos ao mundo das imagens que impõem 

a redução e o simulacro. E que reduzem a apropriação enquanto ‘mercadoria de uso 

temporário’ definida pelo tempo de não-trabalho” (  CARLOS, 1999,  p. 176). 
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Figura 7.19, 7.20 e 7.21 Vista do Iberostar 

 

Figuras 7.22 e 7.23 Decoração interna do Iberostar com orixás na sala de refeições e 
palmeiras com folhas em metal no hall. 
 
 
Apesar do projeto do Iberostar Praia do Forte ter sido apresentado ao governador do 

Estado da Bahia, sua implantação foi objeto de muita contenda judicial, tendo sido várias 

vezes embargada sua construção, por descumprimento da legislação ambiental ou 
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descumprimento das medidas mitigadoras acordadas. Passa ser uma prática recorrente o fato 

de que a implantação dos empreendimentos turísticos não leve em consideração as ocupações 

pretéritas ou os interesses das populações que residem na área ou em suas imediações – esta 

parte integrante do ambiente –, o mesmo tratamento é dado à fauna e a flora existentes, e no 

caso do Iberostar não foi diferente. A seleção de áreas para implantação dos 

empreendimentos, na maioria das vezes, não tem a legislação ambiental como parâmetro. 

Ocorre que Praia do Papagente, área escolhida pelo grupo espanhol Iberostar para 

implantar o mega empreendimento hoteleiro, era nada mais nada menos que o local também 

escolhido pelas tartarugas marinhas para sua desova.  É nas areias da Praia do Papagente 

que se efetiva 53% de toda a desova de tartarugas marinhas do País e a reprodução desta 

espécie marinha é protegida por legislação ambiental específica17 (BELÉM, 2005).   

Em 2005, o episódio do embargo da construção das obras do Complexo Hoteleiro 

Iberostar, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) levou este órgão federal a adotar uma medida emergencial para todo o Litoral 

Norte da Bahia: suspendeu, por 90 dias, as concessões de consentimento para 

empreendimentos impactantes em qualquer localidade da região. Esta medida foi adotada 

diante da recusa do grupo espanhol em cumprir as normas de proteção ambiental na mais 

importante área de desova de tartarugas marinhas do País (BELÉM, 2005). 

A atitude do IBAMA estava respaldada na Lei 6838/81, que trata da política 

ambiental, e do Decreto 7661/88, que trata do gerenciamento costeiro, que diz que este 

órgão tem que se manifestar sobre qualquer empreendimento onde haja interesse da União, 

com atividades de obras na praia e no mar e no entorno de unidades de conservação federais 

e áreas protegidas por legislação federal, como Áreas de Preservação Permanente (APP). No 

caso específico, por ser uma importante área de desova de tartarugas qualquer atividade ou 

empreendimento precisa da permissão do IBAMA e do Tamar18 para sua instalação de 

acordo com a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA 10/93 

(BELÉM, 2005)19. 

                     
17 Todo ano, cerca de 220 mil filhotes de tartarugas nascem no litoral da Bahia, contudo de cada mil filhotes não 
mais de dois chegam a idade adulta e à fase de reprodução (BELÉM, 2005). A espécie é protegida pelo Decreto 
Federal 750/93 e pelas Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente 248 e 10/93. 
18 O Projeto Tartarugas Marinhas (TAMAR-ICMBio) foi criado, em 1980, para proteger da extinção as cinco 
espécies de tartarugas que utilizam o litoral brasileiro para se alimentar e se reproduzir. Ver mais a respeito em 
http://www.tamar.org.br/ 
19 O então gerente executivo do Ibama na Bahia, Júlio Rocha, declarou que “Não cabe ao órgão ambiental 
defender interesses empresariais. É preciso mudar a lógica do licenciamento do Estado, que é pontual, pensando 
o ecossistema do litoral norte como um todo para garantir a proteção da fauna e flora”. (BELÉM, 13/10/2005) 
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Embora se tenha uma legislação ambiental nacional e estadual que proteja a 

reprodução desta espécie marinha o que se viu neste processo de embargos, multas e 

imposições de medidas mitigadoras é uma prática recorrente neste tipo de empreendimentos 

e em grandes obras. Sabidamente, quando iniciam sua implantação em condições 

ambientalmente incorretas e em desacordo com a legislação ambiental, ao serem advertidos e 

autuados o que se busca é uma adequação da lei ao projeto, através de Termos de Ajuste de 

Conduta (TAC) e/ou o estabelecimento de medidas mitigadoras. Todo o esforço é feito para 

não se “perder” a oportunidade do investimento que aliado ao mote de criação de empregos é 

sempre buscada uma maneira de dar viabilidade ao empreendimento e o conflito 

socioterritorial acaba sendo minimizado através de medidas mitigadoras. Muitas vezes, as 

heranças e desdobramentos destas situações vão aparecer mais tarde, com a classificação de 

“passivo ambiental”. Isto deixa claro que a proteção do meio ambiente não depende só da 

existência de um marco legal, mas que para colocá-lo em prática é, antes, uma decisão 

política definida pelos interesses em jogo e pela correlação de forças a cada momento 

histórico. 

Assim que, até 2002, no mesmo litoral norte, um pouco mais adiante do Porto Sauípe, 

em áreas da praia de Imbassaí, já estavam instaladas 32 pousadas e dois Resorts. Foi na praia 

de Imbassaí que adquiriu protagonismo o empreendimento da Reserva Imbassaí Hotéis.  

O Reserva Imbassaí é um complexo hoteleiro e residencial do Grupo Reta 

Atlântico20, localizado na zona litorânea do município de Mata de São João, nas 

proximidades das localidades de Imbassaí, Barro Branco e Sucuiu, numa área de 132,73 ha, 

em plena área de proteção ambiental da APA Litoral Norte21. O empreendimento teve o 

início de sua construção, em 2004, sendo implantado por etapas.  Em seu projeto está 

previsto um total de 6 condomínios, com casas e apartamentos, e 3 hotéis, com 1.200 quartos, 

além de clube de esporte e lazer, com quadras de tênis, vôlei, campos de futebol, clube 

infantil, centro náutico, área comercial, espaço para eventos culturais, restaurantes, trilha 

ecológica e centro equestre. Em 2007, concluída a sua primeira etapa, foram entregues 193 

unidades habitacionais (BRASILEIRO, 2008). 

Na Figura 7.24 pode-se ter uma dimensão da escala do empreendimento e nas 

Figuras 7.25 e 7.26 podem-se ver os modelos de casa e de apartamentos.  

                     
20 O Grupo Reta Atlântico foi constituído, em 1999, pelas empresas portuguesas Rufinos & Filhos S.A., 
Tecninger S.G.P.S., Edipril S.A. e Instalotécnica Ltda., todas do setor da construção civil (BRASILEIRO, 
2008). 
21

 A APA Litoral Norte foi criada pelo Decreto 1.046, de 17 de março de 1992. 
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Mas, antes do empreendimento Reserva Imabassaí chegar a este ponto foi 

desencadeada uma questão política que explicita muito bem tanto a proposta do modelo 

turístico para área de costa como as contradições que emergem para por em prática a 

legislação ambiental, tanto na escala do município, do estado como a federal. 

Em 2004, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia concedeu a licença para 

implantação do empreendimento Reserva Imbassaí.  Em 2007, há mudança na condução 

política do governo do Estado que passa a ser dirigido por Jacques Wagner, do Partido dos 

Trabalhadores (PT).  O turismo continua sendo um dos “principais motores de nossa 

economia”, afirma Wagner à revista Exame (PADUAN, 2007). Segundo Paduan, “desde que 

assumiu o governo da Bahia [...] Jacques Wagner, com seu secretário do Turismo, 

Domingos Leonelli, já fez uma dúzia de viagens ao exterior para vender o estado a turistas e 

investidores estrangeiros”, porém, “o governador não tem encontrado respaldo no setor 

ambiental, uma das pontas fundamentais para o desenvolvimento turístico” (PADUAN, 

2007, p. 1, grifo nosso). 

Paduan, na mesma revista citada, assina o artigo com título “E os hotéis, como 

ficam?”, no subtítulo anuncia o teor da abordagem dizendo que “Na Bahia, maior polo de 

projetos turísticos do país, o governo estadual agora tenta domar seus próprios ecoxiitas que 

assumiram os órgãos ambientais e atemorizam investidores” (PADUAN, 2007, p. 1).  O 

articulista aponta uma série de projetos que se encontravam “emperrados” e encontravam 

dificuldades com relação ao licenciamento ambiental, entre estes estava o “Reserva Imbassaí”, 

embargado pela reforma de uma ponte que constava no projeto licenciado.22   

 

 

                     
22 Outros projetos “emperrados”: Costa Imbassaí, do grupo italiano Oríssio, com quatro hotéis, com total de 
1.600 quartos; Praia do Forte Norte e Praia do Forte Sul, do grupo espanhol Trusam, com nove hotéis, com 
7.000 quartos e vilas com 2.000 residências (PADUAN, 2007). 
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        Figura 7.24 Planta do empreendimento Reserva Imbassaí. 

 

 Figuras 7.25 e 7.26 Modelos de apartamento e casa da Reserva Imbassaí. 
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Ocorre que a licença concedida ao empreendimento Reserva Imbassaí, segundo o 

superintendente do IBAMA na Bahia23, estava condicionada à fiscalização da obra o que não 

aconteceu. Pressionados por inúmeras denúncias, esse órgão procedeu a fiscalização e, 

constando irregularidades, embargou a obra (JACOBINA, 2007). Mas, além da ponte o 

empreendimento apresentava outras irregularidades que foram motivos de contestação do 

Ministério Público Estadual ao CRA. Tendo o CRA acatado a contestação do MPE 

suspendeu a licença já concedida. A questão levantada pelo MPE era de que o complexo 

Reserva Imbassaí está instalado numa Zona de Proteção Visual (ZPV) da APA Litoral Norte.  

A questão da ZPV não se limitava ao empreendimento Reserva Imbassaí, mas se 

estendia a outros que estavam em construção ou projetados. Portanto, esta decisão interferia, 

diretamente, em muitos interesses entre eles aqueles capitaneados pela Prefeitura de Mata de 

São João. Esta Prefeitura já havia formulado uma serie de leis que manifestavam o interesse 

na vinda de empreendimentos turísticos ao município e criavam as condições legais 

favoráveis a estes.  Entre estas estava a Lei Municipal n0 195/2003 que criava o “Distrito 

Turístico e Ecológico da Orla do município de Mata de São João”. Posteriormente, em 

consonância com a Lei Municipal n0 229/2005 que modifica os limites da área urbana do 

litoral do município de Mata de São João transforma parcela significativa de sua área rural 

que faz limite com o litoral em área urbana, favorecendo, assim, a implantação de grandes 

empreendimentos turísticos24. Entre uma e outra são sancionadas duas leis municipais 

específicos deste tema. A primeira, a Lei Municipal n0 203/2004 que declara no seu Art. 1º. 

 

Art. 1º. Fica considerada de Utilidade Pública e Inequívoco Interesse Social 
as obras, atividades, planos e projeto do Empreendimento Praia do Forte 
– Iberostar, a ser implantado na localidade de Praia do Forte, inserida no 
Distrito Turístico e Ecológico da Orla do Município de Mata de São João, 
Estado da Bahia. (Grifo nosso). 

 

A segunda, a Lei Municipal n0 204/2004, com o mesmo teor, o mesmo número de 

artigos, mas destinada a outro empreendimento, reza em seu Art. 1º. que: 

 

Art. 1º. Fica considerada de Utilidade Pública e Inequívoco Interesse Social 
as obras, atividades, planos e projeto do Empreendimento Reserva 

                     
23

 Na época, Célio Costa era o superintendente do IBAMA na Bahia 
24 Legislação semelhante foi criada em Prado (BA) através da Lei Municipal n. 56/2001. Esta Lei transformou 
todo o litoral do município de Prado em área urbana, contribuindo para fomentar a especulação imobiliária e a 
degradação ambiental na região. A região e seu entorno faz parte de três unidades de proteção integral o que 
levou o MPF/BA a propor uma ação civil pública pedindo que esta Lei seja declarada inconstitucional a fim de 
proteger os Parques Nacionais do Descobrimento e de Monte Pascoal e a Resex Corumbau. (MPF, 
12/11/2008). 
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Imbassaí, a ser implantado na localidade de Imbassaí, na área denominada 
Fazenda Barroso, inserida no Distrito Turístico e Ecológico da Orla do 
Município de Mata de São João, Estado da Bahia. (Grifo nosso) 

 

Ao legislar livremente, o município incorre numa ilegalidade e extrapola sua 

competência ao desconsiderar a Lei Federal no 9.985/2000 que institui o Sistema Nacional de 

Unidade de Conservação (SNUC) assim como a Lei Estdual no. 1.046/92 que criou a Área de 

Proteção Ambiental do Litoral Norte do Estado da Bahia (APA Litoral Norte). Segundo 

Machado que analisou estes conflitos na legislação ambiental “os grandes empreendimentos 

são declarados de interesse social e relevante utilidade pública pelo poder público local, como 

forma de flexibilizar a aplicação das normas ambientais na concessão do licenciamento destes 

complexos pelo poder público competente” (MACHADO, 2008, p. 116). 

Em janeiro de 2007, uma sessão especial na Assembleia Legislativa, requerida pelo 

Deputado Edson Pimenta (então do PCdoB) discute os empreendimentos no litoral norte, 

entre eles o caso da Reserva Imbassaí. E, em maio de 2008, é publicada na coluna “Tempo 

Presente” do Jornal A Tarde (25/05/2008, p.2), a nota da liberação das construções: 

 

Enfim, a polêmica sobre a forma de ocupação das áreas praieiras do litoral norte (que 
estavam afugentando investidores) parece ter chegado ao fim. O CEPRAM aprovou 
nova resolução, modificando a anterior, que proibia hotéis e residências nas Zonas de 
Proteção Visual (ZPVs). Na prática incorporou parâmetros de um projeto do 
deputado Edson Pimenta (PCdoB) que libera o gabarito para hotéis de até três 
pavimentos e permite a construção de bangalôs, residências turísticas e restaurantes 
temáticos.  
Pimenta acha que foi “uma atitude responsável”. Os ambientalistas não gostaram. 

 

 Segundo Machado, na área de estudo do Litoral Norte da Bahia as leis ambientais 

estaduais nem sempre estão de acordo com as federais mais restritivas. Foi assim que a 

Resolução do CEPRAM no. 3.813, de 20 de dezembro de 2007, foi modificada pela Resolução 

no. 3847, de 25 de abril de 2008, “num lapso temporal de apenas quatro meses, com a 

finalidade de permitir a construção de hotéis com três pavimentos em ZPV, comprometendo, 

deste modo, os atributos ambientais da paisagem relevantes para o próprio turismo” 

(MACHADO, 2008, p.116). 

Em 2010, mais um empreendimento é inaugurado em Imbassaí, o Grand Paladium 

Imbassai Resort & Spa – Reserva Imbassaí, com 654 quartos, do grupo espanhol Fiesta. 

(Figuras 7.27, 7.28 e 7.29) 

Na Figura 7.30 se reproduz uma página eletrônica promocional do Grand Paladium 

Imbassai Resort & Spa. Nesta página chama a atenção para a localização do empreendimento: 



Luiz Antonio de Souza                                                        O URBANISMO NA INTERFACE DO TURISMO         CAP 7         

                             Usos e apropriações especulativas do litoral da Bahia 

 

268 
 

“uma reserva natural”, um “lugar único” onde “luxo e a natureza se harmonizam num mesmo 

ambiente”.   

 

 

 

      

        Figuras 7.27, 7.28 Grand Palladium Imbassaí Resort & SPA All Inclusive  

           Fonte: http://www.resortgrandpalladium.com.br/grand-palladium-fotos/ 

 

 

 

             Figura 7.29  Grand Palladium Imbassaí Resort & SPA All Inclusive  

                Fonte: http://www.resortgrandpalladium.com.br/grand-palladium-fotos/ 

 

http://www.resortgrandpalladium.com.br/grand-palladium-fotos/
http://www.resortgrandpalladium.com.br/grand-palladium-fotos/
http://www.resortgrandpalladium.com.br/wp-content/uploads/2011/08/grand-palladium-imbassai-resort-externas13.jpg
http://www.resortgrandpalladium.com.br/wp-content/uploads/2011/08/grand-palladium-resort-imbassai-piscinas311.jpg
http://www.resortgrandpalladium.com.br/grand-palladium-fotos/
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Grand Palladium – O Resort 

Grand Palladium Imbassaí Resort & SPA All Inclusive 

 

Grand Palladium – O Resort 

No município de Mata de São João, dentro da reserva de Imbassaí esta ambientado o Grand Palladium Imbassaí Resort e 

SPA, onde o luxo e a natureza, se harmonizam num mesmo ambiente. 

Com 654 suítes Junior uma invejável estrutura de esporte e lazer e instalações modernas de um resort de primeira grandeza, 

com o privilegio de estar instalado dentro de uma reserva natural o Grand Palladium Imbassaí Resort e SPA consolida-se 
como uma das melhores opções de hospedagem All Inclusive no Brasil. 

Com elogiado sistema All Inclusive o Resort oferece um novo conceito em hospedagem, alem disso os hóspedes podem 

contar também com: SPA, Wellness Center, 03 restaurantes temáticos: Hindu, Japonês e rodízio Brasileiro, 03 restaurantes 

Buffet, 11 bares distribuídos pelo Resort e tudo isso em um complexo natural com praias, dunas e um rio de águas cristalinas 

que fazem deste, um lugar único. 

Figura 7.30 Página promocional na internet onde destaca a localização “dentro de uma 
reserva natural” a Reserva Imbassai”. 
Fonte: http://www.resortgrandpalladium.com.br/grand-palladium-fotos/ 

 

 

Em 2012, o Iberostar Praia do Forte inaugura a primeira fase do complexo turístico-

residencial.  Na primeira fase do projeto são inaugurados 49 apartamentos, variando de 74 a 

205m2 de área privativa, e 49 casas entre 210 a 268m2 de área privativa coberta. Nas 

Figuras 7.31 e 7.33 pode-se ver a localização da área residencial das casas e dos apartamentos 

na planta geral do complexo. E nas Figuras 7.32 e 7.34 apresentam-se detalhes das plantas 

das casas e dos apartamentos.  O preço do metro quadrado é a partir de R$ 4.000,00. O 

projeto das casas é oferecido com diferentes estilos: rústico, colonial e moderno25. Além de 

                     
25 O projeto das casas é dos arquitetos baianos David Bastos, Ivan Smarcevsky e Antonio Caramelo. 

http://www.resortgrandpalladium.com.br/grand-palladium-o-resort/
http://www.resortgrandpalladium.com.br/grand-palladium-reserva-de-imbassai/
http://www.resortgrandpalladium.com.br/grand-palladium-acomodacoes/
http://www.resortgrandpalladium.com.br/grand-palladium-estrutura-e-lazer/
http://www.resortgrandpalladium.com.br/grand-palladium-all-inclusive/
http://www.resortgrandpalladium.com.br/grand-palladium-fotos/
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outras vantagens e serviços oferecidos, os proprietários das unidades residenciais poderão 

usufruir dos serviços dos dois resorts cinco estrelas do complexo. A característica deste 

empreendimento imobiliário é o de ser totalmente construído e administrado pelo próprio 

grupo Iberostar. O Grupo desenvolveu este mesmo modelo no México (Playa Paraíso) e na 

República Dominicana (Playa Bávaro)26. 

 

 

 

Figura 7.31 Localização das residências no plano geral do Complexo Iberostar Praia 
do Forte.                 Fonte: http://www.iberostate.com/es/praia-do-forte/propiedades/detalles/villas 

 

Figura 7.32 Planta das residências do Complexo Iberostar Praia do Forte. 

                     
26

 O Grupo Iberostar, além de Manaus (AM), atua também em Cuba, Jamaica, México, República Dominicana, 

Bulgária, Cabo Verde, Grécia, Hungria, Marrocos, Montenegro e na Espanha, no país de origem do Grupo, em 

Andaluzia, Ilhas Canárias e Mallorca. 

http://www.iberostate.com/es/praia-do-forte/propiedades/detalles/villas
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Figura 7.33 Localização dos apartamentos no plano geral do Complexo Iberostar Praia do 
Forte.                       Fonte: http://www.iberostate.com/es/praia-do-forte/propiedades/detalles/apartamentos 

 

 

Figura 7.34 Planta das residências do Complexo Iberostar Praia do Forte. 

 

Figura 7.35 Prospecto de divulgação do empreendimento com os autores dos projetos. 
           Fonte: http://www.iberostate.com 

 

http://www.iberostate.com/
http://www.iberostate.com/images/default/portadas/br/apartamentos/reservadomar/3_dormitorios_big.jpg
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Este modelo de empreendimento que agrega residência a estrutura hoteleira passa a 

se disseminar não só no Litoral Norte, mas como uma tendência geral no litoral baiano cada 

empreendedor criando novos atrativos. O Tivoli Ecoresidences da Praia do Forte27, por 

exemplo, oferece uma vantagem exclusiva: na compra de uma casa na Praia do Forte se 

ganhará uma semana de férias “de luxo”, durante cinco anos, em um dos hotéis cinco estrelas 

da Rede Tívoli em Portugal (Figura 7.36). 

 

 

 

Figura 7.36 Vista das casas do Tivoli Ecoresidence Praia do Forte. 
Fonte: http://tivoliecoresidencespraiadoforte.com/estrutura/ 

 

Cabe observar que enquanto alguns empreendimentos como os dois citados - 

Iberostar e o Tívoli - iniciam com a implantação do hotel e, posteriormente, com o plano 

residencial e a construção das casas e apartamentos, no caso do Reserva Imbassaí são as 

casas e apartamentos que foram implantadas em primeiro lugar. Até porque no complexo da 

Reserva Imbasaí a construção dos hotéis, prevista para área mais próxima da praia, foi aquela 

com maiores dificuldades para contornar as irregularidades do ponto de vista ambiental.  

O turismo residencial passa a ser “um novo filão” e uma “aposta para o Nordeste” 

atrair turistas estrangeiros. A expansão das redes hoteleiras articuladas à expansão 

imobiliária abre um “filão de mercado” para o segmento denominado de turismo residencial e 

permite viabilizar uma ação conjunta envolvendo empresários dos setores hoteleiros, 

construção civil e imobiliário. Mesmo no bojo de uma crise econômica europeia, a vertente de 

                     
27 O projeto do Tivoli Ecoresidence é de autoria dos arquitetos Thiago Bernardes e Paulo Jacobsen e o 
paisagismo é assinado por Fernando Chacel  
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turismo residencial alimenta expectativas. Declaração de Luiz Augusto Amoedo, então 

presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (ADEMI-BA), 

durante o Nordeste Invest 200728, expressa a expectativa do setor dos segmentos hoteleiros, 

construção civil e imobiliária: “Queremos atrair estrangeiros para comprar segunda 

residência na Bahia. Para isto, vamos construir imóveis com a cara da Bahia, mas pensados 

para o público europeu, que prefere casas mais funcionais e compactas” (JACOBINA, 

16/06/2007). 

Já Domingos Leonelli, Secretário Estadual de Turismo, manifesta uma visão crítica 

com relação à expansão deste segmento no Estado. Para ele o “Turismo residencial é uma 

questão de mercado, não interferimos, não apoiamos e ainda nos preocupamos em alguns 

casos de compras excessivas de áreas no nosso litoral”. O Secretario avalia que os terrenos 

em solo baiano são vendidos a preços aviltados em relação ao padrão europeu: “Nossos 

proprietários aqui ficam encantados, mas, na verdade, vendem as áreas a preços muito 

baixos.” (SOUZA, 17/06/07). 

Apesar da preocupação expressa pelo Secretário, a listagem dos 19 investimentos 

privados previstos, em 2013, para Costa dos Coqueiros, dez deles associam hoteis a 

condomínios residenciais, isto é, empreendimentos turísticos e imobiliários. Do total dos 31 

empreendimentos previstos para as outras áreas do litoral baiano, 20 associam as atividades 

turísticas e imobiliárias, com complexo residencial hoteleiro ou condomínios residenciais 

(Ver Anexo 7.2 Listagem de investimentos privados previstos) 

Em 2011, extrapolando o “Centro Turístico Praia do Forte-Sauípe” são projetados 

novos complexos turísticos na localidade de Baixios, município de Esplanada, e em Jandaíra.  

O município de Esplanada é lançado como novo destino turístico da Bahia através do 

empreendimento do grupo empresarial Prima Empreendimentos Inovadores – o “Plano 

Baixios” –, que está sendo implantado em uma área total de 62.979.400 m2, com 14,5 km de 

praias, na bem preservada Praia de Inhambupe (Figura 7.37 e 7.38).  

 

                     
28 O Encontro Nordeste Invest 2007 reunião empresários dos setores hoteleiros, da construção civil e 
imobiliário, durante três dias do mês de junho, no Hotel Pestana em Salvador (BA). 



Luiz Antonio de Souza                                                        O URBANISMO NA INTERFACE DO TURISMO         CAP 7         

                             Usos e apropriações especulativas do litoral da Bahia 

 

274 
 

 

Figura 7.37 Foto maquete do empreendimento Ponta do Inhambupe do Plano Baixio. 
Fonte: http://www.praiadoinhambupe.com.br/ 
 

 

 

Figura 7.38 Foto maquete do empreendimento Ponta do Inhambupe do Plano Baixio. 
   Fonte: http://www.praiadoinhambupe.com.br/ 
 

 

O desenvolvimento do projeto está previsto para ser realizado em etapas, num 

período de 50 anos. A primeira etapa do projeto é composto de um resort  “conceito 

boutique”, com 40 bangalôs e 288 unidades residenciais e comerciais que farão parte de um 

novo pool hoteleiro.  Segundo informações disponíveis na página eletrônica da empresa – 

http://primanova.com.br – a segunda etapa da primeira parte deverá atingir, em 12 anos, até 

425 apartamentos e um residencial hoteleiro com serviços de 1.500 unidades, com centro 

http://www.praiadoinhambupe.com.br/
http://www.praiadoinhambupe.com.br/
http://primanova.com.br/
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equestre, jardim botânico com campo de golf, vila da música, área comercial, área de lazer e 

contemplação e largo marítimo. Informa que nas etapas subsequentes, que segue um 

“encadeamento lógico de respostas da sociedade e do mercado” está previsto, para 38 anos, 

1.500 apartamentos, 6.500 unidades residenciais com serviços e mais 900 unidades 

residenciais para funcionários.  A primeira etapa do Plano Baixio, segundo informações da 

Prima Empreendimentos Inovadores, deve gerar 6.000 empregos diretos e indiretos.  

O que chama a atenção é o diferencial do Plano Baixio cuja concepção do 

empreendimento se destina a ser inovador e diferente. Se em Praia do Forte a 

funcionalização do território para o turismo se deu sobrepondo-se à base do vilarejo 

existente e excluindo seus ocupantes; no modelo do Complexo Sauípe, o empreendimento é 

implantado próximo às comunidades ali existentes, no Plano Baixio a proposta é da: 

 

[...] valorização e integração da comunidade em todo o processo de seu 
desenvolvimento, pois, a Prima Empreendimentos Inovadores sabe da 
importância da valorização da cultura, costumes e potencialidades locais. A 
ideia é contribuir para o Desenvolvimento comunitário, diretriz norteadora 
dos investimentos sociais da empresa, através da participação ativa dos 
moradores na construção do destino e desenvolvimento de Projetos Sociais 
que estimulem o protagonismo social local (PRIMA 
EMPREENDIMENTOS INOVADORES)  

 

Dentro desta proposta da empresa, destacam-se os projetos denominados de 

“Projetos Sociais”. Em especial o “Projeto Resortinho Escola” destinados à formação 

profissional de mão de obra e geração de emprego para os serviços de hotelaria e o “Projeto 

Meninos do Golf” destinado à formação profissional e geração de renda para jovens neste 

esporte.   

Desta forma há uma preocupação de garantir a qualidade dos serviços treinando 

antecipadamente mão de obra buscando minimizar o esgarçamento social que vem 

acompanhando a implantação da atividade turística no litoral baiano.  Uma atitude 

empresarialmente positiva por assumir sua responsabilidade social, porém há de se 

considerar seus limites e interesses.  

No município de Jandaíra, última fronteira de expansão física da Costa dos Coqueiros, 

já no limite com o estado de Sergipe, aproximadamente a 200 km. de Salvador, se projetam a 

implantação de novos complexos turísticos. Um grupo de 12 empresários brasileiros, 

espanhóis, portugueses, italianos e belgas que tem programado a implantação de 6 

empreendimentos turísticos no município de Jandaíra.   
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O maior empreendimento e o primeiro a ser implantado é o do grupo espanhol Invisa, 

que prevê implantar, na Fazenda Costa Azul, numa área de 8,6 milhões de m2 (870 ha) um 

complexo turístico com hotéis, residências com serviços e campo de golf. O segundo projeto 

é o Costa Azul Beach Resort, do empresário português João Gomes, que prevê a construção 

de um hotel, um condomínio residencial e uma escola de hotelaria. O terceiro 

empreendimento, de empresários belgas, prevê a implantação de três condomínios 

residenciais, com um total de 36 casas às margens do Rio Real, na divisa com Sergipe. O 

quarto empreendimento será implantado na Fazenda Onça, em Cachoeira de Itahi-Abadia, 

numa área de 454 ha, onde visa implantar um haras mais uma ampla área de lazer. O quinto 

empreendimento, de empresários italianos, será o Eco Residencial Bela Vista, que prevê a 

construção de um condomínio com 40 a 50 residências turísticas com serviços, quadra de 

tênis e um heliponto. E o sexto empreendimento será implantado pelo Grupo Lusomar, do 

empresário Marcelino Cruz. Este empresário já atua na região com empreendimento de 

carcinocultura e agora investirá, também, na área turística. (PORTAL HOTELEIRO, 2008) 

 Em agosto de 2012, o governo do Estado da Bahia anunciou a assinatura de um 

protocolo de intenções firmado entre este governo e a empresa espanhola Invisa Hoteles29 

para o início do primeiro empreendimento previsto para o município de Jandaíra, a ser 

concluído em 2016 (Figura 7.39). Este projeto prevê 2.400 unidades hoteleiras, 307 imóveis 

residenciais dentro dos resorts, 1.700 chácaras, 1.600 residências e ainda campo de golf e 

áreas de lazer e outros desportes (PRESSTUR). 

Mas a novidade que imprime este projeto a ser implantado em Jandaíra, além de 

envolver um grupo de empresários de diferentes nacionalidades, é a intenção do Grupo 

Invisa de tornar o seu empreendimento uma vila planejada, com uma administração geral, 

para abrigar os 15.000 habitantes entre moradores, hospedes e funcionários. Um diretor da 

Invisa declara que “Este projeto busca a integração da sociedade. Queremos construir uma 

cidade organizada e autossustentável” (JACOBINA e BARNUEVO, 2009, p. 8).   

 

                     
29 As informações ora indicam ser um investimento da Invisa Internacional Hotéis, ora da Invisa Hoteles, na 
realidade Hoteles Trinidad, S/A, com sede em Ibiza que se apresenta como “empresa hoteleira”e usa a 
assinatura “Invisa Hoteles pasión por la calidad y el servicio”. A empresa conta com cinco hotéis em Ibiza 
(Invisa Hotel La Cala, Invisa Hotel Ereso, Invisa Hotel Es Pla, Invisa Hotel Club Cala Blanca e Invisa Hotel 
Club Cala Verde) e dois hotéis AC ( o AC Som, em L’Hospitalet de Llbregat, na Catalunha, e o AC Carlton 
Madrid). Além dos hotéis a Hoteles Trinidad tem ainda a Viajes Ibiza, a Ibizatours e a Ibizatours&Islandbus 
(PRESTUR). 
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Figura 7.39 Ato de assinatura do protocolo de intenção entre Governo do Estado da Bahia e 
diretores da Invisa referente ao projeto Costa Azul, em Jandaíra (BA).  

 
   

Se os valores monetários que expressam o valor do investimento são surpreendentes, 

300 milhões de euros, outros números devem ser levados em consideração para vislumbrar o 

tipo de integração que a empresa terá com a sociedade local. 

Tanto os empreendedores como o Governo do Estado ressaltam a importância do 

empreendimento com relação ao seu potencial de criação de 5.000 empregos. Observe-se que 

o município de Jandaíra, em 2010, possuía uma população de 10.331 habitantes e a sede 

urbana municipal tinha, na mesma data, 3.717 habitantes (Ver Tabelas 6.4 e 6.5). Só estes 

números em comparação às estimativas prognosticadas permitem expressar o impacto do 

investimento na região.  

A empresa Invisa, com o intuito de consolidar seu objetivo, assinou uma parceria com 

a ONU para capacitação dos moradores da região, com o objetivo de tornar os habitantes que 

vivem no entorno do futuro projeto mão-de-obra capacitada para trabalhar ou fornecer 

produtos de qualidade ao empreendimento (JACOBINA E BARNUEVO, 2009). Tudo indica 

que em face da diversidade do conjunto de empresários envolvidos nos projetos para o 

município de Jandaíra se esteja criando um verdadeiro enclave territorial com a diferença que 

a população local, ao invés de ser expulsa, possa se tornar refém do empreendimento. Não se 

teve acesso as informações que explicitasse qual foi a participação da população neste projeto 

pensado para seus territórios e suas vidas. 

É interessante observar que o documento que define as estratégias turísticas da Bahia 

reconhece que seu desenvolvimento não se dá de forma homogênea em todas as ZTs e que 

em todas elas há municípios já consolidados como destinos turísticos “maduros” e outros que 

ainda se encontram nas primeiras etapas deste processo (BAHIA, 2005).  De acordo com 
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estas características classifica alguns municípios/localidades como “destino âncoras”30 e 

outros como “mini-âncoras”31.   

O exemplo de Praia do Forte, seguido pelos Complexos Sauípe e Iberostar  

materializam o  “Centro Turístico Praia do Forte-Sauípe”  projetado pelo Prodetur do 

Estado da Bahia, confirmando, também, o papel de Praia do Forte como “destino âncora” da 

Zona Turística Costa dos Coqueiros (BAHIA, 2005).  Este “Centro Turístico” que, a partir 

de Praia do Forte, se expande até o limite norte da Costa dos Coqueiros, é expressão espacial 

de um exemplo mais avançado do grande capitalismo especulativo do turismo, de base 

internacional, cada vez mais associado ao segmento imobiliário do capital32.  

A implantação destes novos empreendimentos consolida, também, o modelo 

autárquico e de enclaves que não estabelece nenhum diálogo urbanístico com o lugar. Os 

turistas, cada vez mais, não vão consumir o “lugar”, mas o hotel que está neste lugar. São 

empreendimentos distribuídos de maneira “insolidária” dentro da malha de ocupação do 

território. A existência de aeroporto próximo é condição fundamental e a garantia do 

deslocamento “ponto a ponto”. O turista não vai “fazer” Salvador, mas o Iberostar ou Sauípe. 

Mesmo o novo empreendimento em Baixios e seus cuidados iniciais não fogem a este padrão.  

Cabe retomar o que já foi comentado com relação ao que significa o lugar. Muito mais 

do que um ponto que pode ser marcado e explorado, o lugar é, em sua essência, resultado da 

produção humana, “visto que se reproduz na relação entre espaço e sociedade, o que significa 

criação, estabelecimento de uma identidade entre comunidade e lugar, identidade esta que se 

dá por meio de formas de apropriação para a vida” (CARLOS 2002, p. 28). Ora, o espaço 

produzido pela indústria do turismo está longe de estabelecer uma identidade entre 

comunidade e lugar, há antes um estranhamento. Como diz Carlos o espaço produzido pela 

indústria do turismo é um espaço que “perde o sentido, é o presente sem a espessura, quer 

dizer, sem a história, sem identidade; neste sentido é o espaço do vazio, Ausência. Não-

lugares”. (CARLOS, 2002, p.28). 

Carlos continua sua análise dizendo que a produção do não-lugar pela indústria do 

turismo não é, simplesmente, a negação do lugar. Mas é outra coisa, produto de outras 

                     
30

 Municípios “âncoras” são assim classificados em função de sua maior disponibilidade de infraestrutura e 

atratividade turística. São consideradas áreas prioritárias de investimento, pois os investimentos para aí 

destinados tem maior probabilidade de fomentar o desenvolvimento da atividade na região como um todo e de 

influenciar outros municípios da ZT que revelem potencial turístico (BAHIA, 2005) 
31 São considerados “mini-âmcoras” os municípios com estrutura turística e/ou atratividade relativamente 
menor ou pouco estruturada, mas têm atrativos capazes de gerar fluxo turístico (BAHIA, 2005) 
32 Consta na página eletrônica da Secretaria de Turismo do Estado como “oportunidade de negócios” 35 
imóveis com 7.360,22ha a venda.  
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relações, diferencia-se do lugar pelo seu processo de constituição, pois é “produto da 

indústria do turismo que com sua atividade produz simulacros ou constroem simulacros de 

lugares, através da não-identidade, mas não pára por aí, pois também se produz 

comportamentos e modos de apropriação desses lugares” (CARLOS, 2002, p. 29). 

Por isso mesmo, as críticas realizadas ao modelo de implantação dos 

empreendimentos turísticos, embora procedentes, tem tido pouca repercussão no sentido de 

reverter ou impor outra maneira de estabelecimento de relações destes com as populações 

locais e com seu entorno. O que se impõem é a ampliação do “Centro Turístico” para além da 

Praia do Forte-Sauipe, seguindo, basicamente, os mesmos processos.  

O interessante é que na especificidade do turismo sol e mar, a aproximação com a 

praia assume uma importância até para a construção de “perfeitos” simulacros de lugares, 

mesmo que o turista não saia do espaço do hotel nem de suas piscinas.  Isto tem “animado” o 

mercado fundiário e a disputa por terrenos que tenham limite com o mar, a exemplo do 

anúncio reproduzido na Figura 7.40. Neste anúncio a existência de empreendimentos já 

implantados, em implantação e a implantar, próximos à área oferecida, contribuem para a sua 

valorização no mercado de terras e criam expectativas de renda. 

A ação do Estado, em especial da Secretaria do Turismo, também atua no sentido de 

intermediar os negócios imobiliários do turismo. Em sua página eletrônica disponibiliza 

informações sobre “oportunidades de negócios” tanto de áreas para projetos turísticos como 

de hotéis e pousadas à venda. As informações destas páginas constam reproduzidas nos 

Anexos 5.1 e 5.2. Chama-se a atenção algumas observações sobre valor dos imóveis e 

localização bem como os “atributos” especiais destas áreas, como a existência de “mangues 

naturais”.  

Retornando à estratégia política que define os “destinos âncoras” de cada ZT, vemos 

que, de certa forma, este cenário hoteleiro da ZT Costa dos Coqueiros foi se reproduzindo 

em outras ZTs do litoral baiano. Porém, mesmo que confirmando o processo de expansão da 

atividade e o papel desta hierarquia (de destino âncora e mini-âncora) vê-se que vão sendo 

introduzidas diferenciais de qualidade e de seletividade de usuário na funcionalização dos 

novos lugares. Os “destinos âncoras” continuam desenvolvendo suas atividades turísticas, 

mantendo o dinamismo na atração de fluxos turísticos, e os “destinos mini-âncoras” que se 

revelam neste processo têm condições de, embora mantendo as bases do modelo, imprimirem 

mais qualidade a seus projetos e seletividade em seu público demandante e “consumidor” dos 

lugares turísticos. 
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Área Vip para projeto turístico 

Fone: (75) - 34751123 Localiza-se em: Entre Rios/BA  

 
 

R$5.000.000,00  
Vendo um gigantesco e fantástico terreno, medindo 18 milhões de metros quadrados, entre 
os distritos de Subauma e Massarandupió, no município de Entre Rios, litoral norte da Bahia, 
com mil e seiscentos metros de frente para o mar. Paisagens deslumbrantes, num 
verdadeiro paraíso da natureza, em fascinante área de preservação ambiental, às margens 
da Linha Verde, primeira rodovia ecológica do Brasil. Licença dos órgãos ambientais (Ibama 
e Conder ) para construção em 20 por cento da área total. A região concentra alguns 
complexos hoteleiros de alto nível, condomínios de luxo, resortes de categoria internacional, 
mansões cinematográficas, etc., num dos mais cobiçados espaços para a expansão turística 
do nordeste brasileiro. Atualmente, em Massarandupió, está começando a construção de um 
grande complexo hoteleiro (grupo italiano), enquanto em Baixio vai ser iniciada, ainda esse 
ano, a obra de um outro gigantesco empreendimento internacional(grupo espanhol), voltado 
para o lazer e o entretenimento. Com isso, em breve, a Costa dos Coqueiros vai se 
transformar no maior e mais belo polo de turismo da América do Sul. Marque uma visita ao 
local. Tratar com Márcio de Souza. 

Figura 7.40 Anúncio de venda de imóvel onde se valoriza a paisagem e o potencial 
para a expansão dos negócios de turismo. 

            Fonte: http://www.anuncios-gratis.floy.com.br/entre-rios-ba-projeto-stico-cat-classificados-16088 

 

Isto pode ser observado, por exemplo, na Costa do Dendê, que tem como “destino 

âncora” o povoado de Morro de São Paulo. Morro de São Paulo situa-se ao norte da Ilha de 

Tinharé, pertencente ao município de Cairu33. O fato de seu acesso ser por via hidroviária e, 

                     
33 Cairu é um município-arquipélogo, composto por 26 ilhas, sendo as mais importantes as de Cairu, sede do 
município; e Tinharé, onde se localiza Morro de São Paulo e Boipeba. 

http://www.anuncios-gratis.floy.com.br/entre-rios-ba-projeto-stico-cat-classificados-16088
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mais recentemente, por via aérea34 contribuiu para o relativo isolamento das ilhas do 

arquipélago e favoreceu para que sua ocupação se desse através de práticas que 

possibilitaram a preservação de paisagens naturais.  

Em 2001, Morro de São Paulo já se situava entre os quatro maiores destinos 

turísticos da Bahia e detinha o comando do turismo regional (ANDRADE, 2001). Em 2002, 

trabalho de Bandeira (2002) identifica que o fluxo turístico existente em Morro de São Paulo 

já apontava para os impactos socioambientais negativos da forma de ocupação desencadeada 

pela atividade turística.  A atividade turística é desenvolvida na variedade desse segmento 

econômico, por uma gama de possibilidades, desde resorts, hotéis, pousadas, aluguel de 

quartos, residências, camping, bares, restaurantes, guias e outros serviços afins. Desde 

aproveitamento de residências para serem transformadas em pensões a construções 

específicas (Figuras 7.41 a 7.44). 

 

  

  

Figura 7,41 a 7.44 Pousadas e camping em Morro de São Paulo.   Foto: Ivonei Trancoso, 2013 

 

                     
34

 O “Aeroporto Aerostar foi inaugurado em 1999, com uma pista de 1.000m de extensão e totalmente custeada 

pela empresa Aero Star. Este aeroporto foi construído em área de proteção ambiental – APA Tinharé/Boipeba 

sem ter havido uma discussão com a sociedade local (ANDRADE, 2001). 
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Andrade (2001) ao analisar a questão do turismo na região de Valença, realiza 

extensa pesquisa de campo em Morro de São Paulo e informa que, em 2001, aquela 

localidade dispunha de mais de 100 hotéis, pousadas, pensões e dormitórios, distribuídos 

praticamente por todo o povoado. Reconhece que são tantos os meios de hospedagem que é 

difícil quantificá-los até porque, a cada ano, cresce o número de estabelecimentos 

clandestinos, sobretudo nas “invasões” localizadas na Segunda e Terceira Praia.  Em 

pesquisa de campo, realizada em 2000, Andrade identifica que nenhum dos proprietários 

desses meios de hospedagem era natural do Morro de São Paulo: 35,7% eram estrangeiros e 

64,3% eram brasileiros. E do ponto de vista socioeconômico, estes proprietários – agentes 

turísticos – conformavam a elite local e, em última instância, determinavam a organização 

espacial de Morro de São Paulo. Observa que a maioria desses estabelecimentos foi 

inaugurada em dois períodos – entre 1985 e 1992 e entre 1997 e 1993 – que correspondem à 

conclusão da estrada Nazaré-Valença e a recuperação da rodovia BA-887-Guaibin/BA-001 

(ANDRADE, 2001). 

A população local que consegue empregos e se envolve na atividade, o faz quase 

sempre de forma desigual e marginal o mesmo ocorrendo com a população que para ali se 

dirige em busca de oportunidades de emprego. Estas, também, se integram de forma 

marginal ao circuito turístico dinâmico. Com o agravante que esta população que para ali 

acorre também acaba por se estabelecer e morar em espaços marginais da base urbana, sem 

serviços de infraestrutura física, sanitária ou social (BANDEIRA, 2002).  Atualmente, em 

Morro de São Paulo parte desta população que chegou atraída pela possibilidade de emprego 

ocupa uma área denominada de “Buraco do Cachorro” desprovida de qualquer serviço público 

ou infraestrutura urbana. Em 2002, Souza conclui em seu trabalho que não há política de 

planejamento preventivo para um local com imenso potencial turístico como é Morro de São 

Paulo, e afirma que:  

 

[...] enquanto os aspectos da degradação físico-ambiental-cultural não 
forem perceptíveis pelo grande público de turistas que visita o lugar e 
enquanto houver capacidade de carga inteiramente natural para recebê-los, 
as intervenções serão proteladas, sendo prioridade apenas nos lugares que já 
possuem fluxos turísticos densos e, portanto, bastante degradados, como o 
que ocorre em Porto Seguro na Zona Turística do Descobrimento (SOUZA, 
2002, p. 156). 

 

Andrade (2001) chega a conclusão semelhante generalizando esta situação para a 

região de Valença que inclui, além do município de Valença, Cairu, Taperoá, Nilo Peçanha, 
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Ituberá, Igrapiúna e Camamu – de que  o turismo não foi capaz de interferir, de modo 

significativo, na melhora da qualidade de vida da população local e regional e, não havendo 

um cuidado maior no que se refere às questões ambientais, o turismo poderá comprometer 

sua expansão e, consequentemente, a qualidade do desenvolvimento regional. 

Estas perspectivas se confirmam e se tornam mais preocupantes quando se leva em 

consideração a disputa travada pelos diferentes interesses dos grupos sociais pela base 

territorial, necessária para a implantação dos empreendimentos turísticos, mas usada pelas 

comunidades locais para reprodução de suas vidas. As inúmeras comunidades quilombolas e 

pescadores tradicionais são submetidos a situações que passam muito longe do que se pode 

denominar de desenvolvimento regional. Um exemplo é o da situação enfrentada pela 

Comunidade Quilombola de Batateira, localizada na Ilha de Tinharé, nas proximidades da 

Vila de Garapoá, no município de Cairu.  A maioria dos quilombolas vive da pesca, numa área 

farta de peixe e mariscos, mas enfrentam uma situação de tensão pela disputa da terra. Desde 

2009, quando a Fundação Cultural Palmares certificou as 30 famílias que aí residem como 

remanescentes de quilombolas e, portanto, detentoras de seus direitos territoriais estas 

passam a enfrentar não só as ameaças, mas as ações de violência praticada por Manoel 

Palmas Che Filho, pretenso proprietário da área. A Figura 7.45, mostra a destruição das 

casas da Comunidade Quilombola de Batateiras, em 2010, e expressam o acirramento da 

tensão pela disputa de uma área valorizada e a reação organizada da Comunidade e as 

organizações de apoio que deram visibilidade ao conflito35. Não é uma imagem para “atrair” 

os turistas que nem tomam conhecimento destes fatos, mas acaba sendo, em maior ou menor 

grau e com distintas variações, uma constante nas disputas territoriais entre as comunidades 

locais e os interesses dos agentes promotores das atividades do turismo. 

 

 

Figura 7.45 Destruição das casas de 
moradores da Comunidade Quilombola de 
Batateiras.   2010.   

                                   
 
Fonte: 
http://www.doladodeca.com.br/2011/06/03/denun
cia/ 

 

 

                     
35

 Por se tratar de uma ilha a área pertence à União e o Relatório Técnico de Identificação para regularização do 

Território quilombola está sendo elaborado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).  

http://www.doladodeca.com.br/2011/06/03/denuncia/
http://www.doladodeca.com.br/2011/06/03/denuncia/
http://www.doladodeca.com.br/2011/06/03/denuncia/quilombo/
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Fato é que a consolidação de Morro de São Paulo como “destino âncora” e a sua 

saturação fez com outros destinos próximos, que com potencial natural igualmente 

exuberante, passassem a ser buscados, como Gamboa, Garapuá e, mais recentemente 

Boipeba. Muito mais que “mini-âncora” estes locais se integram ao circuito turístico de forma 

diferenciada passando a ser o destino procurado por um público demandante de lugares mais 

exclusivos e com condições de pagar por isto.  

Desenvolve-se, assim, um segmento de oferta turística de alta qualidade, a exemplo 

da Pousada Mangabeiras, em Boipeba (Figuras 7.46 e 7.47).  Esta Pousada faz parte da seleta 

lista dos “19 Hotéis Favoritos do Brasil” da National Geographic Traveller Magazin e também 

faz parte da Associação Roteiros de Charme36  

É significativo que a Ilha de Boipeba apareça como matéria de capa da revista semana 

Muito como a “eleita um dos melhores destinos do Brasil” (MUITO, 05/01/2014). Segundo 

Jacobina, o jornalista que assina a matéria, este reconhecimento ao mesmo tempo em que 

deixou orgulhosa a população de Boipeba trouxe uma preocupação para a comunidade: “o 

receio de o lugar se transformar num balneário badalado, como o vizinho Morro de São 

Paulo” (JACOBINA, 2014, p. 16).  

 

 

 
Figuras 7.46 Pousada das Manguabeiras, em Boipeba (BA) 

 

                     
36

 Além da Pousada Magabeiras, constam seis locais selecionados na Bahia nas ZT litorâneas como Roteiros de 

Charme: Pousada Pitinga e Pousada Estrela D’Água, em Porto Seguro; Pousada Refúgio da Vila, em Praia do 

Forte; Pousada Villa Bahia, em Salvador. Consta, também o Hotel Canto das Águas, na Chapada Diamantina. 

(http://www.roteirosdecharme.com.br/hotel.php?hotel=54)  

    

http://www.roteirosdecharme.com.br/hotel.php?hotel=54
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Figuras 7.47 Pousada das Manguabeiras, em Boipeba (BA) 

 
 

 Até que ponto os cuidados hoje tomados pela população local para atrair turistas, mas 

conservando a tranquilidade que desfrutam ali é garantia para sua continuidade? Este é um 

ciclo que se vê continuadamente sendo reproduzido: um local novo “destino turístico” é 

descoberto, vira point e o seu “consumo” acaba por ser motivo de seu desgaste. 

No caso de Boipeba, cabe levantar um aspecto comum nestas situações que é a 

questão fundiária. A Ilha de Boipeba é de propriedade quase exclusiva do italiano Fábio 

Perini. Uma propriedade contestada e disputada, mais ainda com a valorização do lugar.  

Outro fato que acaba emergindo é que, embora bastante desconsiderado, o litoral 

baiano abriga um patrimônio arqueológico riquíssimo, porém pouco conhecido. Com o 

aumento da ocupação e a expansão dos núcleos urbanos, motivados pelo dinamismo das 

atividades do turismo, estes patrimônios acaba sendo revelado. Isto ocorreu com as obras de 

calçamento e construções no povoado da Velha Boipeba e a reforma da ladeira de acesso à 

Igreja do Divino Espírito Santo, em Cairu, quando foram descobertos artefatos metálicos de 

valor arqueológico que devem receber acompanhamento técnico-arqueológico. São cuidados 

necessários para que a memória representada pelo patrimônio arqueológico não seja 

destruída 37.   

Na ZT da Costa do Cacau, também, passa a ocorrer um movimento semelhante ao da 

Costa do Dendê, onde o “destino âncora” de Ilhéus, com uma atividade turística já “madura” 

consolidada desde o circuito de turismo histórico e cultura, se firma, também, como turismo 

sol e mar e, posteriormente, este segmento se expande em direção a Itacaré.  Este novo 

                     
37 O Ministério Público Federal encaminhou recomendações à Prefeitura de Cairu (BA) e Itacaré (BA) a serem 
adotadas a fim de recuperar e preservar os vestígios arqueológicos encontrados durante a realização de obras 
públicas (MPF, 20/01/2001). 
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destino teve o acesso facilitado pela rodovia Ilhéus-Itacaré, e também atrai e absorve um 

segmento exclusivo e oferece uma base hoteleira de alta qualidade. A exemplo do que se 

verificou na Costa do Coqueiros passa a oferecer, também, turismo de residência associado ao 

hotel.  As atividades do turismo acabaram se transformando numa alternativa para os 

investimentos dos setores econômicos atingidos pela crise do cacau como também para a 

massa de trabalhadores dispensados desta atividade que passa a afluir aos destinos turísticos 

em busca de trabalho. 

Pesquisa realizada por Bandeira, em 2002, quando a atividade do turismo escolhe 

Itacaré como área de expansão, chega a conclusões bastante elucidadoras. Bandeira considera 

o turismo como “uma atividade de grandes cadeias ‘improdutivas’ de alta rentabilidade, que 

se apropria de espaços, cria infraestrutura, atrai o capital e consolida o produto turístico” 

(BANDEIRA, 2002, p. 159).  

Bandeira analisa de forma bastante crítica o resultado das ações do Estado em Itacaré, 

através dos investimentos do PRODETUR. Tendo como discurso o turismo sustentável, 

apoiado nos recursos naturais do lugar, foi montada a proposta de desenvolvimento regional. 

O Estado atuou como indutor deste processo com a criação de infraestrutura – em especial a 

implantação da BA-001, trecho Ilhéus-Itacaré que possibilitou o acesso e o aumento do fluxo 

turístico – e criou “parcerias” com a iniciativa privada à qual delegou a função de ordenar o 

território turístico. A criação da unidade de conservação da APA Itacaré/Serra Grande 

justificou a implementação do segmento de “turismo de natureza” ou “turismo ecológico”. 

(BANDEIRA, 2002). 

Porém, ao não dar atenção ao saneamento básico do local contribuiu para que o 

adensamento populacional, em especial na época de alta estação, ultrapassasse a capacidade 

de suporte local e comprometesse a qualidade dos serviços turísticos e os recursos naturais. 

A proposta do modelo turístico de baixo impacto não foi viabilizada, ao contrário, este se 

caracteriza como turismo de massa, em moldes semelhantes ao desenvolvido em Porto 

Seguro e em outros lugares do litoral baiano.   

Bandeira identificou a competição dos espaços de interesses estratégicos entre o 

perímetro urbano e os outros espaços da APA Itacaré/Serra Grande. Uma questão que vai 

aparecer em outras situações semelhantes, em que a criação de Áreas de Proteção Ambiental 

(APAs)  tornam mais estratégica para garantir a renda de monopólio e a ampliação da 

atividade turística do que para preservar ou conservar o ambiente. O zoneamento da APA 

Itacaré/Serra Grande foi utilizado como instrumento de planejamento público fazendo 

convergir os interesses públicos com os de determinados grupos de empresários, atendendo, 
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assim, aos desejos de valorização de áreas com a finalidade de promover ambiciosos projetos 

turísticos, aos quais apenas os privilegiados têm acesso. Portanto, impondo-se, assim, a 

perspectiva da natureza como valor de troca do que como valor de uso.  Um destes exemplos 

é o do Condomínio Villa de São José  com casas de alto padrão (Figuras 7.48 e 7.49). 

 
Figuras 7.48 e 7.49 Condomínio Villas de São José, em Itacaré (BA). 

 

O Itacaré Eco Resort, com 58 apartamentos, localizado em lugar privilegiado entre a 

Mata Atlântica e o mar, com acesso à Prainha e Praia de São José, é uma mostra da 

seletividade dos espaços de turismo produzidos em Itacaré (Figuras 7.50 e 7.51). 

  

 

 

 

  Figuras 7.50 e 7.51  Itacaré Eco-resort. 

 
Fonte:http://www.itacare.com/itacare/megapage.php?adid=1
9&theme=hospedagem&group=hospedagem&loc=S%E3o+Jos
%E9&what=Itacar%E9+Eco+Resort&lang=pt  
 

 
 

http://www.itacare.com/itacare/megapage.php?adid=19&theme=hospedagem&group=hospedagem&loc=S%E3o+Jos%E9&what=Itacar%E9+Eco+Resort&lang=pt
http://www.itacare.com/itacare/megapage.php?adid=19&theme=hospedagem&group=hospedagem&loc=S%E3o+Jos%E9&what=Itacar%E9+Eco+Resort&lang=pt
http://www.itacare.com/itacare/megapage.php?adid=19&theme=hospedagem&group=hospedagem&loc=S%E3o+Jos%E9&what=Itacar%E9+Eco+Resort&lang=pt
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O processo crescente de busca de terrenos para novos investimentos proporcionou a 

formação de outras redes cujos desdobramentos econômicos não beneficiam a população 

local, mas acabam beneficiando agentes hegemônicos estabelecidos em Itacaré.  A construção 

da BA 001- trecho Ilhéus-Itacaré, dinamizou o processo de acumulação de terras com fins 

especulativos e a oferta de lotes e de casas de veraneio.  Assim, os espaços naturais como é o 

caso das falésias, são aproveitados proporcionando a seletividade espacial e garantindo a 

exclusividade para determinados segmentos sociais. Restando para a comunidade a “cidade 

antiga”, cuja característica fundamental é uma organização territorial desordenada e as 

atividades socioeconomicas do segmento turístico atingem a população de forma restrita e 

seletiva (BANDEIRA, 2002).  

A constatação mais dura a que chega Bandeira em relação a sua análise sobre o 

desenvolvimento do turismo em Itacaré é que os diferentes segmentos da população se 

beneficiaram de forma desigual das oportunidades advindas do turismo: “apenas a elite local 

usufrui, de fato, desse crescimento” (BANDEIRA, 2002, p. 160). 

A mudança mais representativa observada por Bandeira em Itacaré se refere à 

qualidade de vida da população e à exclusão social da comunidade tradicional. De forma 

muito semelhante ao constatado por Souza (2002) em Morro de São Paulo, Bandeira (2002) 

constata que o envolvimento da população local no processo de desenvolvimento da 

atividade turística tem sido marginal.  

 

Os impactos sociais, como a perda de identidade cultural, o aumento de 
doenças, da prostituição, uso e tráfico de drogas, são evidentes. A geração 
de emprego preconizada é apenas sazonal, possuindo uma condição limitada 
de inserção na nova atividade econômica, pela falta de qualificação. A 
população não dispõe de capital, não tem acesso ao crédito e demonstra não 
entender o significado do turismo, apesar de identificar que a vida mudou. 
A exclusão social tem intensificado os conflitos urbanos e rurais não 
resolvidos, agravados pela falta de uma política habitacional e emprego. 
Essa situação é mola propulsora para que a população tradicional venda 
seus imóveis para a população flutuante e migre para a periferia de Itacaré, 
onde são construídas habitações, o que colabora com a expansão das favelas 
(BANDEIRA, 2002, 160). 

 

Estes fatos constatados por Bandeira (2002) em Itacaré não são isolados e específicos 

desta área turística. É fato observado, em muitas outras situações em que as consequências 

do desenvolvimento incontrolável de práticas turísticas podem ter efeitos sociais muito 

perversos como as novas extensões do turismo sexual e, muito particularmente, os da 

prostituição infantil (CAZES, 1996).  
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Soma-se ao esgarçamento do tecido social o processo imigratório facilitado também 

pela conclusão da BA 001, do trecho Itacaré-Camamu, significou mais pressão sobre os 

recursos naturais e a consolidação do modelo seletivo de resort na funcionalização do espaço 

para as atividades de turismo, que se expande também nesta direção. 

A questão que nem o estabelecimento de unidades de conservação criadas na ZT 

Costa do Cacau significa proteção para seus ambientes (Ver Tabela 6.9)38. A existência da 

APA Lagoa Encantada não serviu para impedir as ações decorrentes da implantação do 

Porto Sul. Também a implantação de empreendimentos hoteleiros tem exigido a constante 

vigilância e ação do Ministério Público, quer seja Federal ou Estadual. 

O Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba, no município de Una, limítrofe com a 

Reserva Extrativista de Canavieiras e de outras unidades de conservação, teve que sofrer a 

intervenção do Ministério Público Federal, em Ilhéus (BA) por conta de problemas 

provocados pela construção do Aeródromo de Comandatuba. 

O Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba, inaugurado em 1989, foi construído na 

Ilha que lhe dá o nome, numa área de 8 milhões de m2.39 No histórico do Hotel, em sua 

página eletrônica, consta que é considerado um dos mais ousados projetos de resort no Brasil 

e “nasceu com a proposta de aliar requinte e conforto em uma região de mar límpido, areia 

clara, manguezais e coqueirais, com o desfio de manter intocável tudo o que a natureza levou 

milhões de anos para gerar” (www.transamerica.com.br) (Figura 7.52) 

                                                        

 

 

Figura 7.52 Vista aérea do Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba, em Una (BA). 
Fonte: http://www.transamerica.com.br/br/ilhadecomandatuba/hotel/projeto-ecotuba.aspx 

 

                     
38

 Esta ZT Costa do Dende abriga as unidades de conservação: APAs Costa de Itacaré/Serra Grande, Baía de 

Camamu, Lagoa Encantada; Parque Nacional da Serra das Lontras; Parque Estadual Serra do Conduru; Resex 

Canavieiras; Reserva Biológica de Una e Refúgio de Vida Silvestre de Una. 
39 O projeto é assinado pelo arquiteto Ricardo Julião e pelo paisagista Edward Stone.  

http://www.transamerica.com.br/
http://www.transamerica.com.br/br/ilhadecomandatuba/hotel/projeto-ecotuba.aspx
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 Porém, não conseguiu manter o propósito de seu discurso ao construir o Aeródromo 

de Comandatuba40. A construção do aeródromo na área do Hotel foi objeto de uma ação civil 

pública, proposta em 2001 pelo Ministério Público Federal (MPF), contra o empreendimento 

por conta dos problemas ambientais e de segurança provocados por sua construção. Em 

2011, MPF e o Hotel Transamérica firmaram um termo de ajustamento de conduta (TAC) 

que extinguiu a referida ação, em função do cumprimento, pelo Hotel, das condicionantes 

impostas pelo MPF a fim de garantir a recuperação da área degradada e a segurança 

aeronáutica e de proteção portuária relativa ao aeródromo (MPF, 07/04/2011). 

Na Costa do Descobrimento, em especial em Porto Seguro, vê-se acontecer um 

movimento semelhante com relação à expansão da atividade do turismo do “destino âncora” 

– Porto Seguro – para outras localidades como Arraial d’Ajuda e Trancoso. Talvez Porto 

Seguro seja um dos casos mais emblemáticos de funcionalização seletiva dos lugares de 

turismo. Porto Seguro acompanha a emergência das primeiras fases do turismo, junto com 

Salvador e Ilhéus. Era, basicamente, um turismo do segmento histórico e cultural41. O 

advento da valorização de seus recursos naturais e do segmento do turismo sol e praia 

transformou Porto Seguro num “destino âncora” nacional e internacional. O grande fluxo de 

turistas, a construção desenfreada e sem controle de hotéis, bares e restaurantes e outros 

serviços, a permissividade exacerbada para atrair e reter os turistas contribuiu para que os 

vários segmentos de agentes e promotores do turismo alcançassem seus objetivos, mas teve 

como preço um alto custo social com a degradação da qualidade dos serviços e do público 

demandante.  

Em 2010, na Costa do Descobrimento, já estavam instaladas cerca de 200 hotéis e 

pousadas (A TARDE, 26/05/2010). Foi nesse processo que nem as comunidades indígenas 

escaparam das ações do turismo e de serem transformadas em vitrine para a indústria 

turística, justificando que tudo pode estar a venda. 

Porto Seguro continua sendo um dos destinos nacionais mais demandados, mas ao 

lado do turismo de massa é projeta, para além da área urbana de Porto Seguro e Santa Cruz 

de Cabrália, os espaços mais elitizados de Arraial d’Ajuda e Trancoso. Para este segmento a 

ampliação do aeroporto de Porto Seguro foi fundamental.   

                     
40 Com capacidade para receber aviões de grande porte, com a estrutura de apoio para voos privados e 
comerciais (até Boing 737/Airbus 320). “Da porta do avião à recepção do resort são alguns minutos, e as 
bagagens encaminhadas diretamente, com todo o conforto” (www.transamerica.com.br). 
41 Em 1973, todo o município de Porto Seguro é tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional e, em 2000, foi 
elevado à condição de Patrimônio Natural Mundial pela Unesco. 

http://www.transamerica.com.br/
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O dinamismo das atividades do turismo funciona, também, como um atrativo aos 

fluxos migratórios que buscam emprego. Na região, este processo aumentou, 

significativamente, com a crise que assolou a lavoura cacaueira e provocou a perda de 

emprego para um grande número de trabalhadores. Porto Seguro, assim como Ilhéus e 

outras cidades da região, funcionou como um polo receptor destes migrantes.42 . Se a cidade 

de Porto Seguro já apresentava um déficit habitacional, ao receber uma massa de migrantes 

empobrecidos e sem qualificação exigida para os empregos nas atividades turísticas teve esta 

situação muito mais agravada. Foi este conjunto de situações que resultaram no 

adensamento do bairro Frei Calixto, conhecido como “O Baianão”, em Porto Seguro. 

Ocupado na década de 1980, é hoje uma favela com uma população acima de 40.000 pessoas 

que, em sua maioria, vivem de atividades ligadas ao turismo (ARAÚJO, 2005). 

O Jornal A Tarde traz uma reportagem na qual se questiona sobre o futuro de Porto 

Seguro, enquanto município turístico, ao relatar que: 

 

Porto Seguro está ameaçado com a destruição do meio ambiente, que 
inviabiliza o turismo, sua principal fonte de renda, comprometendo o 
abastecimento de água de qualidade e a qualidade de vida dos moradores. 
Tudo isso decorrente da devastação da mata atlântica e da restinga, a 
ocupação das praias, as construções desordenadas de imóveis nas encostas 
dos rios, e a extração desordenada de areia e pedra. (A TARDE, 
20/06/1998). 

 
 

Uma síntese desse processo interno está no número dos 94 autos de infração lavrados 

pelo IBAMA em Porto Seguro, até 1998, sendo que 76 destes foram encaminhados ao 

Ministério Público do Estado (MPE-BA) (A TARDE, 20/06/1998). 

Na Semana de Estudo Ambiental, realizado em Porto Seguro, em outubro de 1999, o 

Ministério do Meio Ambiente afirmou que ficou constatado que “a urbanização do litoral é 

um mecanismo de pressão contra o ambiente marinho costeiro”. Também o IBGE afirmou 

que neste município “o aproveitamento turístico é feito de forma predatória” (A TARDE, 

20/10/1999, p. 21). 

Em 2003, o Fórum Sócio Ambiental do Extremo Sul da Bahia, conclui que o turismo 

que está sendo implantado na Costa do Descobrimento visa a “descentralização da atividade 

                     
42 Os dados da Tabela 6.4, dão conta que a população do município de Porto Seguro passou de 
34.661habitantes, em 1991; para 95.721 habitantes em 2000 e 126.929 habitantes em 2010 (IBGE1991, 2000 e 
2010). A sede urbana do município, a cidade de Porto Seguro, em 2000 tinha 64.171 habitantes e em 2010 
passou para 80.267 habitantes. .  
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turística” e o aumento de demanda por lugares exóticos “dissociados da experiência cotidiana 

do cidadão” (RELATÓRIO DO FÓRUM SÓCIO AMBIENTAL DO EXTREMO SUL DA 

BAHIA, 2003 apud SILVA e FERNANDES, 2005). 

Para que toda essa estrutura hoteleira fosse acessada, foram instaladas e 

implementadas melhorias e adequação de aeroportos e novos estirões viários com o objetivo 

de promover a incorporação de novos territórios, criar a acessibilidade às zonas turísticas e 

aos empreendimentos implantados.  Neste sentido cabe destacar como precursora a BR 101, 

mais tarde a BA-099, a “Linha Verde”, já comentada, e, mais recentemente, a expansão da 

BA-001 garantindo a ligação rodoviária por quase toda a área do litoral baiano (Ver Figura 

6.6). 

A abertura de áreas por rodovias e aeroportos criou condições para a dinamização do 

mercado de terras, a transformação de usos e a implantação de empreendimentos turísticos 

tanto a rede hoteleira quanto a instalação de condomínios e loteamentos.  Esses 

empreendimentos, ao se expandirem rapidamente e sem controle, vão deixando um lastro de 

estragos irrecuperáveis, onde quer que cheguem, sem assumir os custos dessa devastação 

socioambiental. 

 

 

7.2.1 Para além dos empreendimentos hoteleiros 

 

Para além dos empreendimentos hoteleiros muitos condomínios residências também 

foram instalados ao logo do litoral baiano muitas vezes em Áreas de Preservação Ambiental 

(APA) e até em Áreas de Preservação Permanentes (APP), principalmente em mangues, 

praias, matas ciliares e nascentes. Também se repete no caso de condomínios e loteamentos o 

modelo dos complexos hoteleiros, construídos descolados de uma relação com o seu entorno. 

Uma rápida leitura de matérias de periódicos locais demonstra bem a dimensão desta 

questão. Pode-se citar alguns exemplos mais noticiados, com desdobramentos enredados que 

são:  

 Condomínio Vida Marina , na foz do Rio Joanes; em Lauro de Freitas. (A 

TARDE, 24/01/2004);  

 Loteamento Mar e Sol, em Ipitanga que desviou o curso do Rio Sapato, 

aterrando nascentes, em Lauro de Freitas (ANDRADE, 2005);  
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 Empreendimento Paradiso Laguna localizado na APA Bacia do Rio Capivara, 

em Camaçari, que em propaganda circulada em jornais enfatiza a área de 

“privilegiada pela natureza” (A TARDE, 07/01/2005). 

 Empreendimento Planeta Água Residencial, construído entre os Rios 

Capivara e Jacuípe, destruiu dunas apara aterrar o manguezal e uma lagoa na 

APA Rio Capivara e varias pessoas que adquiriram lotes “sofreram calotes”. 

(A TARDE, 24/01/2004a); 

 Em Praia do Forte diversos condomínios estão margeando as praias, como o 

Bali Bahia (A Tarde 12/02/2004, p.1). O grande “apelo turístico” vivido por 

Praia do Forte pode levar o lugar ao “risco de autodestruir-se”, tal é o 

“exagero do empreendimento imobiliário em volta” (A TARDE, 11/04/2010). 

Dentre os casos de empreendimentos residenciais de condomínio e loteamentos que 

aparecem na listagem dos que apresentam irregularidades em sua implantação, selecionou-se 

o Loteamento Quintas do Castelo da Torre por apresentar uma gama de irregularidades de 

toda ordem, e permite visualizar os conluio entre o poder público municipal (no caso a 

Prefeitura de Mata de São João) e os empreendedores imobiliários (Imobiliária Açu da Torre) 

e o embate destes com as comunidades tradicionais locais. Esse loteamento é um exemplo do 

fenômeno, ao qual se refere Santos, que se agrava “na medida em que o uso do solo se torna 

especulativo e a determinação do seu valor vem de uma luta sem trégua entre os diversos 

tipos de capital que ocupam a cidade e o campo” (SANTOS, 1996, p 44)  

Neste sentido, ele não é um caso isolado, mas surge na década de 1980, no contexto 

do processo de especulação imobiliária que atingiu o litoral norte da Bahia e que tinha como 

prática frequentemente adotada a expropriação das comunidades de suas terras 

tradicionalmente ocupadas.  

Estudado por Diniz (2007), o “Loteamento Quintas do Castelo da Torre” foi criado, 

em 1980, no distrito de Açu da Torre, se estendendo até as Comunidades de Pau Grande e 

Barreiro, no município de Mata de São João. A primeira etapa do Loteamento foi implantado, 

em 1981, na gestão municipal do Coronel Ladislau Reis Souza, pela Imobiliária Açu da Torre 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a segunda etapa em 1985. A primeira etapa do 

Loteamento se estendeu deste a localidade de Açuzinho até Pau Grande. O Projeto previa 

lotear toda área da Lagoa Aruá onde existiam dez brejos ou nascentes de uso comunitário, 

portanto, uma Área de Proteção Permanente (APP) e protegida por legislação específica.  

Apesar desta restrição legal a este tipo de uso, foi construída uma barragem e loteada toda a 
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área do entorno da Lagoa Aruá. Com isto foi bloqueado o acesso das Comunidades e o uso da 

água da Lagoa tanto para as atividades produtivas como para lazer, limpezas domésticas e 

banhos, ficando apenas uma entrada, de pouco mais de 10 m, conforme aparece no croqui, na 

Figura 7.53.  

 

 

Figura 7.53 - Croqui usado pela Imobiliária Açu da Torre e Canadá para demarcar e vender 
os lotes no entorno da Lagoa do Aruá.   
Fonte: Imobiliária Açu da Torre e Canadá, 2002 apud DINIZ, 2007, p 61. 

 

 

A Prefeitura concedeu a licença para implantação e implementação do loteamento 

Quintas do Castelo da Torre, contendo 584 lotes. Ficando sob a obrigação da Imobiliária, 

instalar toda e qualquer obra de infraestrutura, inclusive a obra de construção da Barragem 

Aruá bem como o tratamento de suas margens. Em contrapartida ficaria “isenta, por três 

anos, do Imposto Territorial Urbano”.  
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Além dos empreendimentos residenciais de condomínios e loteamentos destinados a 

segunda residência, em áreas próximas a praia, começam a serem construídos novos 

empreendimentos habitacionais na Estrada do Coco. Estes empreendimentos estão 

localizados mais distantes da praia, e se destinam à habitação permanente de seus 

proprietários que optam por residir mais distante de Salvador, porém com mais conforto e 

menor preço dos imóveis ofertados nesta cidade (ALBAN, 2014). Estes estão orientados para 

atender o processo de expansão metropolitana da região de Salvador e se, aparentemente, 

não tem relação com as atividades de turismo, acabam se beneficiando da valorização 

imprimida por este com relação à qualificação das áreas para implantação dos novos 

investimentos.  

Para além de hotéis, resorts e condomínios, cabe registrar o uso particular do espaço 

público da praia por barracas e quiosques disseminados em todas as praias do litoral baiano. 

Além da privatização deste espaço tem-se o comprometimento do ambiente pela falta de 

infraestrutura adequada para a instalação destes equipamentos. Muitas vezes, com o 

funcionamento de verdadeiros restaurantes e com sanitários sem ter previsto o escoamento 

correto das águas servidas e de seus dejetos. 

 O uso do espaço de praia por barracas foi disciplinado pelos marcos legais do 

Gerenciamento Costeiro. Porém, sua aplicação no disciplinamento do uso destes espaços não 

é questão simples, tendo em vista as práticas consolidadas e, em especial, o grande número 

de pessoas envolvidas, que transformaram a praia num grande espaço comercial. 

 A questão das barracas envolve várias dimensões tanto da análise como no seu 

equacionamento. Por ser Salvador um caso paradigmático tanto pela dimensão que assume o 

uso privado de suas praias pelas barracas como pelas ações empreendidas para seu 

disciplinamento, será assunto de um capítulo específico nesta Tese. 

Outra questão recorrente no caso dos empreendimentos turísticos é o cerceamento às 

atividades tradicionais que são desenvolvidas nas áreas apropriadas. Principalmente, sobre a 

pesca artesanal e a restrição de uso dessas áreas pelos pescadores artesanais, marisquerias e 

por outras práticas extrativistas.  Isto significa que a atividade do turismo se impõe com 

outra lógica no uso do espaço e também atribuindo outro valor a este: o valor de troca, 

midiatizado pelo mercado. Aspecto incompatível com o livre uso destes espaços pelas 

populações tradicionais. Muitas áreas de pesca foram cercadas e terminais marítimos foram 

sendo privatizados.  O exemplo dos pescadores que tiveram que destruir cercas para ter 
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acesso com seus barcos a Morro de São Paulo, Gamboa e Bom Jardim é um caso de se repete 

em inúmeras situações43. 

Além do cerceamento ao acesso dos pescadores tradicionais a suas áreas de trabalho, 

há o comprometimento do recurso natural o que conflui para a desestruturação das 

economias locais.  Com relação às interferências e danos causados pelas atividades do 

turismo no Arquipélago a jornalista Cristina Santos observa que os “desmatamentos, 

invasões de areas de preservação permanente e de preamar, retiradas de areia e pedras e, o 

que virou moda, ocupações de terras publicas e privadas, tornaram-se práticas comuns, 

respaldada pela omissão, imperícia e carência de órgãos públicos no controle e na fiscalização 

da localidade (SANTOS, 18/11/2002). 

 Sem dúvidas, além das características espaciais que foram abordadas neste item, os 

processos de implantação dos empreendimentos turísticos trazem, como uma característica 

implícita, o enfrentamento de duas formas distintas do valor do espaço: o valor de uso e o 

valor de troca. Estes vão ser traduzidos nos inúmeros conflitos socioterritoriais que 

acompanham a implementação das práticas turística e, em especial, dos empreendimentos 

turísticos, base para a (re) funcionalização dos lugares. 

Apenas parte dos conflitos instaurados pelas práticas da atividade do turismo chega 

ao conhecimento da sociedade e ganha espaço nos meios de comunicação. Uma parte menor 

ainda chega a se constituir como processo junto às instituições de defesa da ordem jurídica, 

demonstrando que há uso abusivo do espaço público e da legislação que o disciplina. Trazer 

para esta Tese os processos instaurados pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPE-

BA) serve para dar uma dimensão destas situações, e é a intenção do próximo item. 

 

 
7.3 USOS E ABUSOS DO ESPAÇO PÚBLICO  

 

Como forma de se aproximar do que se definiu como premissa básica desta Tese – 

qual seja, a da apropriação privada da natureza como pressuposto para o desenvolvimento da 

atividade do turismo –, buscou-se levantar e analisar os processos existentes no Ministério 

Público Estadual (MPE-BA), que foram relacionados nos Relatórios de Atividades de 2009 e 

de 2010 (MPE Relatório). 

                     
43 O terminal marítimo de Bom Jardim foi construído pelo Estado e entregue a empresa MPE Maricultura, que 
depois devolveu ao Estado e este passou a outros particulares. Os funcionários, da empresa Tinharé, “tem 
colocado catracas e cercas nos terminais marítimos” contaram os pescadores. (SANTOS, 2004).  
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 No Relatório de 2009, destaca-se a Meta 01/2009, traçada por esse MPE-BA, que se 

refere ao “combate à ocupação ilegal de Áreas Ambientalmente Relevantes” e a Ação 

02/2009 que se preocupa em “desenvolver estudos para conhecer as problemáticas dos 

empreendimentos turísticos e loteamentos.” No Relatório de Atividades/2010, destacam-se 

as Ações Finalísticas – Estratégia 02 – “Combater as implantações irregulares dos 

empreendimentos turísticos e hoteleiros”. Estas informações serviram para identificar e 

espacializar os conflitos advindos da implantação de empreendimentos turísticos na área 

litorânea do Estado da Bahia44.  

A Coordenação de Meio Ambiente do MPE disponibilizou, em base digital, as 

informações referentes às ações e processos existentes e acompanhados por eles no estado da 

Bahia de onde foram selecionados os seus municípios litorâneos.  A consulta nos processos 

completos e impressos, quando foi o caso, para levantar as informações sobre a historiografia 

foi realizada nas promotorias locais. A exemplo da Promotoria Especial de Meio Ambiente, 

localizada em Praia do Forte, no município de Mata de São João, onde  foi autorizada a  

consulta dos autos dos processos que não tramitam sob segredo de justiça.  É interessante 

observar que os cargos para Promotores Especializados em Meio Ambiente foram criados, a 

partir de janeiro de 2010, com o intuito de responder às crescentes demandas existentes nos 

municípios com relação ao combate às implantações irregulares de empreendimentos 

turísticos e hoteleiros. 

As informações foram sistematizadas em um Banco de Dados, que no primeiro 

momento continha dados gerais relacionados a cada ação por município de forma especifica e, 

posteriormente, foram selecionados os municípios litorâneos, área de estudo nesta Tese. 

Após esse processo iniciou-se a construção de tabelas e consultas com o objetivo de 

visualizar as ações ocorridas nos municípios em destaque; os dados gerais dos processos; a 

classificação dos conflitos existentes e a seleção dos conflitos relacionados ao turismo e ao 

avanço da urbanização nestes municípios que incidiam nos espaços litorâneos45. 

Ao se processar e classificar as ações em curso no MPE foram construídas três 

diferentes tabelas. Iniciou-se com uma Tabela Geral, que contem os dados brutos da forma 

                     
44 O desenvolvimento desta parte da Tese contou com o apoio do Grupo de Pesquisa GeografAR 
(POSGEO/IGEO/UFBA/CNPq) através da realização conjunta do levantamento das informações do 
Ministério Público Estadual (MPE). Serviram para o GeografAR atualizar seu Banco de Dados incluindo, 
especificamente, os conflitos em área de litoral. Contou, também, com a sistematização das informações de 
periódicos, organizados pelo autor no formato de hemeroteca, que foi cedido por este para compor a hemeroteca 
mantida pelo GeografAR. 
45 Levou-se em consideração: o nome do município; a data da ação no MPE; origem da ação; documento atual; 
área/subárea; ação/recurso; assunto; complemento do assunto; detalhe do assunto; envolvidos; observações; 
características das ações e o número do processo. 
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exata como chegaram da Coordenação Estadual de Meio Ambiente; a segunda é a tabela de 

Classificação dos Conflitos na tentativa de aglutinar as ações e a diferenciação desses 

conflitos e suas incidências nos municípios apresentados e, por fim, a tabela síntese dos 

Conflitos, que nos ajudam a contabilizar os tipos de ações por municípios da área de estudo e 

os enquadramentos das ações relativos a turismo, urbanização e gerais.  

A classificação dos conflitos foi realizada em três grandes grupos. A primeira 

classificação está relacionada aos processos identificados com a “indústria” do turismo, a 

diversidade de projetos implantados ou em processo de implantação. Esta classificação deu 

origem ao enquadramento e identificação dos seguintes tipos de ação: turismo e construção 

em áreas de manguezais; construção de hotéis em áreas de praias e APAs; loteamentos em 

Áreas de Preservação Permanente (APP); construção de quiosques e barracas de praia; 

construção em praias; transportes; comércio; urbanização/comércio em praias (restaurantes, 

bares e outros);  urbanização; urbanização em APA, urbanização e conflitos; conflitos em 

Áreas de Preservação Permanente (APP).  

O segundo grupo é decorrente do processo de urbanização que apresenta e envolve os 

seguintes tipos de ações: pescadores e marisqueiras; Porto Sul – infraestruturas de 

transporte e serviços; serviços em (APP); urbanização em praias e em áreas de mangue; 

loteamentos em APP; urbanização irregular; urbanização e transporte; conflitos; comércio e 

urbanização em Unidades de Conservação.  

O terceiro grupo abrange as ações gerais ligadas, diretamente, com delitos contra o 

meio ambiente como: mineração; barragem/Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCH); 

carcinicultura; maricultura; conflitos com comunidades tradicionais (índios, pescadores ou 

ribeirinhos, quilombolas, posseiros e outros); e específicos com a Veracel no processo de 

reflorestamento e na ampliação do monocultivo de eucalipto e de suas fábricas.  

Nos 40 municípios da área de estudo somam-se 312 ações em andamento no MPE 

onde se identifica, claramente, a sua vinculação com as atividades do Turismo. A síntese 

dessas ações está apresentada no Quadro 7.1, onde aparece a natureza da ação, os municípios 

e o número de ações por município, segundo a sua natureza. Observa-se que o caso mais 

expressivo é o de construção de hotéis em áreas de praia, com 41 casos, sendo destacados os 

municípios de Mata de São João, com 15 casos; Valença, com 14 e Cairu, com cinco.  Em 

seguida, aparecem os casos de urbanização e loteamentos em Áreas de Preservação 

Permanente (APP)46, como margens de leito de rios, mata ciliar, lagoas e nascentes, com 42 

                     
46 Ver a respeito o Novo Código Floresta Brasileiro, Lei no. 12.651/12.  
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casos, sendo 20 em Camaçari; 10 em Lauro de Freitas e sete em Valença. Os casos de 

urbanização relacionados com atividades de turismo aparecem com o número de 32 ações, 

sendo destaque os municípios de Camaçari, Lauro de Freitas e Valença, cada um com oito 

casos. Os casos de enquadrados como construção de quiosque e barracas em área de praia 

somam 31 destacando-se Valença com 25 casos. Os crimes contra o meio ambiente somam 28 

casos, sendo 14 em Valença.  Turismo e urbanização aparecem com 26 casos, sendo Valença 

com seis casos e Camaçari com cinco. Os casos identificados como de urbanização e 

loteamento em APAs somam 20 ações, sendo o maior número no município de Valença. As 

ações referentes a construção em área de manguezal somam 15 casos sendo destaque os 

municípios de Ilhéus e Cairu, ambos com cinco casos. 

 

 

 

Quadro 7.1 Síntese das ações em curso no Ministério Público Estadual da Bahia. 2013 
No            Natureza de ação    Municípios  N. de ações 

por município 
Total de 
ações/ tipo  

1  
Turismo e construção em área de 
manguezal 

Cairu 
Camaçari 

Ilhéus 
Jaguaripe 

Porto Seguro 

5 
2 
5 
1 
2 

 
 
15 casos 

2  
Urbanização em área de mangue 

 L. de Freitas 
Santo Amaro 

Valença 

2 
1 
5 

8 casos 

3  
 
 
Turismo e construção de hotéis em 
áreas de praias 

Cairu 
Camaçari 

Ituberá  
Jandaíra 

M. São João 
Porto Seguro 

Salvador 
Sta.C.Cabrália 

Valença 

5 
1 
1 
1 
15 
2 
1 
1 
14 

  
 
 
 
41 casos 

4 Turismo e Construções de Hotéis em 
APA 

Saubara 1 1 caso 

5 Turismo e Urbanização: loteamentos 
em áreas de Preservação permanente 
(APP) margens/leitos de rios, mata 
ciliar, lagoas e nascentes. 

Cairu 
Camaçari 

Conde 
L. de Freitas 
M. de S. João 

Valença 

1 
20 
1 
10 
3 
7 

 
 
42 casos 

6 Turismo e construção de quiosques e 
barracas em área de praias 

Cairu 
Porto Seguro 

Valença 

5 
1 
25 

 
31 casos 

7 Turismo e Urbanização: construções 
em praias 

Cairu 
Ilhéus 

2 
3 

5 casos 
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8 Turismo e Transporte Belmonte 
Cairu 

1 
1 

2 casos 

9  
Turismo e comércio 

Cairu 
Camaçari 

Ilhéus 

4 
3 
2 

9 casos 

10 Turismo/Urbanização/Comércio em 
praias (restaurantes e mercados) 

Valença 4 4 casos 

11  
 
 
 
Turismo e Urbanização 

Cairu 
Camaçari 
Igrapiuna 

Ilhéus 
Itacaré 

Porto Seguro 
Saubara 
Valença 

Vera Cruz 

1 
5 
1 
4 
1 
4 
2 
6 
1 

25 casos 

12 Turismo e Urbanização em APA M. de S. João 6 6 casos 
13 Turismo e Urbanização – conflito M. de S. João 2 2 casos 
14 Turismo const. de sanitários em praias Camanu 1 1 caso 
15 Conflito em Área de Preservação 

Permanente (APP) de dunas 
Conde 1 1 caso 

16 Urbanização e conflitos com 
pescadores e marisqueiras 

Camamu 
Santo Amaro 

1 
1 

2 casos 

17 Urbanização Porto Sul - transporte Ilhéus 1 1 caso 
18  

 
Urbanização/serviços 

Jaguaripe 
L. de Freitas 

Salvador 
Simões Filho 

Uruçuca 
Valença 

1 
1 
1 
2 
1 
2 

8 casos 

19 Urbanização/serviços em APP Valença 3 3 casos 
20 Urbanização em Praias Valença 2 2 casos 
21 Urbanização/Loteamento em APA Cairu 

Camaçari 
L. de Freitas 

Porto Seguro 
Valença 

3 
3 
3 
3 
8 

20 casos 

22  
 
 
Urbanização 

Camaçari 
Candeias 

Entre Rios 
Ilhéus 

L. de Freitas 
Salvador 

Simões Filho 
Valença 

8 
2 
1 
2 
8 
2 
1 
8 

32 casos 

23 Urbanização/Transporte Simões Filho 1 1 caso 
24  

Urbanização/conflito 
Cairu 

Ilhéus 
L. de Freitas 

1 
3 
1 

5 casos 

25  
Urbanização/comércio 

Cairu 
L. de Freitas  
Santo Amaro 

Saubara 

2 
1 
1 
1 

5 casos 

26 Urbaniz. em U. de Conservação (UC) Valença 1 1 caso 
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Fonte: MPE. Elaboração própria. 

 
 

O Quadro 7.2 apresenta o número de tipos de ações Ministério Público Estadual. 

Observa-se que o maior número de casos registrados refere-se a turismo e urbanização 

especificadas como loteamento em áreas de APP (margem/leitos de rios, mata ciliar, lagoas e 

nascentes), aparecem em seis municípios e constam de 42 ações. As ações enquadradas como 

“turismo e construção de hotéis em área de praia”, com um total de 41 casos com ocorrência 

em 9 dos municípios litorâneos.  O tipo de ação de “urbanização” aparece em oito municípios 

com 32 casos. A seguir vem “turismo e urbanização” com 25 casos registrados em nove 

municípios. Igual número de municípios apresentam as ações relativas a “crime contra o meio 

ambiente” com 28 casos.   

O Quadro 7.3 apresenta os sete municípios da área de estudo que se destacam com o 

maior número de ações e os tipos. 

Entre os municípios do Quadro 7.3 destaca-se:  
 

a) Valença, com 102 casos. Entre esses a maior incidência está relacionada aos casos 

com turismo e a construção de quiosques e barracas de praias que somam 25; 14 

ações de construção de hotéis e 14 de crimes contra o Meio Ambiente;  

b)  Camaçari, com 43 ações. Destaca-se os 20 casos relacionados ao turismo e 

urbanização, através dos loteamentos em áreas de Área de Proteção Permanente 

(APP) e oito casos de urbanização através dos grandes 

empreendimentos/loteamentos;  

 

27  
 
 
 
Crime contra o meio ambiente 

Cairu 
Camaçari 
Caravelas 

Ilhéus 
Itaparica 

Ituberá 
L. de Freitas 
Nova Viçosa 

Valença 

1 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
14 

 
 
 
 
28 casos 

28 Conflitos com Veracel (ampliação da 
fábrica) 

Canavieiras e 
outros 

Porto Seguro 

1 
 
1 

2 casos 

29 Maricultura Jaguaripe 
Valença 

1 
1 

2 casos 

30 Carcinocultura (Marazul e Soagro) Valença 2 2 casos 
31 Barragem (construção de PCHs) Itacaré 1 1 caso 
32 Mineração Porto Seguro 1 1 caso 
 TOTAL 309 casos 
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 Quadro 7.2 Municípios com ações no Ministério Público Estadual, segundo tipo de ação. 

    Fonte: MPE-BA. Elaboração própria. 
 

 

No. 
DE 
TIPOS 

 
NATUREZA DA AÇÃO 

NÚMERO DE 
MUNICÍPIOS 
COM AÇÕES 

TOTAL DE 
AÇÕES POR TIPO 

1 Turismo e construção em área de 
manguezal 

5 15 casos 

2 Urbanização em área de mangue 3 8 casos 
3 Turismo e construção de hotéis em 

áreas de praias 
9 41 casos 

4 Turismo e Const de Hotéis em APA 1 1 caso 
5 Turismo e Urbanização: loteamentos 

em áreas de Preservação permanente 
(APP) margens/leitos de rios, mata 
ciliar, lagoas e nascentes. 

6 42 casos 

6 Turismo e construção de quiosques 
e barracas em área de praias 

3  31 casos 

7 Turismo e Urbanização: 
construções em praias 

2 
2 

5 casos 

8 Turismo e Transporte 2 2 casos 
9 Turismo e comércio 3 9 casos 
10 Turismo/Urbanização/Comércio 

em praias (restaurantes e mercados) 
1 4 casos 

11 Turismo e Urbanização 9 25 casos 

12 Turismo e Urbanização em APA 1 6 casos 
13 Turismo e Urbanização – conflito 1 2 casos 
14 Turismo const. de sanitários em 

praias 
1 1 caso 

15 Conflito em Área de Preservação 
Permanente (APP) de dunas 

1 1 caso 

16 Urbanização e conflitos com  
pescadores e marisqueiras 

2 2 casos 

17 Urbanização Porto Sul - transporte 1 1 caso 
18 Urbanização/serviços 6 8 casos 
19 Urbanização/serviços em APP 1 3 casos 
20 Urbanização em Praias 1 2 casos 
21 Urbanização/Loteamento em APA 5 20 casos 
22 Urbanização 8 32 casos 
23 Urbanizaçào/Transporte 1 1 caso 
24 Urbanização/conflito 3 5 casos 
25 Urbanização/comércio 4 5 casos 
26 Urbanização em  UC 1 1 caso 
27 Crime contra o meio ambiente 9 28 casos 
28 Conflito com Veracel (ampliação) 2 2 casos 
29 Maricultura 2 2 casos 
30 Carcinocultura (Marazul e Soagro) 1 2 casos 
31 Barragem (construção de PCHs) 1 1 caso 
32 Mineração 1 1 caso 
 TOTAL 309 casos 
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a) Cairu, com 33. Sendo que 10 dessas ações estão ligadas ao turismo e a construção 

em áreas de mangue e de hotéis em praias, e cinco outros casos de 

turismo/comércio em barracas de praias;  

b) Lauro de Freitas, com 27. Sendo 10 ações relacionadas ao turismo/urbanização – 

loteamentos em APP e oito casos decorrentes do processo de urbanização;  

c) Mata de São João, com 27 casos. Sendo 15 deles ligados ao turismo e hotelaria em 

áreas de praias e três casos relacionados ao turismo/loteamentos em APP e seis 

em Área de Proteção Ambiental (APA);  

d) Ilhéus, com 21. Sendo cinco casos relacionados ao turismo e construções em 

mangue e três casos ligados à urbanização e conflitos; e  

e) Porto Seguro, com 14 casos. Sendo quatro casos ligados ao avanço do 

turismo/urbanização e três loteamentos em APP além dos casos ligados a 

ampliação dos plantios e fábricas da Veracel. 

 

 
          Quadro 7.3 Municípios com maior número de ações: 

Municípios Número 
de ações 

Tipos mais frequentes N0 

Valença 102 Construção de hotel em praia  
Loteamentos em áreas de APP  
Loteamento em APA  
Construção de quiosques e barracas em 
área de praias  
Turismo e urbanização  
Urbanização  
Crimes contra o meio ambiente  

14 
7 
8 
 
25 
6 
8 
14 

Camaçari 43 Turismo e urbanização em APP  20 
Cairu 33 Turismo e construção de hotéis em área 

de praia  
5 

Ilhéus 21 Construção em área de manguezal 5 
Lauro de Freitas 27 Loteamento em APP  

Urbanização  
10 
8 

Mata de São João 27 Turismo e construção de hotéis em área 
de praia 
Turismo e urbanização em APP 
Turismo e loteamento em APA  

15 
 
3 
6 

Porto Seguro 14 Turismo e construção de hotéis em 
áreas de praias (15) 

15 

               Fonte: MPE-BA. Elaboração própria. 
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Há muitos casos em processos de estudo pelo MPE que não foram repassados pelas 

promotorias locais à Coordenação Estadual de Meio Ambiente, como uma maneira de 

preservar a autonomia dessas promotorias na apuração das ações. Portanto, existem ações 

tramitando em municípios litorâneos que não foram registradas neste levantamento das 

ações acompanhadas pelo MPE.  Contudo, apesar deste fato, o número de casos registrados é 

significativamente expressivo e demonstra a dissociação entre a implantação dos 

empreendimentos e a legislação ambiental em vigor. Neste contexto, a legislação é entendida 

como um obstáculo e limitante aos empreendimentos.  

Assim, ao se analisar as ações descritas nos processos é possível observar que a 

maioria dos conflitos visibilizados por estas ações destacam interferências pontuais, de forma 

a inquirir, como são tratados os grandes empreendimentos localizados nesses municípios e os 

impactos produzidos por eles? As Promotorias Especializadas em Meio Ambiente têm maior 

abrangência no acompanhamento das ações pontuais nos municípios? Quais estão 

funcionando? E quais os resultados já concretizados de suas atuações? Quais são os 

desdobramentos dos Termos de Ajuste de Conduta (TACs)?   

O estabelecimento e o cumprimento de condicionantes; o ajuste dos projetos no 

sentido de minimizar os danos ambientais causados; a imposição e cumprimento de medidas 

compensatórias para os danos ambientais e sociais tem sido o máximo que os 

empreendimentos têm que cumprir. Principalmente, se por uma razão, tiverem começado a 

obra sem licença ambiental ou mesmo com licença concedida num processo equivocado, 

dificilmente estes empreendimentos deixam de ser realizados.  

 Observa-se que as 309 ações em curso no MPE-BA referem-se a 30 dos 40 municípios 

selecionados como área de estudo desta Tese, enquanto que 10 destes não apresentam ações 

formalizadas.  Porém, o fato destes municípios não comporem a lista do levantamento 

realizado não é significa que não ocorram conflitos de uso dos espaços de seu litoral.  Este 

fato pode ser entendido como expressão do frágil controle social dos grupos sociais 

organizados nestes municípios bem como pelo pouco tempo da estruturação do MPE-BA 

através da criação das promotorias especializadas em meio ambiente.  

Ao processarmos esses dados, surgem vários questionamentos e inquietações, 

principalmente aqueles que estão relacionados ao cerne desta Tese e das categorias 

relacionadas a ela. Entender o que está por trás destes números, ou melhor, o que estes 

expressam, não como números em si, mas como relação dos grupos sociais envolvidos. 

Seguramente, apesar destes números serem significativos e confirmarem como a apropriação 

da natureza, a (re) funcionalização e transformação dos lugares singulares em mercadorias 
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cobiçadas está na base da atividade do turismo, estão longe de expressar outros tantos casos 

que nem chegam a se caracterizar como conflito, em que comunidades inteiras são varridas 

do mapa para começarem nova história, em outro lugar, em outra condição. Nesses números 

pouco aparece os registros dos conflitos entre os grandes empreendimentos e os pescadores, 

indígenas, quilombolas e outras populações caracterizadas como tradicionais, nesses 

municípios litorâneos. Uma história que não é repassada para os usuários dos serviços 

turísticos como se o presente começasse com os empreendimentos e o futuro não pudesse 

existir sem eles.  
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8  SALVADOR: PARADIGMA DE PRAIAS URBANAS  

 

 

O uso da praia na cidade de Salvador como uma metrópole litorânea – uma cidade 

talássica – “com ruas e as próprias casas escancaradas para o mar” (FREIRE, 2003 p. 303) –

deve ser entendido concomitante ao processo histórico de expansão de sua ocupação física, 

diretamente associada às dinâmicas econômicas e sociais.  

Historicamente, Salvador teve sua matriz de ocupação assentada na franja costeira da 

Baía de Todos os Santos. Aí se implantou o núcleo inicial da fundação da Cidade tendo como 

apoio a instalação de toda uma infraestrutura técnica e social para o desenvolvimento das 

atividades portuárias, que respondiam à estruturação de sua base econômica.  

Foi a partir deste núcleo inicial que se delineou o processo de extensão da sua 

ocupação espacial. Primeiramente, seu alargamento na direção Nordeste, ocupando uma faixa 

paralela e contínua acompanhando, esquematicamente, a linha de costa da Bahia de Todos os 

Santos, ação facilitada a partir de melhoria dos meios de comunicação, e alcançando a 

Península Itapagipana e toda a região hoje denominada de “Subúrbio Ferroviário” 1. Ao 

longo desta ocupação, de forma muitas vezes concentrada, de outras descontínuas, 

localizavam-se aquelas atividades orientadas para uso agrícola, residências de veraneio e 

aparentes res nullius dada a extensão de algumas propriedades.  

Na direção geográfica oposta (Sudoeste), ainda seguindo a costa e voltada para Baía, 

com a presença de trechos escarpados e de praias curtas e rochosas, a partir do núcleo inicial, 

o processo de expansão se efetivou acompanhando a cumeada, refazendo o sentido na direção 

da Vila Velha, até a ponta do padrão onde foi instalado o Farol de Santo Antonio (Farol da 

Barra).  

Já a ocupação ao longo da franja costeira Oceânica, acompanhou, também, a linha de 

costa a partir do Farol de Santo Antonio seguindo a direção Oeste-Leste num trecho de, 

aproximadamente 7 km, até a localidade de Amaralina, quando retoma o sentido da direção 

Nordeste, alcançando os limites do município, tendo como um dos pontos de referência o 

Farol de Itapuã.    

Até os anos 40 do século XX, Salvador tinha sua matriz de ocupação de uso 

                     
1 Conformam o “Subúrbio Ferroviário” as localidades Plataforma, Lobato, Periperi, Paripe, São Tomé de 
Paripe, Praia Grande e Itacaranha.  
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econômico associada às atividades vinculadas ao porto – até meados do século XIX, o “Porto 

do Brasil” –, à pesca artesanal, produção de cal a baleação2, ocupações rarefeitas, fazendas de 

cocos e, mais tarde, praias rústicas e áreas de praias isoladas para balneário. A partir deste 

período, a direção do processo de propagação da expansão do crescimento passou a se 

constituir num importante vetor de alargamento da ocupação começando na Vila do Pereira 

e seguindo ao longo de toda a faixa da linha de litoral da costa Oceânica. Mais tarde, esta 

expansão se efetivou na direção do limite de Salvador com o atual município de Lauro de 

Freitas para onde Salvador, em função de seu crescimento, prolongou o seu perímetro de 

ocupação provocando a unificação da malha urbana entre os dois municípios, à semelhança de 

uma conurbação. Basicamente, os dois vetores de expansão que acompanharam a franja de 

litoral contaram, para sua estruturação, em maior ou menor medida, com as comunicações 

geradas para o interior do território a partir do núcleo histórico inicial, que buscaram se 

articular com as vias paralelas a linha de borda, seja da Baía, seja a Oceânica.  

Em linhas gerais pode-se considerar que Salvador assentou o uso do seu litoral por 

um longo período – como de resto em todo o litoral da Bahia –, naquelas atividades 

diretamente associadas aos usos tradicionais da economia do mar, quer seja de defesa, 

portuária e da pesca sendo o mar, também, utilizado como local de lançamento de dejetos. 

Quanto à economia do mar, especificamente, em relação à pesca pode parecer que a mesma 

era livre dependendo somente de se lançar a rede ou o anzol para se obter o peixe, um 

alimento fácil para e gente pobre, como observa Freire (2003). A pesca para obtenção do 

peixe, ainda no primeiro decênio do século XIX, era realizada em jangadas ou em currais 

formados entre a praia e os arrecifes. Esses currais pertenciam a grandes proprietários, 

também proprietários de terras, que os arrendavam aos pescadores juntamente com os sítios 

de coqueiros. Numa situação tal de exploração que “a Provisão Régia, de 17 de julho de 1815, 

declarou ‘injusto’, e abusivo tudo que se exigia pelo uso do mar, e praias” (FREIRE, 2003 

p.291). 

Azevedo, ao tratar sobre o uso recreativo da praia, recorrendo ao poeta Gregório de 

Mattos, ressalta que,  

Imemorial em todo o mundo, o banho salgado ou banho-de-mar e o passeio 
à beira-mar foram praticados no Brasil desde muito. Gregório de Mattos 
Guerra, no século XVII, conta em uma de suas décimas a excursão que 

                     
2 Introduzida na Bahia nos primeiros anos do século 17, a pesca da baleia consolida-se como um sistema 
ecologicamente devastador voltado para a produção do óleo ou azeite, extraído da gordura do cetáceo e que 
viabilizou, por três séculos, o combustível gerador da iluminação das cidades e residências. Havia instalações de 
armações na Pituba, no Rio Vermelho, nas proximidades do Forte de Santo Antonio da Barra, na Pedra Furada 
e em Itapuã, além de Itaparica (FONSECA, 14/08/2013). A este respeito ver, também, “A pesca da baleia no 
período colonial” de Myriam Ellis (1969). 
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fizera com amigos à praia do Rio Vermelho, na cidade do Salvador: no 
caminho parou no sítio da capela de São Gonçalo, que está documentada em 
desenho de Ourler, almoçou sopa de leite, repolho ensopado e não de azeite, 
com pratos de arroz de leite, finalmente, “sesteamos no areal/onde o mar 
por mazumbaia/refrescando estava a praia/com borrifos de cristal;/a onda 
piramidal/que nos ares se desata,/descaindo em grãos de nata/pedia por 
bom conselho,/que em vez de Rio Vermelho/ lhe chamassem Rio da Prata”. 
Quando o sol ia descendo “por graus, ou degraus no Céo e a todos nos 
pareceu o irmo-nos acolhendo”, prenderam os rocins, os cavalos em que 
haviam montado, os selaram e enfrearam, voltando à cidade. 
 É possível que não se banhasse, mas apreciou os ares e a beleza do mar, 
como fariam outros baianos à época. (AZEVEDO, 2004 p. 34-35). 
 

O local a que Gregório de Mattos (1636-1695) refere-se em seu poema – o “sítio da 

Capela de São Gonçalo” –, foi ilustrado, um século depois, pelo diplomata, pintor e escritor 

William Gore Ouseley (1797-1866). É interessante observar que a Capela, que já não existe 

mais, está situada no alto da colina e de costas para o mar (Figura 8.1). 

 

 

 

                        Figura 8.1 Ruína da Capela de São Gonçalo no Rio Vermelho 

                          

 

Dos poucos registros históricos sobre o uso da praia, em Salvador, tem-se que após a 

epidemia de cólera que assolou a cidade, em 1855, “a moda era tomar banhos salgados que 

promoviam a cura. O Rio Vermelho, então aldeia de pescadores, tornou-se o local preferido 

pelos veranistas”. Os pescadores do Rio Vermelho foram transferidos para terras da antiga 

Fazenda Pituba – que significa o sopro, o lugar onde sopra o vento –, hoje ocupado pela 

localidade da Pituba (A TARDE, 15/04/1987). 

O Rio Vermelho referido aparece em fotografia de Guilherme Gaensly, de 1920.  Na 
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foto aparece a antiga Igreja de Sant’Anna e as ruínas do antigo Forte de São Gonçalo do Rio 

Vermelho, onde, desde os anos 1960, encontra-se a nova igreja matriz de Sant’Anna (Figura 

8.2). 

 
             Figura 8.2 O Rio Vermelho, em 1920, em fotografia de Guilherme Gaensly.  
 

 Convém lembrar que os conhecimentos terapêuticos atribuídos à cura pela água do mar 

já era conhecido entre os médicos brasileiros. Em 1841, o clínico José Pereira Rego, publicou 

“Considerações sobre os usos dos banhos de mar e seu emprego hygienico e therapeutico”, 

em uma das edições da Revista Médica Brasileira. (REGO, 1841).3 

 Em 1880, observa o Dr. Euclides Alves Requião, em resposta à Comissão nomeada 

pelo Governo Imperial a fim de Estudar a Beribéri na Província da Bahia e os resultados 

médicos de uma Clínica estabelecida na Vila de Itaparica,  

 
Aconselhei os banhos de mar a principio em indistinctamente em qualquer 
das formas da molestia, porem a proporção que aproveitarão no tratamento 
da forma paralytica, maus resultados se apresentavão na forma edematosa, a 
ponto de mandar susta-las as. Tive, contudo doentes infectados de beriberi 
paralítico que, sem o uso dos banhos restabelecerão-se completamente da 
molestia.  [...] Entre nós a ilha de Itaparica, distanciada a 15 milhas apenas 
d’esta capital, offerece sem duvida algumas grandes vantagens, e decidida 
influencia na cura da molestia em questão, sendo jamais numero ou doentes 
meus que para seguió obteve os melhores resultados (REQUIÃO, 2006, p. 
75-77).4 

                     
3 O médico José Pereira Rego, o Barão de Lavradio, ocupou os cargos de inspector geral do Instituto Vacino do 
Império, director interino da secção de serviço sanitário do Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia do 
Rio de Janeiro, integrou a secção de médicos da “sala do banco” do mesmo hospital, presidente da Junta Central 
de Higiene Pública, e de Saúde do Porto.  
4  Em Requião (2006) consta a nota do editor explicando que a publicação “reproduz ipsis litteris a ortorafia do 
documento original, de 46 páginas, manuscrito em bico-de-pena mais as páginas dos quadros (citados no 
original como “mappas) Este documento foi encontrado casualmente como anexo de ofício de 1982, do Prof. 
Heonir Rocha (então Pró-Reitor de Pós-graduação da Universidade Federal da Bahia), dirigido ao Reitor 
Macêdo Costa para ser incorporado ao acervo da Faculdade de Medicina da Bahia da UFBA 
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 Outra referência sobre o banho de mar terapêutico é encontrada em Manuel Vieria da 

Fonseca. Fonseca era médico e elaborou um Relatório, apresentado à Câmara Municipal de 

Passos (MG) sobre uma nova fonte de águas minerais e um estudo sobre a água potável e 

econômica, com aplicação à capital da Província do Rio de Janeiro.  Elaborou, em 1876, um 

“Manual do Banhista” ou estudo sobre os banhos de mar que encerra preceitos higiênicos e 

cautela relativa aos banhos mar (BLAKE, 1900) 5. 

 Assim, vê-se que por um longo período o banho de mar era restrito, provavelmente, a 

recomendações terapêuticas. Freire observa sobre os costumes dos burgueses de sobrados no 

Rio de Janeiro e na Bahia, no séc. XIX, que, raramente estes deixavam o interior dos 

sobrados e apoia as suas afirmativas, transcrevendo os “Conselhos Higiénicos” do médico 

Lima Santos, escrito em 1855, publicado pelo Diário de Pernambuco, supostamente dirigidas 

a estes burgueses:  

 
De facto os Brasileiros, quer sejam por natureza, quer pelo clima, He de 
observação, que não fazem exercício sufficientes ao desenvolvimento de sua 
energia physica, e espiritual: mettidos em casa, e sentados a mor parte do 
tempo, e entregues a uma vida inteiramente sedentária não tardam que não 
caiam em um estado de preguiça mortal. Verdade he que o grande luxo da 
terra – um dos signaes de fidalguia, de grandeza e de distincção - He, o 
sahir á rua o menos possível, ser o menos visto possível; e se confundir o 
menos possível com essas parte da população que os grandes chamam de 
povo, e que tanto abominam. Bem certo, que não fallamos em geral; muitos 
não terão essa miserável monomania, sobre tudo em certas provincias como, 
por exemplo, na de Pernambuco; mas em certas outras provinciais na Bahia, 
por exemplo, uma grande parte de homem (não fallamos nas Sr.as porque 
essas vivem como aves nocturnas, que só aparecem com as trevas) não só 
não sahem ás ruas por inercia, como por distincção e gravidade. Estes 
exemplos são nocivos e tristes, e delles o homem de senso deve fugir para 
nano condemnar o seu corpo, e á sua vida a um hábito tão abominável. Para 
que se fuja pois destes inconvenientes que trazem a queda do corpo, que 
afugentam as forcas e a energia, he mister uma vontade forte e que 
resistindo o clima e calor, despreze os hábitos maus e os maus exemplos, 
promovendo um exercício necessário, moderado e regulado por uma boa 
hygiene; pois que a energia moral sempre foi de um grande recurso para 
que sahia-se victoriosamente  da lucta travada com o clima de um paiz 
quente e os habitos da molleza ( FREIRE, 2003 p.145- 146 ). 

 

 

Somente a partir, aproximadamente, da segunda metade do século XX, que esse 

processo passará à incorporação gradual da zona de praia através de novos usos seja em 

função de novas tecnologias, seja pela valorização social deste espaço já estabelecidos em 

                     
5 O “Diccionario Bibliographico Brazileiro” do Doutor Augusto Victorino Alves Sacramento Blake, de 1900, foi 
re-editado pelo Conselho Federal de Cultura, em 1970. 
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outras formações econômicas e sociais, entre os quais aqueles orientados para a praia como 

centros para saúde e recreação. Uma dinâmica que impulsionou o caminho à borda litorânea 

que fará das cidades a beira mar constituir-se numa espécie de agrupamento de especialização 

funcional através de um longo processo que culmina, também, numa espécie de versão local 

da invenção da praia. 

Por ser este processo resultado de uma construção social produz, ao mesmo tempo, 

uma adequação do espaço geográfico e da paisagem. Seguindo o que afirma Lefèbvre (1986, 

p. 48) que “a prática espacial de uma sociedade engendra seu espaço; ela o põe e o supõe, 

numa interação dialética: ela o produz lenta e seguramente, dominando-o e dele se 

apropriando”. Cabe ver um pouco deste processo, engendrado pela sociedade soteropolitana, 

que imprimiu diferentes usos para o uso para as praias de suas orlas litorâneas.  

 

 

8.1 SALVADOR: DE UMA CIDADE TALÁSSICA A UMA CIDADE DE TURISMO DE 
LITORAL  
 

 

As praias urbanas devem ser entendidas no contexto das cidades que as abriga como 

parte do desdobramento histórico da valorização dos espaços litorâneos e dos processos de 

criação de seu significado social, numa perspectiva de valor de uso e, em decorrência de seu 

valor econômico – de valor de troca. Processos que acabam por atribuir formas diferenciadas 

de uso da praia pelos distintos segmentos sociais de sua população, específicos a cada 

momento.  O caso emblemático de Salvador – Bahia – serve para ilustrar a questão do uso de 

praias urbanas e o processo de apropriação privada do espaço público da praia.  

Encravada na parte final de uma grande península, Salvador tem sua área municipal 

toda circundada pelo mar: pela orla Atlântica e pela Bahia de Todos os Santos além de suas 

ilhas. A área de praia era utilizada pelas práticas marítimas tradicionais – porto e pescaria – 

bem como para lançamento de dejetos ou mesmo para enterrar indigentes. 

A sua posição geográfica foi determinante para a sua localização e construção para o 

papel de primeira capital da Colônia portuguesa. Cidade que abrigada pela Baía de Todos os 

Santos, foi por muito tempo o “Porto do Brasil”. Através de seu porto se realizavam as trocas 

mercantis, primeiro com o Reino de Portugal e, posteriormente, com a “abertura dos portos”, 

em 1808, com o mundo. Foi também por esse porto que chegavam as notícias de além-mar e, 

os negros escravizados, vindos da África para construir as riquezas do país emergente. Por 

volta de 1850, Salvador era a segunda cidade do Império (VILLAÇA, 2001). 
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A cidade se organizou voltada para a Baia de Todos os Santos, era ali que ficava o 

porto e pouco acima as residências que, posteriormente, vão também se espalhando para 

península de Itapagipe.  

 O livro de memórias “Minha Primeira Viagem Marítima”, é uma narrativa de três anos 

de permanência na Bahia de Quirijn Huell, tripulante do brigue holandês retido no porto de 

Salvador, entre 1807 e 1810, em razão da guerra declarada entre Portugal e França, que 

entre suas andanças por Salvador, nos revela: 

 

Conforme mencionei anteriormente, o senhor Fanchette _ um francês que 
passamos a conhecer – possuía uma casa de campo na península de 
Monteserrat, nas proximidades da igreja de Nosso Senhor do Bonfim. Pois, 
justamente as festas desta igreja são consideradas pelos habitantes de São 
Salvador as mais importantes dentre as inúmeras que se sucedem 
ininterruptamente por aqui. Nestas ocasiões, todos seguem em direção ao 
Bonfim e os caminhos ficam tomados pelos grupos que se dirigem às casas 
de campo com a finalidade de celebrar – tanto espiritual quanto 
mundanamente – estes festejos (VER HUELL, 2007, p.224) 

 

A orla Atlântica era um mundo pouco incorporado à cidade. Era aí que se registra a 

implantação de alguns quilombos como o de Calabar, Buraco do Tatu, entre outros. Nos 

depoimentos dos viajantes que passaram por aqui e descreve a cidade, seus costumes, poucos 

fazem referência ao uso da praia como espaço de lazer e recreação, a não ser como paisagem. 

Araújo ao se referir o uso do espaço de litoral no nordeste diz que 
 

No passado colonial e primeiras décadas do Império, as praias tiveram 
fundamentalmente usos econômico, militar, de circulação e sanitário, no 
sentido, este último de funcionarem como escoadouro de águas servidas e 
depósitos de sujeiras e imundícies de toda a espécie, principalmente quando 
situadas nas redondezas das vilas e cidades. O areal da praia serviu, ainda, 
de cemitério para aqueles que a igreja não reconhecia como pertencente ao 
seu rebanho: negros pagãos, hereges, judeus, ciganos e outros indivíduos 
pertencentes às chamadas raças infames. [...] Recomendava-se, também, 
fazer o sepultamento das vítimas de epidemia sendo reservados alguns 
trechos das praias para receber estes mortos indesejados.  
É certo que as populações litorâneas, vez por outra fizeram uso das praias 
com finalidades diversas das referidas até o momento. Usos que não 
chegara, todavia, a constituir forças determinantes na estruturação do 
espaço litorâneo e na configuração da paisagem, como foram os portes, 
trapiches e armazéns ribeirinhos e as indústrias extrativistas da pesca e do 
coco que atuaram soberanos por mais de quatro séculos ao longo do litoral 
do atual nordeste brasileiro. Usos e práticas, esses outros, esporádicos, não 
entranhados no mais profundo do cotidiano das populações cidadinas 
(ARAUJO, 2007, p. 80) 

 
Huell (2007) ao relatar o cotidiano de Salvador (1807-1810) fala do cotidiano de uma 

fina flor da nobreza portuguesa, provavelmente, banhando-se onde hoje é o Porto da Barra. 
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[...] ficamos sabendo que uma bela chalupa de toldo que, eventualmente, de 
manhã cedo, víamos passar remando ao lado do nosso brigue, era 
justamente a chalupa na qual a senhora Condessa da Ponte dirigia-se com 
algumas damas para o cabo de Santo Antonio, para ali tomar um banho de 
mar (VER HUEL, 2007, p. 127-128). 

 

 O banho de mar estava longe de uma prática costumeira, contudo já era conhecido e 

valorizado por segmentos da nobreza portuguesa. Na França e na Inglaterra distintas 

senhoras já tomavam banho de mar por recomendação terapêutica. No Brasil, o banho de 

mar será impulsionado pelo mais alto membro da corte portuguesa. Em 1810, o príncipe 

regente D.João VI, por indicações terapêuticas tomava banho de mar regulares para cura de 

uma afecção na perna. O banho do monarca ocorria na praia de São Cristovão, no Caju e o 

sucesso da cura atraiu a corte e logo surgiram as primeiras casas de banho 6, que ofereciam 

aos banhistas piscina com água do mar, locais para troca de roupa e guarda de pertences.  

Como observa Gaspar, Nisso D. João, mesmo refugiado na América 
colonial, não poderia estar mais em dia com a última palavra da moda 
europeia. O século XIX acabou marcado pelo prestígio medicinal do banho 
de mar. Os médicos inspirados no modelo das estâncias termais, o 
prescrevem para o tratamento de tudo e de todos _ crianças raquíticas, 
jovens atacados por erupções cutâneas, mulheres estéreis, leucorréia, 
neurose. De quebra debutavam na Europa os grandes hotéis de lazer, 
associados a cassinos e balneários. Autênticas cidades litorâneas brotavam 
do nada, com a construção de hotéis de praia, para onde acorre uma 
população ávida do ar marinho e de iodo para a alma e o corpo, procurando 
no mar um antídoto para os males modernos (GASPAR. 2004 p. 81). 

Já no final do século XIX, o médico de origem portuguesa Francisco Bento de 

Figueiredo Magalhães (1838-1895), abriu a primeira casa de banho em Copacabana ou “praia 

da igrejinha”, então um areal perdido, onde possuía uma chácara, que posteriormente loteou. 

Como médico recomendava aos seus pacientes respirar os ares marítimos que faziam bem a 

saúde. O que deve ter estimulado também o banho de mar 7. 

Na Bahia, Azevedo identifica a instauração do banho de mar terapêutico ao final do 

meado do século XIX:  

 O tratamento de doenças por aquele meio dava lugar à valorização 
de casas à venda nas imediações da praia em muitas cidades e ao anúncio de 
hospitais e casas-de-saúde que ofereciam aquela terapia. Num jornal baiano, 
avisava-se, em 1857, da venda de uma casa “perto da pancada do mar”, de 

                     
6 A esse respeito consultar também SILVA, Álvaro. A moda de ir a praia começou como recomendação médica. 
Disponível em www.guia do estudante.abril.com.br (2005). 
7 Uma rua em Copacabana foi batizada com o nome de Figueiredo de Magalhães. Sobre biografia sucinta de 
Magalhães, consultar www.copacabana.com 
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outras “a dois passos do banho salgado”, terrenos “em posição muito 
apreciável pelo continuado fresco que ali reina, como pela proximidade dos 
banhos salgados” e até uma conveniente para colégio ou casa-de-saúde. Na 
verdade, esse gênero de estabelecimento instalava-se, às vezes, em locais na 
vizinhança do mar, como o do Dr. Augusto Vilaça na ilha de Itaparica e o do 
Dr. Adriano Alves de Lima Gordilho que, em 1861, além dos banhos frios 
de choque, os de bareges e os de vapor, oferecia banhos salgados, “o que – 
rezava o anúncio no Jornal da Bahia – torna útil ao reumatismo, à paralisia, 
às moléstias sifilíticas, escrofulosas, escorbúticas, nervosas, etc” Também 
cura do béri-béri, uma polineurite endêmica, produzindo anemia, edemas e 
paresia das pernas, doença de enigmática etiologia para os médicos dos fins 
do século XIX a anos vinte do XX,  fazia-se em hospitais civis e militares 
com banhos de mar, antes que se descobrisse a deficiência vitamínica que a 
explica. (AZEVEDO, 2004, p. 36) 8 

 
 

Ao lado do banho de mar, Itaparica também terá sua notoriedade confirmada como 

estância termal pelos resultados de cura na enfermaria Provincial, mandada instalar ali em 

1878, apesar dos protestos, como observa Requião. 

 
Censuravão a criação d’aquelle estabelecimto, apresentando o pretexto 
frivolo, de ser elle um meio de protêger afilhados do governo, etc,etc. 
Disserão até que, “a poetica Itaparica, muito bem appelidada Europa dos 
pobres, e onde todos os beribericos achavão pronpto aleivio aos seus 
soffrimentos, só tinha aberto uma cruel excepção para os infelises retirantes 
(REQUIÃO, 2006, p. 62)  
 
 

Contudo, são insofismáveis as observações do Dr. Euclides Alves Requião, em 

resposta à Comissão Imperial, quanto às possibilidades termais da Ilha ao considerar, 

Um outro facto que não deixou de produzir ali em meu espirito certa 
impressão foi o seguinte, tambem por mim observado, como será por todo 
aquelle que fizer uma vesita a referida ilha. Há uma fonte denominada da 
Bica, situada na encosta de uma montanha, que fornece agua potavel 
lympida e crystalina e que faz parte da alimentação da maior parte da 
população d’aquella ilha. O uso d’esta agua é seguido de uma diures 
espantosa de modo a chamar a attenção a quem não está acostumado a d’ella 
beber. Tive occasião de por muitas vêses apreciar doentes que se achavão 
sofrendo da molestia sob a forma edematosa, sentir em poucos dias 
melhoras manifestas, desaparecendo quase todo o edema que então se 
apresentava em virtude dagrande diurese que se estabelecia depois da sua 
ingestão. (REQUIÃO, 2006, p. 75) 

E, por fim, ainda no seu relato à Comissão, prognostica “Seja como fôr o que é real e a 

pratica tem se incubido de sanccionar com os factos, é que as aguas da fonte da Bica em 

Itaparia dispoe de um poder diuretico extraordinario e sem contestação possivel” (REQUIÃO, 

                     
8 Nas notas 18 e 19, Azevedo (2004, 62) faz menção ao fato de que “Os médicos ingleses recomendavam 
mergulhar e beber água do mar em lugar longe da foz de rios – naturalmente pela contaminação dos esgotos – 
para as várias doenças, principalmente para a tuberculose”.  
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2006, p. 75)  (Figura 8.3). 

 
 

 
Figura 8.3 Vista da Ilha de Itaparica por Rugendas (1802-1858) 

Fonte: http://objdigital.bn.br (Biblioteca Nacional Digital) 
 

 
Sem dúvidas, a valorização do banho de mar e, consequentemente da praia, implicou, 

também, no delineamento do processo de expansão da cidade e no movimento de expansão 

em direção à borda marítima. Villaça (2001) ao analisar o processo de expansão de Salvador 

das áreas fora do eixo porto-ferroviário-industriais observa que, somente no final do século 

XIX, é que as camadas de alta renda que até então cresciam para o interior, começaram a se 

direcionar para a orla oceânica de alto-mar, com praias, beleza natural e melhor micro clima.  

Um processo que ocorrerá lentamente, pois como observa, ainda na primeira metade do 

século XX, havia uma pequena parcela da alta classe média morando em Itapagipe. 

Ao analisar os bairros residenciais das camadas de alta renda em algumas metrópoles 

brasileiras diz que em Salvador as elites deslocaram-se, “a partir da Graça e da Vitória, 

ocupando as partes altas da região e depois, lentamente, a orla oceânica de alto-mar” 

(VILLAÇA, 2001, p. 211). Continua afirmando que  

[...] a ocupação da orla pelas elites vem se dando mais ou menos em 
sequência, através de Ondina, Rio Vermelho (um povoado antigo), 
Amaralina, Pituba, Boca do Rio, Piatã, penetra em Lauro de Freitas e depois 
em Camaçari, ao longo da orla da estrada do Coco. [...] a maioria da 

burguesia baiana se concentra mais nos sítios altos e centrais (VILLAÇA, 
2001, p. 211). 

 A praia Rio Vermelho que já apareceu em destaque em citação de Azevedo, fazendo 

menção a Gregório de Mattos vai consolidar-se como um reduto de veraneio na Orla 

Atlântica. Na Figura 8.4 vê-se a praia da Mariquita, no Rio Vermelho, em 1887, onde 

aparecem os casarões de residência de veraneio construídos à beira mar e os pescadores com 

http://objdigital.bn.br/
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suas jangadas, o que fazia desta localidade “um pitoresco e aprazível subúrbio” (FLEXOR, 

s/d, p 3). Era, também, muito procurado pelos doentes “para uso dos banhos salgados, tidos 

como saudáveis e que realizavam curas admiráveis, quase milagrosas”. (FLEXOR, s/d, p 66).  

Já em 1872 esta localidade era atendida por uma linha férrea que ligava Rio Vermelho à Lapa 

ou ao Largo do Teatro (FLEXOR, s/d) Constam registros de hotéis que atendiam a 

temporada turística de então, como o “Hotel Avenida Saudável” e o “Hotel Centro 

Recreativo”.  

 

 
                  Figura 8.4 Praia da Mariquita no Rio Vermelho, em 1887.  
    Fonte: Acervo NOAA, disponível em: http://www.salvador-antiga.com/rio-vermelho/catamara.htm 

 
  

Villaça compara, ainda, a cidade de Salvador com a de Fortaleza e de Recife e diz que 

aqui não houve um processo de verticalização da orla como naquelas cidades e tentando 

analisar esta diferença diz que:  

 

A explicação mais plausível deve ser procurada no desinteresse do mercado 
pela orla daquela cidade [Salvador] (embora muitos queiram atribuí-la às 
restrições da legislação urbanística), em virtude da inadequação das praias 
mais centrais de Salvador – da Barra à Pituba – aos banhos de mar e à 
inexistência de longas, arqueadas e atraentes orlas. São praias curtas e 
pedregosas que, inclusive por isso, não desenvolveram a clássica avenida 
beira-mar, tão típica das cidades litorâneas brasileiras (VILLAÇA, 2001, p. 
211). 
 

 

Mas, aos poucos, esta situação vai sendo alterada.  Desde o projeto da “Cidade 

Balneário de Ondina”, de 1894 – onde se via a preocupação de aliar os interesses do nascente 

mercado imobiliário valorizando as atividades e uso da praia –, até os dias atuais, a ocupação 

de suas orlas, tanto a Atlântica como a da Baía de Todos os Santos, vê-se um contínuo de 
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ocupação bordeando a praia. Hoje, toda a orla soteropolitana se constitui em praias com 

denominação própria e usadas, constantemente, por seus habitantes e visitantes. 

 Porém, o uso da praia como espaço de recreação é prática de tempos mais recentes em 

Salvador. Mesmo sendo uma cidade turística, o que servia de atrativo aos visitantes não eram 

suas praias, mas o seu patrimônio histórico, como primeira capital da colônia portuguesa, e 

seu legado cultural. 

Recuperar um pouco deste processo de “descobrimento” e valorização da praia como 

área de lazer, voltada para o turismo e como este vai aparecendo nos planos e propostas 

urbanísticas bem como vai sendo associado ao processo de valorização desses espaços. 

Processo viabilizado pelas obras de infraestrutura assumidas pelo Estado e usufruído pelos 

grupos imobiliários é o que se procede a seguir. 

 

 

8.1.1 Novos olhares para as praias de Salvador  
 
 

As praias para banho de mar ganharam atenção na Semana do Urbanismo, realizada 

em Salvador, de 20 a 27 de outubro de 1935. Na publicação das Conferências proferidas 

destaca-se a apresentada, no Instituto Histórico, pelo Engenheiro Milton da Rocha Oliveira 

que, ao abordar entre outras questões o tema “divertimentos públicos” afirma que “nenhuma 

capital moderna e populosa pode prescindir de grandes áreas para o gozo público” 

(OLIVEIRA, 1937, p 9).. Oliveira aponta como exemplos destas áreas os jardins, parques, 

centro de diversões, playgrounds, play fields, park-ways, praias de banho que, segundo ele, para 

a Comissão Regional da cidade de Nova York são uma necessidade biológica e social “tão 

necessárias à saúde e ao bem estar dos habitantes da cidade, quanto a luz, a água, o 

calçamento e a limpeza pública e as escolas” (OLIVEIRA, 1937, p 9). Tratando 

especificamente sobre as praias de banho faz considerações  e propõe medidas a respeito9.  

Praias de banho - logradouro dos mais populares e uteis em todas as 
grandes cidade á beira mar, não cuidamos até o presente de melhorar as que 
possuímos, embora em pequeno número; pelo contrário, lançamos para ellas 
in natura o conteúdo das canalizações dos esgotos de uma parte da Cidade! 
Somente a Providencia tem evitado maiores calamidades de febre typica, aos 
moradores  circunvizinhos . 
Precisamos pugnar para que, pelo menos, nas praias do Rio Vermelho, 
Barra, Mont’Serrat e Poço de Itapagipe, locaes escolhidos pela VI sub-
comissão para melhoramentos como sejam cassinos, postos de salvação, etc. 

                     
9
 Conferência, Presidente da Comissão Central, da VI sub-commissão do Plano da Cidade do Salvador e da 

Sociedade dos Amigos de Alberto Torres-Núcleo da Bahia. 
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sejam desde já prohibidos os despejos residuais; a este respeito o 
regulamento elaborado pela Comissão sugeriu o prazo de 60 dias após a 
aprovação, para supressão de todos os despejos in natura nas praias de 
banho (OLIVEIRA, 1937, p. 14). 
 

 

 A Semana do Urbanismo realizada em Salvador representou um marco de referencia 

para a retomada da discussão da cidade numa nova perspectiva, com forte presença de 

engenheiros e ideias trazidas de outros países, trazendo sua experiência da formação no 

exterior, marcando duas correntes de pensamento sobre a cidade – a estadunidense e a 

europeia – ainda que, inicialmente, ambas estivessem apoiadas na abordagem higienista. 

Pode-se afirmar uma hegemonia do urbanismo anglo-saxão entre os conferencistas da 

Semana de Urbanismo quando não por formação, sobretudo por aqueles que realizaram 

estudos nos Estados Unidos da América do Norte ou por vinculação àquelas correntes. Estas 

duas posições vão ter desdobramentos, posteriormente, em especial nos trabalhos do 

Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade de Salvador (EPUCS), em 1942. Souza (1984) 

observa que embora o urbanismo moderno ganhasse adeptos que se agregavam em torno das 

ideias consolidadas por Le Corbusier, encontra em alguns escritos de Mário Leal Ferreira – 

responsável pela elaboração do EPUCS – a influência da Escola de Chicago, baseada na 

ecologia humana e dos trabalhos do naturalista Charles Darwin, levando a se reconhecer a 

influência de ambas as escolas nos planos desenvolvidos.  Sampaio (1999 e 2010) e Pinheiro 

(2011) também entendem a dupla influência nas propostas urbanísticas para Salvador. 

Sampaio avalia o resultado afirmando que:  

Na práxis, as diretrizes do Epucs tanto serviram ao mito de modernizar 
Salvador (as avenidas de vale, por exemplo), como serviram a outros 
objetivos do poder político, nunca passíveis de uma racionalização, pela 
“cientificidade” do método; cuja maior característica seria a de não perceber 
as desarticulações entre a análise (diagnóstico exaustivo de P. Geddes) e a 
proposta formal do espaço no viés lecorbusiano e em sua “Carta de Atenas” 
(SAMPAIO, 2010, p 54). 
 
 

Não obstante o reconhecimento da Semana do Urbanismo no campo acadêmico 

nacional e profissional local, deve se salientar que esta não teve muita repercussão nos meios 

de comunicação da cidade. Tomando como referência o jornal A Tarde – um jornal de 

grande penetração social –, vamos encontrar uma matéria com o título “Semana de 

Urbanismo” onde se transmite o comunicado da Comissão do Plano da Cidade.  

Reproduzimos a matéria na Figura 8.5 e transcrevemos seu conteúdo:   
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A SEMANA DE URBANISMO 
Communica-nos a Commissão do Plano da Cidade: "A Commissão 
Organisadora do Plano da Cidade, instituída sob os auspicious dos Governos 
do Estado, do Município, não é uma agremiação politica: é um grupo de 
cidadãos movidos pelo sincero desejo de collaborar com os poderes públicos 
para tornar a Bahia mais sadia, mais bella mais confortavel, mais economica, 
emfim uma cidade perfeita. Como se deve cooperar com os poderes públicos? 
Em primeiro logar respeitando religiosamente as leis e posturas. Por 
exemplo, não se deve sujar as ruas para facilitar o trabalho da limpeza 
publica, não se deve damnificar as plantas dos jardins para auxiliar a 
Inspectoria de Jardim; não se deve estragar as estructuras publicas, afim de 
permittir maior tempo e mais dinheiro á municipalidade para cuidar de novos 
melhoramentos. Adoptando-se este modo de proceder, economisa- se e 
tornam se mais productivas as verbas de beneficios publicos. 
Coopera-se, não exigindo absurdos das autoridades: não perturbando o seu 
trabalho com assumptos superfluos: fazendo-lhes suggestões sensatas e 
intelligentes . 
A Commissão offerece os seus serviços ao povo como órgão de consulta. 
Antes de apresentar qualquer pretenção ao poder publico, consulte-se á 
Commissão sobre o valor da mesma com relação ao interesse colectivo. 
Coopera-se, combatendo o egoismo tomando interesse pelo desenvolvimento 
da Cidade. 
Ha  cousas que parecem melhoramentos, porém que, na realidade, são 
entraves a vida duma cidade. Por  exemplo: — a um passeio de meio metro, é 
melhor não ter nenhum, por-que passeio não é enfeite, mas uma area de 
protecção para os transeuntes e 1/2 metros de passeio mal dá para os meios 
fios e postes: arborisar uma rua de l/2 metro de passeio é atopeta-la e ao 
mesmo tempo, disperdiçar dinheiro forçando successivas podas (para que não 
se quebrem as janellas das casas), podas estas que custam dinheiro e, sendo  
muito repetidas, matam as arvores. A substituição de uma arvore custa 
igualmente dinheiro. Coopera-se enfim collocando a intelligencia e o bom 
senso acima do interesse (A TARDE, 1935, p2). 

 
 
É interessante observar, ainda na Figura 8.5 que, no mesmo dia e na mesma página, é 

publicada uma matéria com o título “O abandono das praias bahianas” que reproduzimos na 

íntegra: 
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Figura 8.5 Matérias do jornal A Tarde, com destaque para a “O abandono das Praias 
Bahianas” e a “Semana de Urbanismo”.  
Fonte: A TARDE, 16 de outubro de 1935, p. 2. 
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O ABANDONO DAS PRAIAS BAHIANAS: Além de sujas infestadas pelos 
desocupados e sem nenhum recurso, em caso de perigo dos banhistas. 
AMARALINA, UMA DAS NOSSAS PRAIAS MAIS BELLAS 
A cidade já começa a sentir os effeitos do verão que se avizinha, 
atormentada por um calor escaldante, augmenta dia a dia. Enquanto isso, a 
população  
abandona o centro da nossa "urbs", em procura das praias e arrabaldes onde 
a temperatura seja mais amena. As nossas praias, entretanto, não 
satisfazem, porque tudo de moderno lhes falta. Pode-se dizer que não temos 
praias que mereçam este nome. Barra, Rio Vermelho, Amaralina, 
Mont'Serrat, para não citar as do recôncavo, vivem abandonadas. Todas 
sentem a falta de asseio, medidas de protecção e postos de salvamento. Além 
disso maltas de vagabundos infestam-nas, impossibilitando a presença das 
famílias. Algumas dellas são atravessadas por canos de esgotto, quase 
sempre furados, que exhalam mau cheiro. A falta de asseio é geralmente 
notada, vendo-se pedras, cacos de telhas e vidros e até lixo mesmo, para ali 
atirado. 
Quanto ás indispensáveis medidas de protecção, nem é bem falar. Os postos 
de salvação, communs e necessários em todas as praias, na Bahia não 
existem, deixando o banhista descuidado, afoito e desconhecedor dos locaes, 
á mercê da furia das aguas, sob a ameaça de perigos. 
Bem que a prefeitura, em collaboração com a policia, poderia Installar 
postos de salvação em nossas praias, evitando, assim, a evidencia de casos 
fataes, como já tem acontecido. Quanto á vagabundagem, as medidas devem 
ser enérgicas. São grupos de desocupados que em trajes indecentes infestam 
as nossas praias, praticando "foot-ball", e mascando palavras obcenas, não 
podendo as famílias frequentarem as praias sem o dissabor de ouvir palavras  
de baixo calão. Para positivar o que affirmamos são diárias as queixas que 
recebemos e hoje inda mais uma nos foi trazida. Hontem, no Mont’Serrat, 
onde o grupo de desocupados é numeroso, quando varias familias tomavam 
banho de mar, os mesmos entraram em acção, em attitudes pouco decentes 
proferindo inconvenencias e grosserias. Para sanar este mal, necessário se 
torna que o policiamento nas praias seja rigoroso e que se movimente a 
chamada policia de costumes. E que tambem a prefeitura, na parte que lhe 
compete, trate de hygienisar um pouco as nossas praias, que tanta belleza 
natural e tão invejável situação apresentam, dando-lhes os melhoramentos e 
a modernisação que necessitam e merecem (A TARDE, 1935, p 2). 

 
 

Embora, aparentemente, continuem as mesmas críticas veiculadas no século XIX com 

relação a situação da balneabilidade das praias de Salvador, as praias neste período passam 

por uma pressão de demanda, pelo crescimento populacional e pela construção social do 

significado e do uso da praia na perspectiva espaço de recreação e como também pela mesmo 

incipiente demanda pelo tempo livre. Na conferência de Oliveira despontam as praias de Rio 

Vermelho, Barra, Montserrat e Poço de Itapagipe e na segunda matéria jornalística são 

citadas as praias da Barra, Rio Vermelho, Amaralina, Mont'Serrat. Sem dúvidas eram as 

praias que naquele momento significavam as de maior valorização social.  

 A questão do saneamento era um tema que interferia nas possibilidades do uso da 

praia e do banho de mar, mas que dizia respeito a toda a cidade não só às áreas litorâneas.  
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No final do século XIX, o médico Joaquim Manoel Rodrigues Lima foi eleito para 

governador do Estado da Bahia, no período de 1892 a 1896. Durante seu mandato sancionou 

uma Lei Estadual – Lei n.º 30, de 29 de agosto de 1892 – que previa a organização sanitária 

do estado e criava o Conselho Geral de Saúde Pública (BARRETO e ARAS, 2006 apud 

SOUZA, 2007).  Foi no bojo destas medidas que se promoveu um concurso público para um 

projeto e respectiva concessão de esgoto para Salvador, afinada com as orientações 

higienistas da primeira república (1889-1930), apresentado pelo Arquiteto Adolfo Morales 

de los Ríos y García de Pimentel 10 e pelo engenheiro civil Justino da Silveira Franca11, que 

seriam empreendedores da obra12. Flexor observa esta preocupação 

 

 [...] com o escoamento das águas pluviais, mas principalmente dos esgotos, 
fez Manoel Joaquim Saraiva executar um plano para implantação de serviço 
sanitário entre Vitória, Nazaré e Jequitaia, abrangendo todos os distritos 
contidos nesse raio, mas seu lema ‘tudo para o esgoto’  só iria influenciar 
outros planos posteriores. Ainda nesse século, Salvador contaria com o 
plano de esgoto dos engenheiros Justino Franca e Morales de Los Rios que, 
por causa da oposição, da parte dos proprietários e inquilinos, foi levado ao 
fracasso (FLEXOR, 2011, p.255-256). 

 

 Se o plano de saneamento “foi levado ao fracasso”, Morales idealizou e fundou uma 

das primeiras intervenções planejadas, de natureza urbanística e balneária, para a ocupação 

na orla marítima de Salvador à luz de uma visão de valorização da proximidade com o mar. É 

de sua autoria o empreendimento “ONDINA – Cidade Balneária” projetada, em 1894, para 

ser construída nos terrenos da Fazenda Areia Preta13, de propriedade do Capitão Bibiano 

                     
10 Adolfo Morales de los Rios, como assinava, nascido em Sevilha em 1858, ingressou no curso de arquitetura  
da Escola de Belas Artes de Paris, em 1877, graduando-se em 1882, quando inicia sua atividade profissional na 
capital francesa e na Espanha. Em 1889, fixa residência no Brasil sendo marcante a sua contribuição para a  
remodelação urbana do Rio de Janeiro na época do prefeito Pereira Passos. Foi um dos pioneiros do urbanismo 
no Brasil, tendo, inclusive, realizado um plano para a cidade de  Teresópolis. Empreendedor entre suas 
propostas incluem-se, entre outras a construção da Estrada de Ferro Norte de Alagoas e a rodovia de ligação 
Caeté-Peçanha, em Minas Gerais, construída pela Companhia Auto-Viação Centro de Minas, da qual é 
presidente e diretor. Além dessas iniciativas, investiu na construção civil, na industrialização de pescados e na 
criação de pequenos mercados-modelos e lavanderias públicas. Autor do projeto da Escola Nacional de Belas 
Artes onde ingressara como professor ,em 1897, e dará aulas de projeto, desenho, história e teoria da 
arquitetura até o ano de seu falecimento. Foi professor também da Faculdade de Filosofia e Letras e da 
Faculdade de Ciências Econômicas no Rio de Janeiro. Faleceu no Rio de Janeiro em 1928. 
11 Justino da Silveira Franca, foi professor e um dos fundadores da Escola Politécnica da Bahia, apresentou 
junto com Morales de los Rios, um plano ferroviário para o estado da Bahia. 
12

 O projeto foi o primeiro prêmio no concurso de projetos de esgoto e respectiva concessão para a cidade de 
Salvador. Ainda em Salvador, Morales, mediante concurso projeta: um novo Mercado de Peixe; pórticos para o 
edifício da Câmara de Deputados, palanque para Festa do Bonfim e o edifício da Municipalidade de Canavieiras 
(RIOS FILHO, 1959). 
13

  A toponímia Areia Preta deve-se as areias escuras encontradas, ainda hoje, entre as praias de Barra e de 
Ondina, confundidas pelo senso comum como sujeira, contudo a cor escura é oriunda da deposição natural do 
mineral Ilemita, um óxido natural de ferro e titânio. É, portanto, uma areia monazítica ou titanífera. Não foi 
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Ferreira Campos, no Sítio de Areia Preta onde hoje se localiza o assentamento populacional 

de Ondina (Figura 8.6).  

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.8.6  Planta da Cidade Balneária de Ondina. Salvador, 1894. 
Fonte: Acervo Prado Valadares Arquitetura. Salvador (BA) 

 

 

 

 

 

                                                                
possível encontrar nas referências consultas se o projeto do “balneário” envolveria a prática do banho de mar 
associado à utilização medicinal da areia monazítica existente no local no regime curativo do sanatório 
proposto na Cidade Balneária de Ondina. Vide a esse respeito  
http://museugeologicodabahia.blogspot.com.br/2009/12/areia-preta-na-praia-da-barra.html 
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Esse empreendimento imobiliário previa a oferta de 187 lotes; três praças ocupando, 

aproximadamente, 2 ha; um Parque com 2,1ha; 4,5 Km de vias distribuídas, 

hierarquicamente, entre ruas, avenidas e bulevar, com larguras, respectivamente, de 9m, 12m 

e 18 de largura de faixas de rolamento; calçadas de 3m a 5m de largura; quiosque para 

música implantado no limite da praia; igreja; escolas primária para ambos os sexos; terreno 

reservado para sanatório; policia, bombeiro; olaria; edifícios administrativos municipal e 

estadual e preservação da casa da fazenda Areia Preta que dava nome ao lugar.  

O nome Ondina escolhido para o balneário tem sua origem na mitologia nórdica 

significa o espírito da natureza que vive em rios, lagos e mares. Embora o empreendimento 

tampouco tenha sido executado, seu projeto vislumbra uma iniciativa privada para 

implantação de um empreendimento “balneário” na costa oceânica de Salvador, orientado 

para um plano de estruturação de local para veraneio e banho de mar, prática já desenvolvida 

na Europa e, provavelmente, de pleno conhecimento de Adolfo de los Rios, pela sua 

formação. Questão que começa a ser pensada para Salvador, aliando o mercado imobiliário e 

o uso do tempo livre, e um lugar específico para recreação. Uma cidade balneária para 

veraneio, a ser implantada numa região quase rural, ocupada por população pobre, por 

escravos libertos14, em um terreno alagadiço a ser drenado, em uma capital com pouco mais 

de 170.000 mil habitantes.  

Cabe destacar que Adolfo de los Rios tinha conhecimento do sítio de Salvador, pois, 

como registra Vasconcelos (2002 p. 281), também em 1894, produz um mapa de “ótima 

qualidade e maior detalhe” limitado à área mais densamente ocupada da cidade. Contudo, 

apesar disso, Morales de los Rios era conhecedor das zonas fronteiriças do limite da 

expansão urbana da cidade, e no caso da gleba onde propôs a Cidade Balneária, foi o 

responsável pelo seu levantamento topográfico.15 Em Rios Filho (1959, p. 114) consta a 

observação de que “naquela cidade, tão pitoresca quanto a natureza e original em tudo que 

contêm, êle esquadrinhou todos os recantos”. Continuam dizendo que “Excursionando pela 

zona do Rio Vermelho veio a visitar inúmeras fazendolas dotadas de interessantes casas-

grandes, com suas lojas de depósitos, vastos pavimentos nobres, repletas de sala e de quartos; 

com alpendres sombreados rodeando-as.” (Idem, 1959, p. 121). 

                     
14

 Santos encontra no Arquivo do Estado da Bahia registro de que, em 1832, uma escrava forra, liberta 
envolvida na justiça baiana residia no sítio de Areia Preta junto com outros negros libertos no “remoto lugar de 
Arêa Preta” (SANTOS, 1991, p. 40). 
15
 Conforme informação contida no Agravo de Instrumento contra decisão do MM. Juiz de Direito da 7ª Vara 

da Fazenda Pública de Salvador, proferida nos autos da Ação Reivindicatória n° 0178476-67.2008.805.0001, 
proposta pelo Estado contra as empresas Ondina Mar Empreendimentos Ltda. e Cidade Patrimonial Ltda. 
(TJBA, 2011, p.121).  
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Em abril de 1932, a Prefeitura Municipal de Salvador aprovou um loteamento com o 

topônimo de “Cidade Balneária de Ondina”, de propriedade de S/A Magalhães Comércio e 

Industria, que guarda pouca relação de concepção urbanística com a proposta de Adolfo 

Morales de los Rios para “Ondina – Cidade Balneária” (SALVADOR, 1977). A planta de 

loteamento aprovada pela Prefeitura de Salvador compreende uma gleba menor, bem como 

número de lotes e tamanho do lote padrão de dimensão menor do que a foi projetada por 

Morales de los Rios. Além desses aspectos no loteamento aprovado em 1932, a área prevista 

para infraestrutura social resume-se aquela destinada a escola e a área verde concebida para 

ser implantada ao longo do trecho da via marginal a praia. 

Pinheiro, ao tratar das “leis e Resoluções Municipais”, do século XIX, citando 

Cardoso, faz referencia a que “Ondina, bairro à beira do Oceano Atlântico, sempre aparece 

nas normativas como uma “cidade balneário” (CARDOSO, 1991 apud PINHEIRO, 2001, p. 

209). Trata-se, sem dúvida, de um reconhecimento e manutenção da toponímia sugerida pelo 

plano de Adolfo Morales de Los Ríos. 

Outra informação com relação a atividade de Morales de Los Ríos permite ver como 

sua proposta elaborada para o Balneário de Ondina estava em consonância com o que era 

realizado na Europa, inclusive por ele. Morales de Los Ríos fixa residência no Brasil onde 

desenvolve vasta obra profissional, inclusive de natureza acadêmica, contudo sua experiência 

anterior a sua migração deve ser ressaltada. Entre outras obras, elabora o Plano de San 

Sebastian (1882) , cidade de veraneio no norte da Espanha – País Basco –  e, entre 1882 e 

1887, junto com Luis Aladrén projetam, depois de um concurso, o luxuoso Cassino de San 

Sebastian 16, situado nos jardins próximo a praia, (Parque de Alderdi-eder) edifício, onde hoje 

está instalada a sede do governo municipal de Guipúzcoa (País Basco) (Figura 8.7)  Nesta 

mesma cidade projetou o Balneário para a Rainha Regente, o seu principal quebra-mar, além 

de projetar e construiu o bairro de Mira-Concha, um Balneário Marítimo Popular, entre 

outras concepções e obras 

 

 

 

 

                     
16
 Uma revista basca da época assim se referia: Muy en breve, pues, comenzarán las obras de construcción de este 

gran edificio, llamado á hermosear notablemente uno de los puntos más bellos de la población, el campo Alderdi-eder,  y á 
aumentar las excepcionales condiciones que San Sebastián reúne como estación balnearia y punto predilecto de una 
inmensa colonia forastera durante la estación estival”. ( EUSKAL-ERRIA, 1882, p. 424-426). 
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Figura 8.7 Cassino de San Sebastian atual sede do governo municipal de Guipúzcoa (País Basco)  
Fonte: Revista La Ilustracción Española y Americana, 1882, p.165.  

 
 

Morales de los Ríos é autor também de obras em Madrid e em Cádiz, onde elaborou o 

Teatro Fallas de Cádiz e o Balneário Reina Victória, situado na praia de la Caleta 17 nesta 

mesma cidade a primeira em estilo neo-mudejar18 (Figuras 8.8, 8.9 e 8.10). Posteriormente, 

introduziu este estilo, também, no Rio Janeiro, a exemplo do Edifício Persa, na Av. Rio 

Branco, cidade onde se fixou. (Figura 8.11). 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 8.8  Teatro Falla de Cádiz, obra 
neomudéjar de Adolfo Morales de los 
Ríos. 

 
Fonte: 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Arquitectur
a_del_siglo_XIX_en_Espa%C3%B1a

                     
17
 O Baleneário Reina Victoria (atualmente Balneário de La Palma ) foi inaugurado em 1907, com o objetivo, 

também, de promover a cidade de Cadiz, localizada na chamada “Costa de la Luz”, no seu entorno pequenos 
hotéis. O Balneário se tornou famoso por promover corridas de cavalo na praia, pelos piqueniques e excursões e 
tudo que a sociedade de então permitia, o que contribuiu para fomentar a construção de segunda residências, 
nos anos 50, e estabelecendo a partir daí um vetor de expansão da cidade.  
18 Morales esteve vinculado ao movimento artístico-arquitetônico neo-mudejar, originado na Espanha (estilo 
espano-mulçumano) no final do século XIX, sua utilização esteve associada às construções de caráter festivo 
destinadas, particularmente, à recreação. 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Gran_Teatro_Falla_%28C%C3%A1diz%29
http://enciclopedia.us.es/index.php/C%C3%A1diz_%28C%C3%A1diz%29
http://enciclopedia.us.es/index.php/Arquitectura_del_siglo_XIX_en_Espa%C3%B1a
http://enciclopedia.us.es/index.php/Arquitectura_del_siglo_XIX_en_Espa%C3%B1a
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  Figura 8.9 Balneário “Reina Victória” em Cádiz. Obra de Adolfo Morales de los Ríos. 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 

                   Figura 8.10 Antigo Balneário da Reina Victória na Praia “de la Caleta”– Cádiz  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8.11 Edifício Persa, na Av. Rio Branco  
no Rio de Janeiro.  
 

 

Fonte:http://www.rioquepassou.com.br/2007/01/09/cafe-
persa-inicio-do-sec xx/ 

 

http://www.rioquepassou.com.br/2007/01/09/cafe-persa-inicio-do-sec%20xx/
http://www.rioquepassou.com.br/2007/01/09/cafe-persa-inicio-do-sec%20xx/
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Em fins do século XIX, sensibilizados pela fama conquistada na Europa pelos 

balneários europeus de Dieppe, Deauville e Biarritz e do Uruguai entre os quais se 

destacando o “Balneario del Porvenir”19, o governo da então província de São Pedro do Rio 

Grande do Sul, decide, promover a ideia e conceder incentivos para a criação uma estação 

exclusivamente balneária na Costa do Rio Grande. Desse modo, em dezembro de 1885, foi 

outorgada à Companhia Carris Urbanos do Rio Grande a concessão para exploração do 

Balneário do Cassino que começa a funcionar, em 1890, sendo considerado um dos balneários 

marítimos mais antigo do Brasil.  

Além disso, é importante salientar que, no Rio de Janeiro, foi aprovado pelo Decreto 

nº 459, de 30 de julho de 1892, o projeto de criação da “Cidade Balneária da Companhia 

Cidade da Gávea”, cujo objetivo era “criar uma verdadeira cidade balneária nas praias ainda 

virgens de Copacabana, Arpoador, Ipanema, Leblon e São Conrado”. Cabe também lembrar 

que no final do século XIX a febre amarela assolava, sobretudo no verão, a então capital do 

país, e a zona litorânea era um refúgio para quem queria fugir, da estação “calmosa” sujeita a 

essa epidemia. 

Presume-se que, ao se investir em projetos de cidades balneárias, além de toda uma 

resposta a influências externas, deva existir ou se vislumbre a existência de consumidores 

para esta mercadoria, isto é, que tenha um mercado em potencial de demanda para consumi-

las. No caso, trata-se da funcionalização de um espaço que forneça equipamentos e serviços 

orientados para recreação e saúde tendo a promoção dos negócios imobiliários como pano de 

fundo e objetivo principal. Porém, cabe lembrar que a conjuntura nacional na época, pouco 

tempo depois da abolição do trabalho escravo e da Proclamação da Republica, estava longe 

de dispor de uma massa de trabalhadores urbanos com tempo livre e renda para “consumir” 

este tipo de bem. 

No caso de Salvador, as bases para a realização do projeto idealizado por Morales só 

vão ocorrer bem mais tarde vinculadas à expansão da infraestrutura técnica apoiada na 

estruturação de um sistema de transporte urbano que atendesse cômoda e satisfatoriamente a 

área de Ondina. 

É interessante observar a importância que assume o sistema de transporte para a 

ocupação da franja costeira atlântica tomando-se como exemplo a comparação de dois mapas 

                     
19

 Fundada por Francisco Piria, em 1893, o “Balneário del Porvenir” uma das principais cidades balneárias do 
Uruguai, posteriormente denominada de Piriápolis, é considerada, ainda hoje, a maior proposta privada de 
organização territorial. A ideia do empreendimento além do aproveitamento da beleza natural (costa marítima, 
bosques, montanhas) era o seu caráter de autossuficiência em energia, água potável, alimentos e materiais de 
construção.   
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de diferentes períodos, tendo como referência o Rio Vermelho. O mapa topográfico da Cidade 

de S.Salvador, de Carlos Augusto Weylle, de 1851, onde já se identificava a existência do 

arrabalde do Rio Vermelho (Figura 8.12).  Outro mapa, de 1894, elaborado por Elisse Reclus 

onde se observa o significativo aumento da ocupação daquele arrabalde (Figura 8.13). A 

planta geral da Cidade do Salvador, de 1929, mostra a malha de ocupação da cidade 

indicando uma trama de mais definida e regular na direção da Península de Itapagipe e uma 

ocupação mais espontânea, com uma trama urbana não tão definida na orla Atlântica, na 

direção de Amaralina (Figura 8.14).  

 

 

Figura 8.12  Mapa de Salvador, de Carlos Augusto Weylle, de 1851. 
Fonte: Biblioteca Nacional (Brasil) 

 

Pouco mais de 40 anos entre um e outro e já se identifica um crescimento substantivo 

da povoação do arrabalde do Rio Vermelho, já na época conectado com o núcleo central da 

cidade e local utilizado para excursão. Consuelo Sampaio observa que  

O Rio Vermelho ainda sob o domínio do Barão do Rio Vermelho e 
Amaralina, como o primeiro, área de grandes fazendas, eram arrabaldes 
onde membros da classe média alta iam veranear e tomar banho de mar. 
Muitos ex-escravos dedicavam-se à pesca e, com suas famílias, formavam 
aglomerados habitacionais afastados de chácaras, sítios e fazendas que 
cobriam a região. [...] Diversos núcleos habitacionais foram-se espraiando 
pelo vale, entre as duas cumeadas da montanha (rua da Vala), pela encosta e 
na base da vertente oriental, (Rio Vermelho, Amaralina, Pituba). A 
construção de uma linha de bonde que os articulasse desafiou os 
empresários (SAMPAIO, 2005, p. 174). 
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O desafio de articular estas 

localidades foi vencido com a chegada dos 

bondes de tração elétrica em Salvador, em 

1887, que dinamizou esta articulação. Este 

sistema de transporte ligava por um ramal 

a Praça do Palácio à Barra e por outro a 

Praça do Palácio ao Rio Vermelho. 

Contudo, entre a Barra e o Rio Vermelho, 

bordejando o litoral se fará mais tarde.  

 

 
 
 
Figura 8.13 Mapa de Salvador elaborado 
por Elisse Reclus, de 1894. 
 
 
 Fonte: http://www.vintage-views.com/bahia-in-
brazil-san-salvador-victoria-unhao-antique-
map.html  
Elisse Reclus Intext Antiques Maps of Shouth 
America – BAHIA IN BRAZIL San Salvador 
Victoria Unhao  Antique Map. 1894.  

 

 

Figura 8.14 Planta da Cidade do Salvador, 1928. 
Fonte: SAMPAIO, 1928, p. 51 

 

Sampaio, ao fazer referencia às bases de estruturação da cidade-terciária da década de 

http://www.vintage-views.com/bahia-in-brazil-san-salvador-victoria-unhao-antique-map.html
http://www.vintage-views.com/bahia-in-brazil-san-salvador-victoria-unhao-antique-map.html
http://www.vintage-views.com/bahia-in-brazil-san-salvador-victoria-unhao-antique-map.html
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1940 e 1950, observa que “a questão dos transportes, desde o início do século XX, já se 

encontrava encaminhada com a participação de capitais privados” (SAMPAIO, 1999, p. 102). 

As bases de ocupação da orla oceânica foram propiciadas no bojo dos investimentos 

realizados no início do século, em especial a partir de 1912, no governo de J.J. Seabra. Este, 

quando Ministro da Justiça e Negócios Interiores (1902 a 1906) e Ministro da Viação e 

Obras Públicas (1910 a 1912) articulando-se com empresariado local e representantes do 

capital financeiro internacional incentivou este segmento a contribuir no processo de  

financiamento de obras de adequação e melhorias de infraestrutura no País. Ao assumir o 

governo do Estado – por duas gestões – dá continuidade a estas articulações e autoriza 

empréstimos estrangeiros para a aplicação em construções de avenidas e estradas e, através 

da emissão de apólices estatais complementa o custo das obras de melhorias da cidade 

(PERES, 1974 apud PINHEIRO, 2011). 

No início do século XX, a Bahia apresentava as condições para viabilizar as obras de 

infraestrutura tendo como suporte econômico, principalmente, a produção de cacau voltado 

para a exportação o que contribuiu para atrair empresários nacionais que passaram a atuar 

no mercado local. Esta atuação vai se dar, também,  de maneira articulada nos investimentos 

no setor de transporte associado aos negócios imobiliários. Destacando-se neste sentido o 

papel das empresas Companhia de Melhoramentos e da linha Circular de Carris Urbanos, do 

mesmo grupo econômico que, viabilizando seus interesses imobiliários em terras adquiridas 

entre Barra e Ondina, assumiram a abertura da Avenida 7 de Setembro alterando a sua 

localização e ligando a Ladeira de São Bento e a Barra, propiciando a estruturação sul do 

vetor de expansão da cidade, bordejando a orla atlântica.  Ficando sob a responsabilidade do 

poder público o custo da avenida de litoral A Circular de Carris Urbano obtêm a concessão 

para instalar os trilhos de bondes na nova avenida (SÁ, 1918 apud PINHEIRO, 2011). 

Somente em abril de 1932, o projeto Balneário de Ondina, descaracterizado em 

relação aos seus pressupostos iniciais, vai ser implantado parri passu à constituição de um 

mercado de terras na cidade.  Cabe observar a diferença entre a proposta de Morales de um 

plano urbanístico estruturado, com a finalidade de se constituir um local com características 

de Balneário nos moldes preconizados, e a proposta efetivamente implantada sob o mesmo 

nome, mas que restringe a oferta de áreas para infraestrutura social a escola e área verde – 

canteiros entre as vias – e parcelamento do solo do restante da área, como já comentado 

anteriormente (SALVADOR, 1977, p. 35)  

No caso do Balneário de Amaralina, de março de 1932, que dá início ao processo de 

expansão da cidade pela Orla Atlântica, para além do Rio Vermelho, foi proposto para ser 
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implantado numa gleba de aproximadamente de 600.000m2. Sua proposta se restringe ao 

parcelamento da área em pouco mais de mil lotes, e a infraestrutura se limita a oferta de 

áreas verdes, na verdade, canteiros disciplinadores de tráfego denominados de playlot 

(SALVADOR, 1977, p. 37). 

A partir de então, são criadas as condições objetivas para a expansão da malha urbana 

por outros vetores, isto é, interesses públicos e privados em criar a infraestrutura de 

transporte e a consequente valorização de glebas que vão sendo incorporadas através do 

parcelamento do solo querem seja sob a denominação de Balneários, Cidades Jardins ou 

Parques, entre outros20.  

O que se pode depreender do processo exposto e que cabe destacar é que no final do 

século XIX foi feita proposta de ocupação de área da orla Atlântica – caso da Cidade 

Balneária de Ondina, proposta por Morales de los Rios – que não ocorreu como planejado. 

As condições objetivas para tal vão acontecer mais tarde, como já comentadas, num contexto 

em que se discutem, também, as propostas para Salvador numa escala mais ampla pela 

Comissão do Plano da Cidade de Salvador que conflui com Semana de Urbanismo. 

Porém, apesar dos documentos das discussões travados quando da Semana de 

Urbanismo deixar claro que se considerava a importância da praia, muito pouco foi sugerido 

que externasse do ponto de vista urbanístico ações orientadas para tal. A conferência de 

Américo Furtado de Simas ressalta que  

 

A Bahia pode transformar-se numa das mais bellas cidades do Brasil, pois 
além de seu explendido porto não lhe faltam sítio pitorescos, praias 
magníficas, lago interno bem recortado, e acidentes naturaes que muito 
contribuem para modificar-lhe a perspectiva, sempre variada, oferecendo 

aspectos novos e imprevistos (SIMAS, 1935, p 118) 
 

Uma proposta mais objetiva para a área de praia vai aparecer no bojo de sugestões 

para toda a cidade e aparece na conferência de Oliveira fazendo referência de como seria a 

abordagem do Plano para determinadas áreas: “Para as zonas suburbanas e rural estão 

lembradas no projeto em organização pela VI subcomissão do Plano da Cidade, cidades 

jardins em Pirajá, Santo Amaro de Ipitanga, Água Comprida, Candeias, Aratu e uma bela 

cidade balneária em Itapoan” (OLIVEIRA, 1935, p.114). 

Na realidade, o projeto de “uma bela cidade balneária em Itapoan” vai ocorrer mais 

tarde, em 1956, com o projeto da “Cidade Balneária de Itapoã”, promovido pela Prefeitura 

Municipal de Salvador e a Loteadora Garcia que muito pouco tinha de bela e tampouco 

                     
20 A este respeito ver o Inventário de Loteamentos registrados no período de 1932 a 1976 em Salvador (1977).  
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aproveitava das belezas do lugar. Era um parcelamento de terras,  numa área de 139ha, com 

uma oferta de 1.266 lotes prevendo o uso residencial e o uso industrial. Quanto a este uso 

cabe indagar que tipo de indústria previa-se implantar num balneário? E que tipo de 

balneário poderia conviver com uma indústria? 

Uma leitura da planta do loteamento permite identificar a previsão de uma área 

comunitária, restrita a um local para implantação de um estádio; escola; canteiros 

disciplinadores de tráfego considerados como áreas verdes e uma Colônia de Pescadores cuja 

localização impõe o questionamento sobre sua funcionalidade dado, entre outras razões, pela 

sua distância da praia.  Coroa a leitura da planta da Cidade Balneária proposta um conjunto 

de lotes ocupando uma região de dunas e circundando uma “área de represa”, provavelmente 

a lagoa do Abaeté. As informações apresentadas não permitem avaliar quais os usos e 

atividades dirigidas para a funcionalização da Cidade Balneária próprias de um balneário. 

 Mas é interessante continuar observando que, em 1943, iniciam-se os estudos que 

viriam a consolidar as bases da atuação do Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade de 

Salvador (EPUCS) como referência de planejamento urbano, em especial para Salvador. Na 

análise dos documentos disponíveis para a elaboração do Plano para Salvador não foi 

encontrado menção específica quanto a singularidade de ser uma cidade talássica com praia 

ao longo de seus limites territoriais, seja a da orla da baia seja da orla atlântica.  Apesar de 

ter em sua equipe profissional técnico de experiência no setor arquitetura paisagística e 

urbana não há indicações da preocupação em valorizar o fato de ser uma cidade a beira mar 

em seus (SALVADOR, 1976).  

No principal conjunto de documentos disponível sobre os estudos realizados pelo 

EPUCS consta as “Diretrizes do Plano de Urbanismo” e as “Proposições especiais” 

resultados da avaliação dos inquéritos realizados pelas distintas equipes envolvidas no Plano. 

A leitura deste material confirma a observação de que a praia não um elemento destacado 

nos estudos.  

No inquérito referente a “Serviços Sociais” a equipe do Plano, para efeito de pesquisa, 

levantou os equipamentos integrantes dos serviços recreacionais e esportivos entre estes 

Balneários e Colônias de férias existentes na cidade.  Constata a existência de uma Colônia 

de Férias, com local não indicado, e não registra a existência de nenhum balneário 

(SALVADOR, 1976). Contudo, levantamento em jornais da época dão notícias destas 

Colônias que se localizavam na praia do Bogari, em Itapagipe, e em Amaralina (Figura 8.15, 

8.16 e 8.17).  Em outra parte deste Relatório foram levantados os serviços de “Segurança e 

Justiça” e, entre estes, aparece “Corpo de Bombeiro e Socorros Públicos” ficando implícito a 
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não existência até então de postos de salvamento em praias de banho na cidade de Salvador 

(SALVADOR, 1976, p 163). 

 

 

 

                Figura 8.15 e 8.16 Balneário e Colônias na cidade de Salvador. 

 

O reconhecimento da importância dos conjuntos paisagísticos delineados pelas praias 

só terão reconhecimento, num trecho da orla Atlântica de Salvador, descortinado pela 

avenida Otavio Mangabeira que margeia parte da costa do município banhada pelo Oceano 

Atlântico, no trecho entre as praias de Chega Nego e Piatã, no subdistrito de Itapoã. Em 

1959, esse trecho de praias foi registrado no Livro de Tombo Arqueológico Etnográfico 

Paisagístico, nº. 26, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (BRASIL, 

2009). Este registro teve como base o Decreto-Lei nº25, de 30 de novembro de 1937, que 

organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional que possibilita, também, o 

tombamento de bens naturais como preconiza em seu parágrafo 2º.  

 

§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também 
sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e 
paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que 
tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana 
(BRASIL, 1937). 
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                                Figura 8.17 Colônias de Férias na cidade de Salvador. 
 

 

Neste sentido, apesar de toda a produção intelectual analítica da Semana do 

Urbanismo e a idealização da cidade de Salvador assentada no aproveitamento do potencial 

dos seus recursos, bem como os estudos realizados pelo EPUCS, não convergem em 

proposições ou recomendações objetivas para o ordenamento da ocupação da praia, voltadas 

para uso recreacional dirigido à população. Este sempre se dará de maneira espontânea, 

improvisada e especulativa segundo a construção histórica da percepção cultural e 

socioeconômica, em relação ao ambiente da praia. 

 

 



Luiz Antonio de Souza                                                        O URBANISMO NA INTERFACE DO TURISMO         CAP 8         

                             Usos e apropriações especulativas do litoral da Bahia 

 

337 

 

8.2 USOS DA PRAIA COMO RECREAÇÃO: do guarda sol às barracas ou do higienismo ao 
“cervejismo” em Salvador 
 

A partir de década de 50 do século passado já estava claramente delineado o uso da 

praia por determinado segmento social, como condição para fugir da canícula, impondo o 

rumo às estações de veraneio e arrabaldes – as residências de verão – já instituído, 

principalmente, por moradores do interior do estado. Na década seguinte, se esboça um 

movimento que passa a valorizar a área de bordo também para residências permanentes.   

Inicialmente, este movimento se fez sentir na Península de Itapagipe com as 

residências de veraneio de segmentos sociais de classe de renda media altas, as agremiações 

esportivas de remo que confluíam para as praias mansas da Baía de Todos os Santos. 

Somava-se a isto a existência, no período, de uma boa conexão de transporte público com as 

zonas centrais da cidade. Além do transporte ferroviário, em 1897, foi inaugurada a linha de 

bondes elétricos entre o Comércio e Itapagipe melhorando a acessibilidade da área (STIEL, 

1984). Vasconcelos, ao analisar as transformações da Península de Itapagipe, ocorridas no 

final do século XIX, recorre a Aguiar que, em 1889, afirmava que Itapagipe era o preferido 

de todos os subúrbios para passar o verão “pelas condições mais cômodas das moradias, do 

passado e do transporte” (AGUIAR apud VASCONCELOS, 2002, p. 301).  

Ainda na Península de Itapagipe, na Ribeira, vai ser instalado, em 1935, e funcionará 

por cerca de 10 anos, o “aeroporto” de Salvador – o hidroporto dos Tainheiros21. 

Esta condição favorável, do ponto de vista ambiental, paisagístico e de acessibilidade, 

vai ser comprometida, mais tarde, ao ser direcionada para esta parte da cidade a implantação 

de indústrias geradoras de poluição. Aliado a ocupação de moradias precárias sob palafitas no 

mar que se constituiu na imensa ocupação dos “Alagados” que contribuíram para a 

desvalorização imobiliária desta zona da cidade ao lado das suas poucas possibilidades físicas 

de expansão.  

Estes fatores favoreceram a valorização da orla Atlântica cujo movimento foi 

induzido pela construção da Avenida Getúlio Vargas (Avenida Oceânica) e da Avenida 

Otávio Mangabeira. Gradativamente, houve a substituição da configuração horizontal, que 

até então dominava a ocupação desta orla, para uma de configuração que privilegia o uso 

intensivo do território, com o estabelecimento de maior gabarito de altura, portanto, 

privilegiando a verticalização das construções.  

                     
21 A estação de hidroaviões foi projeto do arquiteto Ricardo Antunes. Após a reconstrução do aeroporto de 
Santo Amaro de Ipitanga, em 1941, a estação de hidroaviões foi desativada.  O DOCOMOMO Brasil destaca e 

inclui esta estação entre os exemplares da arquitetura moderna, entre os anos 1930-1960, em Salvador. 
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À medida que foi intensificada a ocupação da Orla Atlântica, foi também produzida e 

valorizada da proximidade da praia viabilizada pela criação de comunicação e transporte, 

bem como pelo início do crescimento da frota de automóveis individuais favorecendo o 

deslocamento massivo de pessoas.  Não só era garantida uma acessibilidade como também 

eram novos tempos o que permite identificar neste vetor de ocupação da cidade a associação 

de interesses das ações do Estado, do mercado imobiliário e o segmento empresarial de 

transporte.  

Na década de 70 do século passado, as ações do Estado, com o discurso de atrair 

turistas e “gerar empregos” redireciona os investimentos para implantação de uma rede 

hoteleira então mais concentrada nas zonas centrais para a Orla Atlântica. Com isto, ao 

atrativo à atividade de turismo histórico e cultural que caracterizava Salvador se alia o 

encanto e atrativo do turismo baseado nos recursos Sol-Praia-Mar.  

Instaura-se uma nova racionalidade urbanística que altera a organização espacial da 

cidade ganhando importância o vetor de expansão da Costa Atlântica que alterou, 

significativamente, a paisagem do corredor da Orla, com o aumento da verticalização e porte 

das edificações, acompanhado do uso seletivo deste espaço do ponto de vista dos segmentos 

sociais. Este processo tem inicio e se estrutura com o incentivo à implantação de hotéis na 

primeira linha de praia aos quais é, também, permitido o uso de gabarito diferenciado de 

altura maior do que o estabelecido pela legislação urbanística para empreendimentos de 

outra natureza. Um mecanismo internalizado nos ordenamentos urbanísticos do município 

que acaba por conceder aos que tem maior poder econômico um diferencial de exceção no 

enquadramento dos negócios imobiliários à legislação. Tem continuidade com a remoção de 

população que, tradicionalmente, ocupava trechos da faixa de litoral, tanto da população 

esparsa como a mais concentrada22.   

Atualmente, a Orla Oceânica pode ser analisada como a de maior pressão social para 

ocupação e de certos segmentos do capital imobiliário para uso e ocupação de sua zona de 

borda, sobretudo a compreendida entre o trecho compreendido entre o farol da Barra para 

além do Farol de Itapuã, já nos limites norte do município. 

As pressões dos setores ligados ao mercado imobiliário para ocupação da área de 

bordo tem levado a discussão para o âmbito da legislação urbana. São recorrentes na história 

da legislação urbanística da cidade as influências políticas destes segmentos, tanto no 

executivo como no legislativo, para intensificar e contemplar no ordenamento jurídico do 

                     
22 Caso registrado em Ondina e no Jardim dos Namorados, com a remoção da “invasão” conhecida como Bico de 
Ferro. 
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Município, cada vez mais, uma maior licenciosidade urbanística e ambiental orientada para 

aumento dos índices de construção, incremento em altura das edificações na zona de borda 

marítima, principalmente, aquela banhada pelo Atlântico de maior valorização social. Um 

exemplo deste fato, em tempos mais recentes, é ter-se numa cidade, cuja atividade de turismo 

se acentua na política e no discurso oficial do Sol-Praia-Mar, as possibilidades dadas pelo 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU/2008), Lei nº 7400/2008, de construção 

de hotéis com até 18 andares na borda marítima de Salvador. A aprovação desta Lei traz, 

como consequência, a projeção nas praias da sombra dos edifícios construídos em 

consonância com o previsto e regulamentado nesta legislação 23.  

Anteriormente, a Lei nº 6586/2004 – PDDU/2004, no seu Art. 237 estabelecia as 

diretrizes para a borda Atlântica, detalhado nos seus incisos: 

 

I Incentivo às atividades turísticas de serviços com ênfase em lazer, 
cultura e turismo, especialmente e hotelaria; 
[...] 
III Controle da altura das edificações nas primeiras quadras do mar, 
limitada pela possibilidade de sombreamento da praia no período 
de 8:00 (oito) horas até as 16 (dezesseis) horas, e resguardando a 
ventilação dos espaços interiores. (SALVADOR, 2004, grifo nosso). 
 

Já no ano de 2006, se começava a sentir os efeitos da ascendente permissividade de 

maior gabarito de altura das edificações. Um exemplo é o edifício de 12 pavimentos, com 220 

unidades, construído no Jardim de Alah – Bahia Suits Residence – o primeiro a ser 

beneficiado com os olhares mais permissivos do poder público24 sendo o folder publicitário 

do empreendimento apresentado pelo Secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente 

(WEISTEIN, 2006).  Isto significava, claramente, um discurso e movimento explícito de 

incentivo à valorização imobiliária da orla de Salvador, via instrumentos da legislação 

urbanística. 

Um novo instrumento urbanístico a Lei nº 8167/2012 - Lei de Ordenamento do Uso 

e da Ocupação do Solo do Município de Salvador (LOUS), ainda mais condescendente, 

permitiria a construção de edifícios hoteleiros, com até 27 andares, a serem construídos até 

100 metros da praia, criando possibilidades de maior sombreamento na praia. No seu Art. 

148, referente a implantação de hotéis de turismo permite que o coeficiente de 

                     
23

  Em 14 de outubro de 2013, esta Lei foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça da Bahia em 
função de irregularidades do seu processo de aprovação na Câmara Municipal de Salvador.   
24 Na época o arquiteto Itamar Batista era o Secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente.   
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aproveitamento máximo estabelecido na zona de sua construção ultrapasse a 50%, que os 

gabaritos de altura ultrapasse 50% quando implantados na área de borda marítima, desde 

atenda as seguintes restrições: 

 

a) A altura do empreendimento não poderá causar nenhum 
sombreamento nas faixas de areias das praias próximas no solstício de 
inverno, a partir das 11:00 h (11 horas) pela manhã até as 13:00h (treze 
horas) pela tarde nos trechos 6, 7 e 8 e a partir das 9:00h (nove horas) 
pela manhã até as 15:00h (quinze horas) pela tarde nos trechos 9, 10, 11 
e 12,  devendo ser apresentado estudos de projeção das sombras realizados 
sobre cartas solares, detalhado para todo o dia mencionado, quando da 
solicitação do licenciamento (SALVADOR, 2012, grifo nosso). 

 

Vê-se, claramente, nesta sequência de instrumentos jurídicos uma situação em que o 

acesso ao usufruto do recurso natural “sol” – associado à praia e mar e atrativo de um 

segmento da atividade de turismo –, é submetido aos interesses dos setores imobiliário e 

hoteleiro.  Restringe-se, assim, o acesso ao insolejamento podendo trazer como consequência 

problemas de saúde pública e higiene urbana, questões perseguida pelos médicos e urbanistas 

ao longo da história, via os recursos e usos da helioterapia e da talassoterapia. Uma cidade 

privilegiada do ponto de vista climatológico que assiste aos interesses públicos serem 

dominados pelos interesses privados.  

Esta permissividade vem com o propósito de viabilizar a implantação de práticas 

marítimas modernas que, normalmente não convivem com as práticas tradicionais sendo 

fontes de diversos tipos de conflitos. Com relação à natureza estes movimentos promovem 

uma forte alteração do ambiente de praia trazendo como consequência o comprometimento 

do valor cênico da frágil paisagem da orla. Faz parte, ainda a deposição de efluentes 

sanitários e retirada de areia do ambiente de praia e também como fator de descaracterização 

do ambiente costeiro o modelo pretérito de parcelamento urbano reticulado e desenvolvido 

de forma continua ao longo das avenidas.  

Parte da pressão direta sob a zona de praia ocorre em função de que nesta se 

desenvolvem algumas atividades nem sempre compatíveis ou complementares entre si. Seja 

em razão do que a atividade requer para seu desempenho funcional seja por conta da 

competividade locacional entre as mesmas. Esta situação pode ser resumida segundo quatro 

grupos de atividades: a) as vinculadas às atividades da economia do mar (portos, 

atracadouros, instalações militares, infraestrutura para pesca e mariscagem e reprodução de 

espécies marinhas); b) as vinculadas à recreação, esporte e turismo (serviços de praia 

instalados, área para práticas esportivas, aluguel de equipamentos esportivos, instalações 
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para banhistas, comércio ambulante); c) as de infraestrutura urbana (sistema de esgotamento 

sanitário e fluvial, interceptores, estações elevatória, redes de coletas, cabos submarinos) e d) 

as oriundas das atividades imobiliárias (empreendimentos destinados aos diversos tipos de 

atividade) (TJF, 2007). 

O conjunto e volume destas atividades aliadas a um aumento significativo de 

população de Salvador e seu entorno, com ritmo de trabalho e de tempo livre que permite 

gerar uma demanda crescente por espaços públicos de recreação, se voltam para a praia. Uma 

demanda que acaba por gerar conflitos de distintas naturezas entre as quais o fato de que o 

espaço para recreação requerido por esta população muitas vezes está apropriado 

privadamente por outros usos.  

Como marco temporal desse processo cabe destacar três momentos de políticas 

orientadas para a ocupação da orla25. O primeiro marco é o da abertura Avenida Oceânica 

(Av. Getúlio Vargas) e da Av. Otávio Mangabeira, na década de 1940, que ao criar a 

acessibilidade induz a ocupação da Orla Atlântica. A esta se segue uma série de medidas 

políticas de investimento público e legislação urbanística e a intensificação da ocupação, 

sobretudo do trecho entre Amaralina a Pituba registrando-se, no início da década de 1970, a 

duplicação da Av. Otávio Manguabeira até o Jardim dos Namorados.  

O segundo, em 1985, quando é lançado um ambicioso projeto denominado de 

“Projeto de Valorização da Orla Marítima de Salvador” empreendido pelo governo do estado 

da Bahia26 e a Prefeitura Municipal de Salvador27, a um custo anunciado de 25 milhões de 

dólares28 . O objetivo da proposta era “atender e prender por mais tempo o turista em 

Salvador” além de melhorar as condições de recreação no município. Naquela oportunidade, 

diante da natureza das intervenções realizadas e segundo a imprensa local, a discussão sobre 

a ocupação da orla Atlântica é focada no uso da praia com as “barracas”, comprometendo o 

uso do espaço público e o espaço destinado aos banhistas (TJF, 2007). Até esta data, o apoio 

ao uso da praia como espaço de recreação eram edificações de caráter não permanentes que se 

aproximavam da ideia de “barraca” compreendendo um mobiliário até certo ponto tosco, 

construído com materiais construídos da natureza, cobertas com palha de coqueiros ou 

                     
25  Ver Anexo 8.1 Cronologia dos principais antecedentes e fatos relacionados ao Processo Orla de Salvador. 
26 Na gestão de João Durval Carneiro, governador eleito pelo voto direto para o período de 1983 a 1987. 
27 Na gestão de Manoel Figueiredo Castro, prefeito eleito pelo voto indireto da Assembleia Legislativa para o 
período de 1983 a 1986. 
28 Como comparação, esta ordem de grandeza de valor corresponde aos recursos destinados às Filipinas pelo 
Escritório das Nações Unidas, de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) em razão da devastação 
provocada neste País por um tufão em novembro de 2013. Valor semelhante à soma dos recursos a serem 
alocados nas intervenções pontuais nas orlas de Salvador, anunciada pela atual PMS, nas praias de São Tomé 
de Paripe, Ribeira, Barra, Rio Vermelho e Boca do Rio.  
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similar, com pouco mobiliário complementar, sem instalações elétricas e hidro sanitárias 

oposta ao que se apresentava na proposta de valorização ser implantada em toda a orla 

marítima do Município. 

Após a implantação do “Projeto de Valorização da Orla Marítima de Salvador” 

ocorreu o processo de intensificação no número desses empreendimentos de edificação com 

serviços de alimentação29 que, em 1985, no trecho entre Amaralina até Itapuã totalizavam 

398 unidades.  Em 1991, neste mesmo trecho, havia 598 unidades destes estabelecimentos, 

portanto, um acréscimo de 50% em seis anos destes empreendimentos. A implantação da 

quase totalidade destes equipamentos ocorria na área de praia subtraindo o espaço destinado 

aos banhistas e demais usos da economia do mar num espaço de natureza pública, além do 

comprometimento ambiental. 

Desse modo, esta situação acentua a discussão do uso da praia e tem como 

desdobramento uma ação do município denominada de “Operação Orla” 30. Esta operação, 

desencadeada em 1991, tinha como objetivo promover a “regularização das barracas de 

praia”. Editorial de A Tarde (16/01/1994) identificava um intenso processo de privatização 

de parte significativa das praias de Salvador transformadas em “imenso balneário particular”, 

com as barracas cobrando um consumo mínimo e quem não se dispusesse a pagar ficavam 

espremidos em pequenas faixas de areia. Os detentores desses espaços passaram de simples 

barraqueiros a proprietários, de fato da praia – bem comum do povo. Cobravam que a 

Prefeitura não poderia ficar indiferente, cabendo-lhe defender nas praias o espaço que 

pertence ao povo (A TARDE, 16/01/1994). 

Dois anos depois, na administração municipal do período 1993 a 199731, as ações no 

espaço público das praias do município são retomadas. A proposta compreendia como 

solução adequada a construção de “barracas geminadas”, modelos de edificações de caráter 

permanente, construídas em madeira, coberta com telha cerâmica, com área maior do que as 

até então existentes e com instalação elétrica e hidro sanitárias.  

Em outubro de 1995, o secretário municipal de Serviços Públicos da PMS apresentou 

aos barraqueiros de praia o novo Projeto Orla32. Os barraqueiros se mostraram apreensivos e 

“se declararam contrários à eliminação das barracas irregulares com o consequente 

desemprego, e apresentaram sugestões que o secretário prometeu analisar” (A TARDE, 

                     
29

 Utiliza-se nesta Tese a mesma interpretação dada nos Laudos Periciais (TJF, 2007 e 2008) para “barraca de 
praia” entendida como “empreendimentos de edificação com serviços de alimentação”. 
30

 Na gestão de Fernando José Guimarães Rocha, prefeito eleito pelo voto direto para o período de 1989 a 1993. 
31

 Na gestão de Lídice da Mata, prefeita eleita pelo voto direto para o período de 1993 a 1997. 
32 A pasta no período foi ocupada por Virgílio Pacheco. 
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14/10/1995). A título de experiência, o novo módulo de ocupação de barracas geminadas 

seria implantado até dezembro, no trecho Corsário/Jaguaribe. Os barraqueiros mostraram 

preocupação com o custo e financiamento do projeto, mas, segundo o secretário, este seria 

efetuado em parceria com a iniciativa privada e a possibilidade de vigorar o sistema de 

locação. O secretário conclui a reunião conclamando os barraqueiros: “Pensem grande. 

Depois da experiência, a sociedade vai querer a implantação desse novo módulo” (A TARDE, 

14/10/1995). 

A implantação deste modelo de edificação, de caráter permanente, foi construída na 

praia e na faixa de areia em Patamares. Era o início de um precedente de privatização do 

espaço público da praia por iniciativa do poder público e, também, início dos 

empreendimentos de bares e restaurantes de maior porte ocupando o espaço da praia. 

Em 1996, ação de fiscalização da SESP, identificou que mais de 90% das barracas da 

orla marítima de Salvador estavam funcionando com água contaminada, com altos índices de 

coliformes fecais, que a tornam imprópria para consumo humano33. A SESP empreende uma 

ação para fechamento das barracas e interdição dos poços artesianos localizados na orla 

marítima. Os barraqueiros usavam água de poço porque a Embasa cortou o fornecimento por 

inadimplência. Segundo a Secretária da Sesp34, 95% dos barraqueiros não pagavam anuidade 

(imposto anual cobrado pela SESP) desde 1994 (A TARDE, 21/07/1996).  

Tanto a “Operação Orla”, de 1991, como as ações empreendidas no período seguinte, 

não conseguiram cumprir com seus propósitos nas dimensões pretendidas. Contudo 

deixaram pistas abertas e base para os desdobramentos que se viu ocorrer nos períodos 

seguintes.  

No primeiro mandato do Prefeito Antônio Imbassahy35 a Secretaria do Planejamento 

e Desenvolvimento Urbano (SEPLAN) encomendou um projeto do arquiteto Daniel Colina. 

Segundo depoimento de um barraqueiro seu projeto tentava “barcelonizar Salvador”. O 

arquiteto contesta a avaliação e diz que a ideia era construir uma plataforma com o 

compromisso de tirar as barracas da areia e coloca-las no calçadão, e que o projeto não teve 

continuidade por falta de recurso36 (WEINSTEIN, 2004).  

É desta época, de 2004, que tem início o processo 2004.33.00.010791-7, na Justiça 

                     
33 Os exames realizados indicam que há barracas apresentando 1,6 mil coliformes fecais por 100 mililitros de 
água. Segundo Nino Meirelles, coordenador de fiscalização da SESP, o nível suportável é de dois coliformes 
fecais por 100 mililitros de água (A TARDE, 21/07/1996). 
34

 Na época, respondia pela Secretaria a arquiteta Célia Bandeira. 
35 Antonio José Imbassahy da Silva foi prefeito de Salvador por dois mandatos: de 1997 a 2000 e de 2001 a 
2004. 
36 No Jardim dos Namorados foram construídas duas únicas plataformas da proposta do arquiteto através da 
Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder) órgão do governo do Estado da Bahia (WEINSTEIN, 2004). 
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Federal contra a Prefeitura para suspender a licitação para construção de novas barracas 

praias. O juiz Federal da 13a. Vara Carlos D’Ávila Teixeira concede liminar favorável à 

Advocacia Geral da União para suspender licitação para construção de novas barracas de 

praia na orla de Salvador.   

Neste período, a ocupação da Orla pelas barracas vai se intensificar e estas vão 

adquirindo novos formatos e sofisticação para oferecer aos seus consumidores serviços 

diferenciados. Para se ter uma ideia, as barracas aparecem na classificação da revista Veja, 

indicando o melhor da cidade 2000-2001. A Barraca do Loro é eleita a melhor barraca de 

praia (Figura 8.18 e 8.19). Consta, também, a indicação de outras barracas recomendadas 

como “o melhor da cidade” (Ver no Anexo 8.2 a relação barracas indicadas pela Revista Veja). 

 

 

 

           Figura 8.18 Barraca do Loro, considerada melhor Barraca de Praia pela Revista Veja.   
     

Barraca do Lôro  

Eleita pelo júri de VEJA, pelo 
segundo ano consecutivo, a 
melhor barraca de praia de 
Salvador, a Barraca do Lôro é a 

preferida pela rapaziada. Decorada com 
obras de arte de Bel Borba, na Praia do 
Flamengo, e de Sérgio Rabinovitz, na Praia 
de Catussaba, a barraca não abre mão da 
figura do papagaio, ave-símbolo do lugar. 

 
 
Lôro: mais incrementada e concorrida da cidade  

 
A música ambiente é variada e o sistema de som, descentralizado. 
O verão da barraca é bastante movimentado, com direito a luaus e 
serviço de massagem. Além disso, nesta época do ano uma loja de 
conveniências funciona no local. Para beber, as opções são roskas, 
cervejas, vinho, vodca, conhaque e uísque. São servidos peixes, 
mariscos, carnes e queijos. A novidade para este verão é o 
carpaccio de polvo ou salmão (R$ 9,00 para duas pessoas). Tem 
ainda o queijo de búfala (R$ 5,50), o peixe vermelho frito (R$ 17,00 
para quatro pessoas), camarão pistola (R$ 15,00) e puã de 
caranguejo à milanesa (R$ 10,00 para duas pessoas). Para o 
almoço, tem moquecas, ensopados e maniçoba.  

Rua do Camping, s/nº, Alameda das Praias, Praia de Catussaba; 

Praia do Aleluia, Praia do Flamengo, 374-7509 e 9962-5023. 
9h/18h (ter. a dom.).  
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                                       Figura 8.19 Barraca do Loro, Praia do Flamengo. 

 

     O terceiro marco temporal foi em 2006, aproximadamente 20 anos após última 

investida da Prefeitura Municipal de Salvador, quando esta retoma a discussão sobre a 

condição de ocupação e uso do espaço público da praia a partir das obras de “Revitalização e 

Ordenamento das Barracas de Praia” 37. Estas obras foram desencadeadas pelas secretarias 

municipais de Serviços Públicos (SESP) e de Transporte e Infraestrutura (SETIN)38, em 

2005,  e previa a construção de 527  empreendimentos de edificação com serviços de 

alimentação – sob o nome fantasia de barracas – inicialmente, na praia de Stela Mares, 

Flamengo, Piatã e Patamares, e, posteriormente,  nas demais praias do município, inclusive 

nas ilhas ( Figura 20).   

O Projeto detalhava o modelo de edificação do empreendimento quanto as suas 

dimensões e especificações de materiais construtivos que seriam reproduzidos em todas as 

orlas, inclusive nas ilhas39. Eram previstas unidades construtivas, em caráter permanente, em 

alvenaria de tijolos, fundação em concreto armado, com instalações elétricas e hidro 

sanitárias, inclusive com a construção de fossas na areia da praia como solução para o 

                     
37 Na gestão de João Henrique de Barradas Carneiro, prefeito eleito por voto direto por dois mandatos, de 2005 
a 2013. 
38 Arnando Lessa respondia pela Secretaria de Serviços Públicos (SESP) e Nestor Duarte pela Secretaria 
Transporte e Infraestrutura (SETIN) no período. 
39

 O projeto arquitetônico das edificações foi elaborado pela arquiteta Gabriela Carvalho Kanitz, CREA-BA 
27.528-D, conforme a ART n. BA 27528-55, com área construída por modulo de 91,16m2, cujo projeto foi 
contratado pelo Condomínio Virgílio Pacheco [Associação dos Comerciantes das Barracas da Praia de 
Patamares] e fornecido aos proprietários individualmente, ficando a responsabilidade da construção a cargo dos 
mesmos. Quanto a execução das edificações ficaram sobre a responsabilidade dos seguintes profissionais: 
Arquitetos Franklin Barbosa da Silva e Desmonde Santana Ribeiro e a engenheiro civil Lorena Oliveira 
Requião e os engenheiros civis Carlos Cesar Monteiro dos Santos, Edson Sousa dos Santos, José Raimundo 
Cerqueira Campos e Arivaldo dos Santos Ramos. E as empresas Raceng Serviços de Elétrica e Automação 
Industrial Ltda e a empresa IMPRELAGE Ind. E com. De Pré-moldados Ltda. (CREA, 2006, p. 8 e 9) 
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esgotamento de águas cloacais e servidas geradas pelos empreendimentos (Figura 8.19b). 

Tudo isto localizado em terreno de marinha e seus acrescidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20   Placa da PMS indicando as obras de “Revitalização e Ordenamento das Barracas 
de Praia”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.21  Barraca e 
fossa em construção na praia. 

 

 

 

 

 

 

 

Parte dos recursos para o financiamento das obras, em especial, deste novo modelo de 

ocupação da praia e, subjacente a este, a edificação dos novos empreendimentos, estariam a 

cargo das empresas ligadas ao ramo de negócio da venda de bebidas e refrigerantes que, 

como contrapartida, contrato de fidelidade com as empresas, isto é, a garantia da 

exclusividade da distribuição de seus produtos segundo cada ponto comercial.   
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Assim, em abril de 2005, a PMS com o patrocínio das empresas Companhia de 

Bebidas das Américas (AmBev) 40  Schincariol, Coca-Cola (NORSA) 41 , com contrato de 

exclusividade pelo período de três anos e que sua marca seja exposta na barraca, deu início às 

obras de “Revitalização e Ordenamento das Barracas de Praia” no município de Salvador”.  

Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SESP) o patrocínio da 

requalificação de 166 barracas estava a cargo da AmBev; 48 sob o patrocínio da Schincariol e 

6 sobre outros patrocinadores, não informados (SESP apud A TARDE, 22/4/2007, p 11). 

A SESP já havia formalizado os contratos da construção das novas barracas com os 

permissionários e os patrocinadores. Nos autos do Processo 2006.33.00.16425-0 encontra-se 

os documentos que comprovam a insensatez da PMS/SESP na condução desta negociação. O 

processo teve início com um “comunicado” em que a SESP convoca os permissionários, de 

forma individual, para uma reunião no dia 6/09/2005 “a fim de tratar sobre a reforma” de 

seu equipamento. Solicitava que o permissionário levasse para a reunião seus documentos 

pessoais e o documento de arrecadação municipal de seu equipamento (ver Anexo 8.3).  O 

passo seguinte foi concessão da “Autorização para reforma de Barraca de Praia”, assinada 

pelo Secretário da SESP, com data de 27/09/2005. Nesta autorização constava que o projeto 

arquitetônico deveria ser “rigorosamente respeitado” e a reforma deveria estar concluída em 

60 dias a contar da data da assinatura da autorização (ver Anexo 8.4). 

Tendo como exemplo o contrato de Ana Maria Miranda Sakamoto, com atividade de 

comércio na orla Atlântica, classificada pela PMS como barraca de praia média, denominada 

de “Barraca Baianês” que participa da reunião, apresenta os documentos solicitados e recebe 

a autorização para Reforma de sua “barraca”. Porém, em dezembro de 2005, encaminha 

correspondência à SESP justificando a impossibilidade de concluir a obra no tempo previsto 

e se comprometendo a fazê-lo em março de 2006. 

Em julho de 2006, o Sindicato dos Barraqueiros da Orla Marítima de Salvador 

(Sindipraia) apresentou uma denúncia ao Ministério Público Estadual quanto ao 

favorecimento de grupos, superfaturamento e abuso de autoridade no encaminhamento do 

Projeto de Requalificação da Orla.  Esta denúncia desencadeou uma crise entre a Associação 

dos Comerciantes em Barracas de Praia da orla Marítima de Salvador e o Sindipraia.  

                     
40 AmBev é uma empresa de capital aberto produtora de bens de consumo que domina boa parte do Mercado de 
bebidas no Brasil. Atualmente, é a maior empresa da América Latina e nasceu da fusão entre a Antártica e a 
Brahma. Associou-se à cervejaria belga Interbrew e também produz e distribui a marca Stella Artois e tem licença 
para os produtos da Pepsi Co no Brasil (Informação disponível em http://pt.wiki.pedia.org/wiki/AmBev). 
41 Norsa é uma indústria de bebidas, fundada em 1998, a partir da união dos franqueados da Coca-Cola nos 
estados do Ceará, Bahia, Piauí e Rio Grande do Norte (Informação disponível em: 
http://www.norsa.com.br/Norsa/Paginas/Empresa.aspx). 
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A expectativa do Secretário da SESP, sem qualquer noção da dimensão do problema 

que tinha criado, era a de que ao formalizar a defesa da Prefeitura junto ao Ministério 

Público Estadual e “assumir formalmente o compromisso com o Termo de Ajuste de 

Conduta, em comum acordo com o Ministério Público” se extinguiria a razão da ação civil 

(FONSECA, 2006). O então Secretário foi afastado da SESP o que provocou uma 

manifestação dos barraqueiros vinculados à Associação42.  

Em 2006, o governo do Estado da Bahia – através da Companhia de 

Desenvolvimento Urbano (CONDER) – dá início a uma intervenção na Orla Oceânica, no 

trecho da praia de Amaralina ao Jardim de Alá, sob a denominação de “Projeto Executivo de 

Urbanização do Corredor Turístico Amaralina-Armação” (Figura 8.22) Este Projeto foi 

elaborado pela PMS e complementado, em 2006, pela Conder, que assumiu a 

responsabilidade da obra, em final de 2005, através de convênio da PMS e o Governo do 

Estado da Bahia. Neste mesmo ano, o Governo do Estado da Bahia, através do Decreto nº. 

9.553, de 22/09/2005, declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, áreas de 

terra destinadas à implantação do Projeto de Requalificação Urbana acima mencionado, com 

área total de 77.851,73m2. Este Projeto estava orientado para obras de modificação do 

traçado viário; construção de alvenarias na faixa de praias; implantação de ciclovia; passeios; 

instalação de mobiliário e equipamentos de apoio aos banhistas; sinalização; paisagismo 

(recuperação ambiental de praias, dunas e coqueirais); drenagem e pavimentação além dos 

novos calçadões em balanço avançando sobre a faixa de praia.  

Cabe observar que, embora sejam propostas do mesmo período, estavam sendo 

realizadas sem uma articulação entre os dois poderes envolvidos, o municipal e o estadual, 

curiosamente, coautores do Projeto. Porém, ambas propostas se omitiam quanto ao 

comprometimento do valor paisagístico, ambiental e patrimonial do ambiente de praia já que 

a concepção destas propostas não incluíam a regeneração ambiental que continua sendo 

aterrado, invadido e construído. 

                     
42 Com o afastamento de Arnando Lessa a SESP passou a ser dirigida por Marcelo Abreu. 
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Figura 8.22  Placa indicativa da obra de Revitalização da Orla Marítima de Salvador 
do Governo do Estado/CONDER. 

 
 

As propostas culminaram com a maior visibilidade social na discussão quanto ao uso 

e ocupação dos espaços públicos e abertos em Salvados interferindo negativamente na 

paisagem da costa soteropolitana.  Davam continuidade a um padrão, já em curso, que 

privilegiava a ocupação privada de área de marinha e seus acrescidos, cujos exemplos 

precursores e paradigmáticos podem ser apontados como os restaurantes Barravento (Orla 

Atlântica na Barra,)43; Amado e Bahia Marina (na Av. Lafaiete Coutinho); o restaurante 

Santíssima Bahia (ex-Casquinha de Siri), em Piatã; Língua de Prata, em Itapoã, entre outros 

(Figuras 8.23 e 8.24);  além de outros usos como o galpão onde funciona um depósito 

utilizado pelo Banco do Brasil, que ocupa, completamente, a faixa de areia na  praia do Canta 

Galo  (Figura 8.25). Um padrão de ocupação que põem em discussão e confronta o adequado 

desenvolvimento econômico sintonizado com a utilização dos recursos naturais e o uso e 

ocupação da praia como patrimônio público.  

Em 4 de setembro de  2006, através de uma ação da Gerência Regional do 

Patrimônio da União (GRPU-BA) 44  , foram paralisadas as obras de reforma dos 

estabelecimentos em construção na área de praia. A medida atingiu tanto as obras de 

revitalização e ordenamento em curso pela PMS como as em realização pela CONDER 

(WEINSTEIN, 2006, p17) 

                     
43 Cabe registrar que a primeira autorização para o Restaurante Barravento foi através de alvará de “construção 
provisória” que não só se tornou permanente como aumentou a área ocupada. 
44

 Na época, Ana Lúcia Vilas Boas respondia pela Superintendência da GRPU/BA. 
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Figura 8.23 Restaurante Amado em              Figura 8.24 Restaurante Barravento na Barra 
Primeiro plano e Bahia Marina ao fundo. 
 

Além destas questões adquiria maior visibilidade o grande número de 

estabelecimentos de empreendimentos de edificação com serviços de alimentação (atividade 

de bar e restaurante) localizados no ambiente de praia. Estabelecimentos que por sua 

dimensão e características excediam, em muito, o que se denominava de “barraca” ou 

“quiosque” que poderiam ser instalados mediante concessão de licença de uso pela autoridade 

municipal.  

 

 

Figura 8.25 Imagem que mostra o galpão utilizado pelo Bco do Brasil, na Praia de Canta 
Galo. 
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Neste processo, o conceito de “barraca” foi sendo transmutado para empreendimentos 

consolidados, com grandes dimensões e de caráter permanentes. Isto vinha associado, 

também, a um novo uso do ambiente de praia que passa, cada vez mais, a ser associado ao 

consumo de bebidas e comidas. Pode-se dizer que o uso da praia passou, nestes últimos 

tempos, de ser um ambiente para a prática de saúde e da economia do mar para um local 

privilegiado para o comércio de bebidas, notadamente cerveja, e comida. Como se tivesse 

embutida uma trajetória que se desloca da talassoterapia à cervejaria. Nesta trajetória se 

confirma, também, a divisão territorial dos trechos das orlas marítima pelas cervejarias como 

estabelecendo uma espécie de oligopólio da propaganda, distribuição e venda de cerveja pelas 

principais marcas, numa perspectiva de criação de mercado cativo.  

Tinha-se por um lado um uso e apropriação do espaço público de praia que chegava 

aos seus limites e por outro as ações do poder público que não atuavam na perspectiva de 

cuidados com este patrimônio, ao contrário, incentivavam, promoviam e intensificavam a 

ocupação privada da praia. 

As obras implantadas através da proposta de revitalização e ordenamento das 

barracas de praia, empreendidas pela PMS, iniciaram sem a prévia anuência da União, 

através da Gerência Regional do Patrimônio da União (GRPU-BA); sem apresentar qualquer 

estudo de impacto ambiental nos termos da legislação em vigor (art. 225, parágrafo 1o. inciso 

IV da Constituição Federal de 1988) e sem submeter o projeto à discussão da sociedade ou da 

Câmara de Vereadores. Tal fato motivou o Ministério Público Federal (MPF), na mesma 

direção da GRPU, a propor, em 19 de outubro de 2006, a Ação Civil Pública 45 que culminou 

com a abertura do processo no. 2006.33.00.016425-0, que tramitou pela 13a. Vara da Justiça 

Federal da Bahia, em função da “agressão ao meio ambiente e ocupação irregular da área de 

praia”. Sendo réus o Município de Salvador, o Instituto do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) e a Superintendência do Meio Ambiente do Município de 

Salvador (SMA)46.   

Em outubro de 2006, a Câmara Especializada de Arquitetura do Conselho Regional 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia (CREA-BA) realiza uma visita técnica na 

orla Atlântica de Salvador, nos trechos compreendidos entre as praias de Amaralina e Piatã, 

                     

45  A Lei nº. 7347/85 disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, 
ao consumidor, a bens e direitos de valor artísticos, estéticos, históricos, turísticos e paisagísticos e dá outras 
providências. (MEDAUAR, 2007) A Lei nº 1.448 de 15 de janeiro de 2007, alterou a Lei nº. 7347/85, 
legitimando para sua propositura a Defensoria Pública.  
46

 Já tramitava na 13a. Vara Federal a ação ordinária n.º 2004.33.00.010791-4 e a ação cautelar n.º 
2004.33.00.005836-6, ajuizadas pela União e também relacionadas às obras de construção e reforma de barracas 
de praia, durante o mandato de Antonio Imbassahy. 
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com o objetivo de constatar in locu a situação das construções que estavam sendo 

implantadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano (CONDER), órgão estadual, e 

pela Prefeitura do Município de Salvador, em virtude das denúncias veiculadas na imprensa.  

O resultado desta visita foi apresentado no documento “Relatório de Visita Técnica (CREA, 

2006). Os técnicos componentes da Câmara de Arquitetura do CREA-BA constataram, entre 

outros aspectos, que as obras  

 

[...] estão sendo executadas sem o devido licenciamento ambiental em 
desacordo com a legislação de uso e ocupação do solo, vez que barraca é um 
equipamento de pequeno porte, instalado em logradouro público, para o 
exercício de atividades comerciais e de serviços, e o que se viu foram 
construções de maior porte, de caráter definitivo e com especificações 
diferentes daquelas estabelecidas para este tipo de equipamento (CREA, 
2006, p 7). 

 

 Verificam que as novas edificações extrapolam os parâmetros urbanísticos e 

dimensionais para este tipo de equipamento que podem atingir até 28,27m2 de área 

construída segundo Decreto Municipal n. 9.021, de 28 de junho de 1991, que dispõem sobre 

a localização e funcionamento de comércio e serviços informais em área de praia e nos 

calçadões.  As edificações implantadas na faixa de praia e em terreno de marinha 

apresentavam áreas que variavam de 35 a 91m2, sendo que em algumas destas existia, além 

do pavimento térreo e da cobertura, um piso intermediário gerando um gabarito de altura 

que bloqueava a visão do mar, interferindo negativamente na paisagem. Este aspecto 

descumpria, também, o Código de Polícia Administrativa do Município de Salvador – Lei 

5.503/99 – que trata em seu art. 7o. da proteção da vista panorâmica para o mar e dos limites 

à utilização de áreas de orla marítima da cidade (CREA, 2006). 

 Os equipamentos estavam assentados sobre a areia da praia, significando incentivo do 

poder público à utilização por empreendimentos privados do espaço público. Entre os 

problemas observados foi relatada a ausência de um sistema adequado para esgotamento 

sanitário e destino final do lixo.  Complementa o Relatório de fiscalização, a constatações da 

presença de profissionais submetidos desse Conselho nos projetos e obra. 

Em 20 de julho de 2007, o juiz Carlos D’Ávila Teixeira, da 13a. Vara Cível da Justiça 

Federal da Bahia, no curso do processo nomeou uma equipe multidisciplinar de perícia 

composta de dez membros de distintos saberes e especialidade técnicas para elaboração de 

um laudo pericial sobre a ocupação das áreas de costa no município de Salvador com 

empreendimentos com serviços de alimentação (atividades de bar e restaurante) na área de 

praias. 
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A equipe de peritos47 nomeada pelo juiz federal entregou o primeiro Laudo Pericial, 

em 31 de outubro de 2007, e responderam os quesitos formulados pelo juiz com um 

detalhado levantamento e análise sobre a ocupação e uso das áreas de costa do município de 

Salvador com empreendimentos na área de praia. 

Diante das críticas e considerações de ordem judicial, a PMS elaborou uma proposta 

de “Requalificação e Implantação das Barracas de Praia da Orla Atlântica de Salvador” em 

substituição ao projeto “Revitalização e Ordenamento das Barracas de Praia” cujas obras 

haviam iniciado e estavam judicialmente embargadas.  A mesma equipe de peritos foi 

intimada pelo juiz Federal Carlos D’Ávila para que procedesse a avaliação do projeto 

apresentado. Em 28 de agosto de 2009, os peritos entregaram seu parecer sobre a proposta48. 

Os peritos não encontraram informações que explicitasse a utilização dos termos 

“requalificação” e “revitalização” ou mesmo da substituição de um pelo outro quando da 

elaboração de uma nova proposta pela PMS.  

Tendo em vista a densidade do Laudo Pericial elaborado e a condição do autor desta 

Tese no processo – participando como coordenador e em todas as etapas do trabalho –, 

considera-se importante apresentar os principais aspectos tratados nesse documento. 

Fundamenta esta decisão o fato de que estes elementos sustentam o entendimento e 

contribuem para confirmar a tese que defende da articulação intrínseca entre a apropriação 

da natureza e a apropriação do tempo livre, que vem ocorrendo, cada vez com mais 

intensidade, no litoral brasileiro, particularmente no litoral do estado da Bahia, voltado para 

o segmento da atividade do turismo que associam a sol-praia-mar. Mas, é mais do que isto, 

que ao usufruir das condições peculiares da localização geográfica de Salvador acaba por ser, 

também, orientado a um tipo de consumo. Para desfrutar, em seu tempo livre, do acesso às 

condicionantes naturais sol-praia e mar, tornar-se, também, refém de uma prática de 

consumo que impõem uma mercantilização do desfrute deste tempo livre.  

A ocorrência destes fatos torna-se mais evidentes quando concentrados nas praias 

urbanas como é o caso de Salvador, onde este espaço é objeto de pressão de demanda para 

recreação não só da população flutuante organizada (os turistas) em busca de vilegiatura 

como, também, por sua população residente, fixa, na demanda por digressão recreativa diária. 

                     
47  A equipe multidisciplinar de peritos foi composta por: Angelina Nobre Rolim Garcez (historiadora); 
Armando Freire Branco (arquiteto); Cid Teixeira (advogado e historiador); Consuelo Pondé de Senna 
(historiadora e vice-coordenadora da equipe); Hélio Cardoso (arquiteto); Luiz Antonio de Souza (arquiteto e 
coordenador da equipe); Maria Gravina Ogata (advogada e geógrafa); Miguel da Costa Accioly (biólogo); Paulo 
Segundo da Costa (engenheiro civil) e Paulo Souza Rocha (arquiteto). Complementa a equipe como assistentes 
Catarina Orrico Morais (bióloga); Francisco de Assis Costa (arquiteto) e Uliana Esteves de Jesus (bióloga). 
48

 A mesma equipe de peritos prosseguiu fazendo a perícia técnica do projeto apresentado pela Prefeitura 
Municipal de Lauro de Freitas para sua zona de praia cujas barracas também foram demolidas.  
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Acrescenta-se a isto, o aumento significativo do número de pessoas que além de 

praticarem a vilegiatura escolhem Salvador e seu entorno para adquirir sua segunda 

residência ou para se estabelecer com residência permanente.  Incluem-se neste grupo 

grande número de estrangeiros e brasileiros de outros Estados com o objetivo de disfrutar 

de forma contínua de vida urbana aliada ao de Sol-Praia-Mar. 

O modelo de uso e apropriação dos espaços públicos da área de praia que se 

desenvolve em Salvador passa a ser uma referencia que se reproduz em outros lugares do 

litoral baiano, chegando a ser considerada e defendida como um “modo de vida” e parte da 

“cultura” baiana.  

 

 

8.3 A APROPRIAÇÃO PRIVADA DO ESPAÇO PÚBLICO: comprovações no Laudo 
Pericial das intervenções, projetos e ações. 
  
 
 O Laudo Pericial realizado por determinação do juiz Federal Carlos D’Ávila Teixeira 

teve como objetivo informar as condições de ocupação ao longo da costa do município de 

Salvador – incluindo seu território insular –, por edificação tendo como referência a Lei de 

Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo (LOUOS) do município de Salvador (TJF 2007).  

 A equipe de peritos definiu como premissas metodológicas para a condução dos 

trabalhos que a análise desta ocupação estava relacionada aos processos da dinâmica marinha 

e aos processos histórico e social de uso e ocupação da costa, em especial da faixa de praia. E 

que, a conjunção destes dois processos tem levado à redução e modificações da faixa de praia.  

 Quanto à dominialidade, a faixa de praia é considerada área de marinha e de 

propriedade da União, portanto, um bem público. O uso da faixa de praia é regido por 

normas e diretrizes territoriais e ambientais específicas, nos diferentes níveis de governo, que 

visam garantir a integridade e o uso deste bem comum do povo. Neste sentido, os direitos 

sobre o uso da praia – bem de uso comum – não podem ser privatizados. 

 A praia, como um bem natural, apresenta-se segundo sua localização geográfica como 

única e determinada, e não se enquadra como área urbanizável passível de receber 

empreendimentos fora daqueles próprios e específicos da economia do mar. No caso dos 

empreendimentos com serviços de alimentação (atividades de bar e restaurante) na área de 

praias – ponto de partida da perícia – estes podem ser instalados, com até mais qualidade e 

recursos, em quaisquer outros locais urbanizados fora da praia.  
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 Com isto posto, foram definidos os procedimentos metodológicos. Estes 

compreenderam: a) revisão documental e bibliográfica onde se analisou os autos do Processo 

no. 2006-33.00.016425-0 bem como a produção acadêmica e científica orientada para as 

distintas dimensões técnicas que compreendeu a Perícia; b) levantamento da legislação nos 

três níveis de governo estabelecendo a conexão entre Direito Constitucional, Civil, 

Administrativo e Tributário no que diz respeito às questões ambiental, urbanística, 

patrimonial e da preservação histórico-cultural; c) levantamento cartográfico orientado, 

sobretudo, para demarcação dos terrenos de marinha no município de Salvador; d) 

Entrevistas com profissionais de diversas áreas do conhecimento e de notório saber nos 

assuntos relativos ao objeto da Perícia; e) Vistoria técnicas realizadas por via terrestre, 

marítima e aérea. A vistoria por terra compreendeu toda a linha da costa, da parte 

continental e insular, sendo registradas fotograficamente as condições de uso e ocupação da 

faixa de areia bem como e georreferenciados os empreendimentos edificados nesta faixa de 

praia. Foram realizados dois sobrevoos também voltados para registrar e avaliar a ocupação 

da área periciada possibilitando sua visualização de forma continua e panorâmico. Além de 

registro fotográfico foi produzido um filme que integrou o Laudo, como Volume IV49. A 

vistoria marítima compreendeu, principalmente, a verificação das ocupações da faixa de praia 

nas ilhas e um pequeno trecho da Baia de Todos os Santos das áreas portuárias e da encosta 

da Vitória (TJF, 2007). 

 

8.3.1 Características da zona de costa do município de Salvador 

 

O município de Salvador encontra-se localizado nas coordenada Latitude 12º58’16’’S 

e Longitude 38º30’39’’W.  Seu território é composto por uma porção continental e outra 

insular. Tem como municípios limítrofes Lauro de Freitas e Simões Filho e as demais 

fronteiras limitadas pelas águas do Oceano Atlântico (Figura 8.26).   

Segundo o PPDU (2004) a costa marítima continental do município tem uma 

extensão de 104,03km e 51,72km compreende a extensão da sua porção insular. (PDDU, 

2002, p. 2). 

Apesar dos dados do PDDU serem os oficiais, a equipe de peritos em seus 

levantamentos apresentou outra grandeza dimensional da costa do município. Frente a 

necessidade de desagregar algumas informações quantitativas para embasar os estudos 

                     
49

 No filme “Salvador e suas praias: pela reconquista do espaço público” apresenta documentação gráfica, 
videográfica e comentários sobre a ocupação das praias da cidade de Salvador (SOUZA; COSTA, 2007) 



Luiz Antonio de Souza                                                        O URBANISMO NA INTERFACE DO TURISMO         CAP 8         

                             Usos e apropriações especulativas do litoral da Bahia 

 

356 

 

relativos a porção de costa marítima arenosa, rochosa e de manguezal foi realizado um novo 

cálculo para dimensionar a extensão dessas orlas marítimas destes limites encontrando 130,5 

km, conforme que constam apresentados no Quadro 8.1. 

 

Quadro 8.1 Dimensionamento das costas marítimas do município de Salvador 
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27,0 24,89 6,28 0 79,9 20,1 0 

Baía 55,275 0,6 18,1 13,45 31,13 10,68 24,3 56,3 19,3 

Ilhas 44,015 0 17,8 5,98 20,84 17,19 14,0 47,0 39,0 

Total 130,455 - - 44,32 58,25 27,88 34,0 44,7 21,4 
Fonte: TJF, vol. 1, 2007, p. 9. 

 

 

 
Figura 8.26 Salvador e Baía de Todos os Santos. 
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 A superfície territorial da costa marítima continental de Salvador, à semelhança de 

uma península, conforma dois eixos correspondendo a dois subespaços ambientais litorâneos. 

O da Costa Oceânica, que se desenvolve na direção nordeste e a Costa da Baía de Todos os 

Santos que se projeta no sentido noroeste e nesta Baía localizam-se as suas ilhas. Estas 

franjas territoriais, com distintas feições naturais, distintos graus de ocupação de atividades e 

de valorização social, na sua maioria possibilita o uso recreacional de sua área de praia.  Em 

razão de fatores que lhes confere condições gerais de balneabilidade tanto pelos valores 

médios de temperatura de suas águas, em torno de 26o. C, como nível de isolação média 

mensal, de mais de 200 horas, ou mesmo aqueles relativos especificamente à balneabilidade 

de suas águas. 

 A Costa Oceânica de Salvador – a de maior valorização social e pressão dos distintos 

agentes sociais e econômicos para uso de sua área de borda50 – tem início no Farol da Barra 

indo até o limite com o município de Lauro de Freitas. Tem uma extensão de 31,16 km dos 

quais 80% constituídos por praias51 de sedimentos arenosos e o restante por praias rochosas, 

a maioria destas sem condição para utilização para o banho de mar. 

 Já a Costa da Baía de Todos os Santos – onde se deu as primeiras ações de uso 

recreacional da praia – possui uma extensão de 55,27 km dos quais 24% corresponde a praias 

de sedimentos arenosos, 56% constituído de praias rochosas e os 30% restantes de trechos de 

manguezais. 

 Quanto a sua parte insular – compreendida pelas ilhas de Maré e Ilha dos Frades – a 

extensão soma 44 km compreendidos por 14% de trecho arenoso; 47% por trecho rochoso e 

39% por manguezais.  

  A forma metodológica encontrada pela equipe de Peritos para proceder ao 

levantamento e sistematização das informações necessárias para realização o Laudo Técnico 

foi identificar e caracterizar os perfis costeiros que orientaram a divisão das áreas de costa 

em trechos de praia particularizados.  

Para definição desses perfis costeiros foi necessária a compreensão dos aspectos 

hidrodinâmicos, morfodinâmicos e morfológicos para o estabelecimento dos limites ativos 

das orlas marítimas, em especial das praias, que associada ao uso do mar e sol se constitui 

importante espaço para recreação e contemplação. Ao mesmo tempo, se fez necessário, 

                     
50

 Áreas de borda: praia e entorno imediato de contato com o ambiente de praia (TJF, 2007, v1, p 9). 
51

 Praias são feições deposicionais no contato entre terra emersa e água, comumente constituídas por 
sedimentos arenosos, podendo também ser formadas por seixos e por sedimentos lamosos. Ver a esse respeito. 
MUEHE, Dieter. Delimitação de limites e tipologias da orla sob os aspectos morfodinâmicos e 
evolutivos. (MMA e MPO (Projeto Orla). Subsídios para um projeto de gestão/ Brasília: 2004.   
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também, associar a esta a crescente valorização social de atividades realizadas no mar que se 

consolidam numa matriz econômica centrada no uso e potencialização desses recursos. Tanto 

os aspectos paisagísticos, estéticos, simbólicos e de identidade do lugar exigem o controle de 

uso, preservação e, muitas vezes, recuperação desses ambientes considerando, inclusive, a 

importância dos ambientes marinhos no elo da cadeia alimentar.  

 Estas questões orientaram a equipe de Peritos a estabelecer uma poligonal da perícia 

dividindo a costa do município – tanto a continental e como a insular – em 62 trechos de 

praia definidos e agrupados segundo critérios morfológicos e fisionômicos gerais, além dos 

tipos das faixas de praia – tanto as arenosas como as rochosas e de manguezais – e a 

ocupação do solo contígua à sua área de influência. Assim, todo o levantamento e análise das 

informações foram sistematizados tendo como referência estes 62 trechos, cuja toponímia, 

extensão de praia e extensão de praia arenosa bem como a faixa de largura na preamar média 

constam nos Quadros 8.5. 8.6 e 8.7, apresentado mais adiante. 

Cada trecho foi analisado e o conjunto das informações sistematizadas foi apresentado 

com uma descrição da fisiografia de cada trecho com imagens e uma descrição analítica do 

tipo de uso e ocupação encontrada em cada trecho. A observação do uso e ocupação 

verificada em cada trecho teve como referência uma planilha com 22 itens verificados a partir 

dos efeitos das ações antrópicas, seus efeitos no ordenamento jurídico (Quadro 8.2). 

Posteriormente, foi ponderada a grandeza da incidência dos efeitos produzidos pelos 

empreendimentos com serviço de alimentação (atividades de bar e restaurante) nas áreas de 

praia52. Estas informações permitiram montar um quadro geral de análise urbano ambiental 

dos trechos vistoriados. 

Somaram-se a este processo analítico os registros de ocorrência de divergências 

quanto ao uso e ocupação em relação à legislação vigente, bem como a inserção dos trechos 

analisados em uma unidade de conservação ou referencias a bens tombados (Quadro 8.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     
52 Foi estabelecida uma valoração das ocorrências em cada trecho, sendo anotados valores de 0 a 5. O valor 0 
(zero) significava que os empreendimentos com serviços de alimentação não geravam incidência no item 
analisado. Os demais valores registrados correspondiam à grandeza da incidência em relação a cada item (TJF, 
2007, v.1 p 19) 
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Quadro 8.2 Itens de avaliação da ocupação por empreendimentos com serviços de 

alimentação (atividade de bar e restaurante) na área de praia 

1 Alteração do perfil da praia 

2 Alterações no sedimento quartzoso das praias 

3 Alterações do cordão duna ou duna marginal 

4 Alterações na vegetação 

5 Alterações na fauna 

6 Impermeabilização da superfície de praia 

7 Ocupação com construção 

8 Destroços de construção ou demolição 

9 Bloqueio ao livre acesso aos usuários da praia  

10 Bloqueio a circulação dos usuários da praia 

11 Bloqueio ao acesso à atividade de pesca  

12 Bloqueio visual 

13 Interferências na paisagem 

14 Comprometimento das áreas/marcos históricos tombados 

15 Ocupação com mesas/mobiliário  

16 Geração de resíduos gasosos 

17 Produção de resíduos sólidos (lixo) 

18 Geração de resíduos líquidos (chuveiros, cozinhas, etc.) 

19 Geração de esgotos 

20 Dificuldades para coleta do lixo 

21 Geração de ruídos 

22 Ocupação de terrenos de marinha 

        Fonte: TJF, 2007, v. L, p. 38 

 

Os levantamentos realizados pela equipe da Perícia técnica nas orlas do município de 

Salvador identificou a ocorrência de 581 empreendimentos com serviço de alimentação na 

área de praia, configurados todos como atuando na atividade de bares e restaurantes – 

denominadas de “barracas”. Estes empreendimentos instalados, em sua quase totalidade, em 

terrenos de marinha – por força de lei, um bem de uso comum do povo –, funcionavam 

segundo diferentes modelos de edificações, dos mais simples aos que se enquadravam como 

grandes empreendimentos empresariais no ramo do negócio da oferta de alimentação e 

bebida. Incluíam-se nestes últimos as 41 edificações concluídas e as 174 em fase de 

construção objeto das obras de “revitalização das barracas de praia no município de 

Salvador”. Estas desobedeciam a própria normativa da PMS para disciplinar a ocupação 

deste logradouro e que motivaram a ação Civil Pública e razão de ser do Laudo Técnico em 

análise.  
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Quadro 8.3 Análise dos aspectos legais por trechos vistoriados  

Temas Legislativos (transcrição dos 
dispositivos citados na planilha se 

encontra no Quadro-Síntese da 
Legislação Urbanístico-Ambiental)               Legislação Pertinente Itens legislativos específicos 

Patrimônio Histórico/Cultural 

Desconformidade com Decreto-Lei nº. 
25/37 (art. 18) 

Livros de Tombo do Patrimônio Histórico, 
Artístico Nacional, Lei Municipal nº.  
3.289/72 (art. 117) 

Existência de Patrimônio Histórico 

Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico e 
Paisagístico, n. 26, desde 14/07/1959*; art.  
110, 115, 117 (alínea f) da Lei Municipal nº.  
3.289/72 

Unidades de Conservação 

APA Lagoas e Dunas do Abaeté 
(Estadual) 

Decreto Estadual nº. 351/87; Decreto 
Estadual nº. 2549/93, Resolução CEPRAM 
nº. 3023/2002 

APA Baía de Todos os Santos 
(Estadual) 

Decreto Estadual nº. 7595/99 

APA Plataforma Continental do Litoral 
Norte Decreto Estadual nº 8.533/2003 

Área de Proteção Permanente (APP) 

Código Florestal art. 2º, alínea f  

CONAMA nº. 303/2002 

art. 3 º, inciso IX e XI 

art. 3º, inciso X 

art. 3 º, inciso XV 

Decreto Federal 3179/99 art. 37 

Constituição Estadual  
art. 215, inciso I 

art. 215, inciso IV 

Lei Estadual 10.431/2006 
art. 89, inciso I 

art. 89, inciso IV 

Proteção à Fauna Desconformidade Portaria IBAMA 95 
10 - art.1º, alínea C 

11 - art. 1º,  alínea C 

Balneabilidade 

CONAMA nº. 274/2000 
P =própria I=Imprópria 

CONAMA nº. 357/2005 

Decreto Federal 3179/99 art. 41,  § 1º, incisos IV e V 

Acessibilidade às Praias 

Lei Federal nº. 9636/98 art. 9º, § 2º 

Lei Federal  nº. 7661/98 art. 10, § 1º 

Decreto Federal 3725/2001 art. 14, § 2º 

Constituição Estadual/89 art. 214, inciso IX 

Lei Estadual nº. 10431/2006 art. 22 

Lei Municipal nº. 6586/2004 Anexo A-83  

Ordenamento Territorial Urbano 

Decreto Federal 3179/99 art. 49., inciso I; art. 50, 51 

Lei Orgânica Municipal/90  art. 71, incisos XI, alíneas e, g; XIV 

Lei Municipal  nº.6586/2004 art. 145; Anexo A - 83 

Lei Municipal nº. 5503/99 
art. 7º, incisos I, II, VII, VIII; art. 68, inciso 
1º; art. 83 e incisos; art. 89, incisos I e II; art. 
112; art. 163; art. 166; art. 177; art. 181 

Decreto Municipal nº. 12198/98 
art. 9º; 10; 18; 26, incisos XIII e XIV; 27, 
incisos III, V e XI 

Fonte: JFB, 2007, v. 1, p. 38 

 

Segundo esta cada empreendimento deveria ter 20 mesas no que pese a 

impossibilidade de se ter este número de mesas em 60 m2, conforme preconizava a legislação 

municipal. Esta ocupação irregular além de todos os aspectos de desconformidade com a 
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legislação interferia no livre ir e vir das pessoas, verdadeiras barreiras e obstáculo aos 

usuários que caminhavam, passeavam ao longo da praia ou que quisessem sentar na areia. 

A equipe de peritos cadastrou as superfícies ocupadas com os diversos complexos de 

mesas disposta na areia da praia, isto resultou na média de utilização da superfície da praia de 

aproximadamente 8m2 por mesa pequena com quadro cadeiras. Foram observadas situações 

onde existiam 160 mesas que multiplicado pela média de utilização encontrada indica uma 

ocupação privada de 1.300m2 de área pública. Casos extremos foram encontrados, também, 

na praia da Ribeira (Av. Beira Mar) com um empreendimento ocupavam uma área de 

aproximadamente 430m2 (sendo 33x13m), com 54 conjuntos de mesa (TJF, 2007).  

 Chama a atenção como neste modelo de uso e ocupação privado da área de praia – 

bem de uso comum do povo – foi se consolidando a tal ponto que se encontrou muitos casos 

em que o acesso à praia era individualizado pelo empreendimento de bares e restaurantes e a 

área cercada e até com policiamento privado. Uma situação em que o proprietário do 

empreendimento se instalava numa área de bem de uso comum do povo e os usuários que 

dispunham de renda desfrutavam de privilégios de conforto, vista e serviços às custa da 

sociedade e sob o beneplácito dos poderes públicos.  

 Estes dados e fatos quantificados precisam a dimensão e grandeza do descaso com a 

coisa pública, seja do ponto de vista da gestão pública – poder público alheio, omisso e 

induzindo o uso irregular e ilegal –, segmentos empresariais patrocinando e se beneficiando 

deste processo e usuários da praia divididos entre os que ficavam cerceados ao uso livre da 

praia e aos que podiam se submeter à privatização e comercialização do lugar ao sol (e 

sombra) na praia.  

Explicitam, também, o comprometimento de um recurso que é oferecido como 

atrativo para um dos segmentos econômicos do turismo de Sol-Praia-Mar propalado pelo 

governo municipal e estadual como suporte da base econômica do município e do Estado. 

Esta questão chega a tal ponto que se conforma uma articulação entre a rede hoteleira e 

empreendimentos de bares e restaurantes na praia que acabam por criar um segmento do 

beach club que se constituía numa extensão do bar da área de recreação do hotel na praia. 

A análise das informações coletadas e sistematizadas pela perícia, por trecho de praias 

arenosas, revelam a dimensão quantitativa da situação da presença destes empreendimentos 

na praia. Estas informações constam, sintetizadas, no Quadro 8.4 aonde se pode observar que  

a maior extensão da orla está na Orla Oceânica, com 78%, e também é nesta Orla onde se 

concentram o maior número de empreendimentos, estando aí 500 empreendimentos do total 

de 642 identificados. 
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O Quadro 8.5 apresenta as informações da Orla da Baía de Todos os Santos, por 

trecho. Esta Orla tem uma extensão de 5,53 km. E com poucos trechos com praia arenosa. 

Foram identificados 64 empreendimentos de serviço e alimentação e comércio de 

ambulantes.  

O Quadro 8.6 apresenta as informações da Orla das Ilhas, dos seus 44 km de extensão 

e a ocupação da Orla das Ilhas, em seus 15 trechos. Foram identificados 17 empreendimentos 

concentrados em Ponta de Nossa Senhora. 

No Quadro 8.7 é apresentada a situação encontrada nos 32 trechos da Orla Oceânica, 

que totaliza 31,2km de extensão de praia, sendo 24,8km de praia arenosa. Confrontada esta 

informação com o número de 500 empreendimentos de serviço de alimentação encontrados 

nesta Orla, permite estabelecer a densidade geral de distribuição desses empreendimentos de 

uma média de um empreendimento a cada 49,8 m de praia arenosa. Destacam-se nesta Orla 

Oceânica os casos dos trechos de praia arenosa de Ondina com um empreendimento a cada 

15,6m e Piatã, com um empreendimento a cada 12,1m.   

 

 
 
 
Quadro 8.4 Síntese da extensão e ocupação da orla marítima de Salvador por 
empreendimentos de serviços de alimentação.  
 

TRECHO DE ORLA ORLA 
OCEÂNICA 

BAÍA DE TODOS 
OS SANTOS 

INSULAR TOTAL 

Extensão do trecho (m) 31.165 55.275 44.015 130.455 

Extensão de praia arenosa (m) 24.890 13.449 5.981 44.320 

Ext. de praia arenosa (km) 24,89 13,45 5,98 44,32 

Número de empreendimentos 
de serviços de alimentação 

500 82 60 642 

Empreend./praia arenosa (km) 20,1 6,1 10,0 14,5 

Empreend./praia arenosa (m) 49,8 164,0 99,7 69,0 

% por cota 77,88 12,77 9,35 100 

Fonte: TJF, 2007 
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Quadro 8.5 Extensão e ocupação da Orla da Baía de Todos os Santos – por trechos. 
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Barra 905 125 0-9 *  - 
Porto da Barra 345 75 0-19 *  - 
Vitória 1.950 0 0 0 - - 
Gamboa 650 65 0-9 0 - - 
Contorno 550 60 0-12 0 - - 
Preguiça 485 255 0-16 0 - - 

Área Portuária 3.980 32 0-9 0 - - 
Cantagalo 2.505 2.400 0-16 7 342,85 10,90 
Ponta de Montserrat 845 25 0-9 0 - - 
Pedra Furada 1.185 40 0-4 0 - - 
Porto da Lenha 570 214 0-5 0 - - 
Avenida Beira-Mar 1.285 1.240 4-14 0 - - 
Penha 695 549 0-53 16 34,31 25,00 
Itapagipe 11.415 1.459 0-22 0 - - 
Plataforma 3.110 1.167 0-16 3 389 4,70 
Periperi 4.550 1.668 0-23 21 79,42 32,82 
Paripe 1.530 1.086 0-24 12 90,5 18,75 
Tubarão 595 595 0-10 5 119 7,72 
Ponta da Sapoca 1.720      0 0 0 - - 
São Tomé de Paripe 1.190 1.190 8-44 * - - 
Península de Cotegipe 15.225 852 0-30 0 - - 

Total – BTS 55.320   64  100 

Fonte: JFB, 2007.                                                                                 (*)Comércio de ambulante “fixo”. 

 
Quadro 8.6 Extensão e ocupação da Orla das Ilhas – por trechos. 
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Ponta de Nossa Senhora 832 426 0-3 17 25,05 100 
Leste da Ilha dos Frades 4.190 - - 0 -  
Oeste da Ilha dos Frades 12.770 510 0-30 0 -  
Paramana 1.575 1.575 0-20 * -  

Bom Jesus dos Passos 1.400 56 - 0 -  

Sul de B. Jesus dos Passos 1.725 - - 0 -  

Ilha de Maré 6.000 1.057 0-25 * -  
Norte da Ilha de Maré 9.350 1.103 0-25 * -  
Ilhotas de Santo Antônio 6.175 80 - - -  
   Ilha dos Coqueiros (890m   0-5 0 -  
   Ilha dos Pagões  (1.775m)   0-20 0 -  
   Ilha dos Santos     (700m)   0-5 0 -  
   I. de S. Antônio  (2.250m)   0-20 0 -  
   Ilha de Sudeste     (250m)   0 0 -  
   I. do Sudoeste       (310m)   0 0 -  

Total 44.017   17 - 100 

Fonte: JFB, 2007.                                                                                   (*) Comércio de ambulante “fixo”. 
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Quadro 8.7 Extensão e ocupação da Orla Oceânica de Salvador, por trechos. 
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Farol da Barra 940 885 9-20 7 7,9 126,4 1,40 
Escravo Miguel 1670 140 8-10 0 0,0 - 0,00 
Ondina 490 265 0-35 17 64,2 15,6 3,40 
Bacia das Moças 700 555 0-37 0 0,0 - 0,00 
Pedra da Sereia 490 0  0 0,0 - 0,00 

Paciência 220 180 0-35 1 5,6 180,0 0,20 
Rio Vermelho 980 215 0-15 0 0,0 - 0,00 
Mariquita 810 25 0-13 0 0,0 - 0,00 
Buracão 570 260 0-20 1 3,8 260,0 0,20 
Amaralina 880 850 3-23 0 0,0 - 0,00 
Largo da Amaralina 485 485 4-30 12 24,7 40,4 2,40 
Pituba 1.600 1.600 9-23 14 8,8 114,3 2,80 
Jardim dos Namorados 1.490 980 0-16 0 0,0 - 0,00 
Jardim de Alah 970 550 0-52 25 45,5 22,0 5,00 
Armação – Boca do Rio 2.650 2.650 13-35 0 0,0 - 0,00 
Praia dos Artistas 590 500 8-40 10 20,0 50,0 2,00 
Corsário 350 350 15-35 15 42,9 23,3 3,00 
Pituaçu 1.070 1.070 7-19 20 18,7 53,5 4,00 
Patamares 1.020 1.020 14-55 22 21,6 46,4 4,40 
Jaguaribe 1.120 1.120 15-55 55 49,1 20,4 11,00 

SESC 310 310 12-20 0 0,0 - 0,00 
Piatã 920 920 12-35 76 82,6 12,1 15,20 
Placafor 830 770 0-16 26 33,8 29,6 5,20 
Sereia – Itapuã 1.100 1.100 0-7 1 0,9 1.100,0 0,20 
Itapuã 1.300 1.215 0-13 45 37,0 27,0 9,00 
Farol – Itapuã 610 515 9-14 20 38,8 25,8 4,00 
Pedra do Sal 870 525 0-19 6 11,4 87,5 1,20 
Catussaba 1.340 1.045 10-29 2 1,9 522,5 0,40 
Stella Maris 1.170 1.170 9-38 36 30,8 32,5 7,20 
Flamengo 730 730 15-33 20 27,4 36,5 4,00 
Aleluia 1.260 1.260 5-25 24 19,0 52,5 4,80 
Ipitanga 1.630 1.630 9-20 45 27,6 36,2 9,00 

Total – Orla Oceânica 31.165 24.890  500 20,1 49,8 100 
Fonte: JFB, 2007. 

 

 

Se a densidade de ocupação dos empreendimentos na área de praia já denota, por si 

só, um descontrole na sua gestão, a privatização de seu uso e o cerceamento do acesso à 

praia, a análise mais detalhada dos seus efeitos específicos na dinâmica costeira dá a dimensão 

do comprometimento deste recurso através de um processo de urbanização da praia 

conforme o uso deste termo pelo senso comum. 
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 É isto que a avaliação da ocorrência por trecho, segundo os eventos pré-estabelecidos 

no processo de análise procuram evidenciar. 

 

8.3.2 Síntese dos itens observados pela Perícia 

O exaustivo e detalhado trabalho realizado, tendo como referência os 22 itens de 

avaliação, citados no Quadro 8.2, merece ser aqui especificado, de forma sintética, a partir do 

parecer conclusivo, destacando-se aqueles aspectos de maior relevância para os objetos desta 

Tese. 

 O primeiro item a destacar corresponde a alteração do perfil da praia53. O processo 

de implantação dos empreendimentos é um elemento perturbador da dinâmica costeira, pois 

interfere no processo de sedimentação e da própria migração natural deste segmento.  

 Foram observadas alterações de várias ordens a começar pelas intervenções 

resultantes do processo de formação histórica e urbanística do município, tendo como marcos 

relevantes a construção de fortes, fortalezas, portos, igrejas. Continuando com a construção 

de cais, enrocamentos, aterros para urbanização avançando sobre o mar – os acrescidos de 

marinha – como os sucessivos aterros na Cidade Baixa, seja para ampliação do Porto seja 

para a implantação de avenidas, como a Av. Frederico Pontes. Complementam com as 

ocorrências resultantes da implantação do sistema de esgotamento sanitário de Salvador que 

utiliza a linha de praia; do lançamento de drenagem pluvial e retificação fluvial entre outros.  

Foram identificadas alterações de diferentes ordens, desde simples acomodação na areia da 

praia a aterros, corte de substratos arenosos e rochosos. Conclui, observando que toda a 

implantação de empreendimentos na praia altera o seu perfil e são considerados elemento de 

perturbação da costeira, que ora aceleram ou obstruem o processo de sedimentação e 

alteraram, em maior ou menor grau, a migração natural dos sedimentos, ora criando praias 

ou subtraindo ou eliminando faixa de praia (TJF, 2007).· 

 A situação descrita foi esquematizada no Laudo através de figura reproduzida na 

Figura 8.27. Na Figura 8.28 pode-se observar outro exemplo de alteração do perfil da praia 

motivado pela dificuldade da migração natural dos sedimentos o que pode provocar 

subtração de faixa de praia. As Figuras 8.29 e 8.30c mostram construções de barreiras que 

alteram o perfil da praia. 

                     
53 “O perfil de praia, e consequentemente da costa, é o desenho original da zona à beira mar constituída por 
sedimentos não consolidados ou rocha maciça (praia), formados na zona litorânea pela ação das ondas e 
correntes. Este perfil tem sua conformação original devido aos processos dinâmicos naturais de sedimentação e 
erosão causados pelas ações eólicas, fluviais, marinhas, etc. e a própria migração deste sedimento, que se dá 
tanto perpendicular à linha de praia, quanto longitudinalmente. Essa alteração, quando nas ilhas, interfere, em 
longo prazo, na dinâmica de sedimentação nos manguezais circunvizinhos” (TJF, 2007, v 1, p 20). 
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Figura 8.27 - Efeitos negativos resultantes da construção de 
um muro com enrocamento sobre a praia. A – Situação inicial 
de uma praia e uma duna frontal em equilíbrio dinâmico. B – 
Construção imprudente de uma casa sobre a duna frontal para 
se encontrar o mais próximo possível da praia. C – O destino 
de uma duna frontal é ser erodida pelas ressacas e restaurada 
durante os períodos de bom tempo. Para proteger a casa da 
ação destrutiva das ondas de ressacas, constrói-se um muro de 
proteção. Impedindo-se as trocas de material entre a duna e a 
praia, aumenta-se a turbulência da água na zona de 
arrebentação, provocando a perda de material e o consequente 
recesso da praia. D – O muro de proteção será submetido ao 
impacto direto das ondas, o que leva à construção de um 
enrocamento e o consequente desaparecimento da praia. 
(SOBRAL, 1998, apud TJF, 2007)  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  Figura 8.28 Alteração no processo de migração natural dos sedimentos 
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Figura 8.29 e 8.30  Construção de barreiras que provocam alterações no perfil de praia. 

 

A avaliação das alterações no sedimento quartzoso das praias é um indicador do 

padrão da qualidade das areias, portanto, uma das variáveis que determina as condições de 

balneabilidade das praias. Este item está diretamente vinculado às condições parasitológicas 

e microbiológicas da areia e é observado através da coloração da areia seca que fica perto da 

arrebentação com as demais no local.  

O que se extrai das considerações do Laudo quanto a este item é a elevada carga de 

contaminação da areia das praias do município em razão de um conjunto de fatores que 

impedem ou dificultam as suas condições de depuração natural.  

Entre estes fatores, o que mais atua negativamente no sentido de contaminação da 

areia é a grande presença de fossas negras e sumidouros que foram implantados na areia da 

praia. Sendo a areia um sedimento permeável deixa passar rapidamente os líquidos, ao 

mesmo tempo, há o efeito da energia da maré e saturação do processo de infiltração desses 

líquidos, o que agrava a contaminação da praia e risco a saúde pública. Cabe observar que se 

trata de implantação de instalações sanitárias fixas, uma questão que remete uma diferença 

entre um procedimento ou comportamento inadequado dos usuários da praia que muitas 

vezes contribui para a contaminação dos sedimentos quartzoso das praias. Somam-se a isto 

os efluentes de águas servidas dos banheiros a céu aberto e das instalações de cozinhas para 

elaboração de alimentos. 

A areia da praia, também, se constitui importante foco de transmissão de infecção por 

lavras e outros organismos o que ocorre pelo fácil acesso de animais à praia muito atraídos 

por restos e resíduos de alimentos lançados sobre a areia da praia pelos usuários A instalação 

de sombreiros, tendas e gazebos armados na área impedem a passagem dos raios solares 

ultravioletas que promovem a desinfecção natural da areia. Nestas áreas observa-se a 
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ocorrência de areias visivelmente mais escuras pelo acúmulo de matéria orgânica, efeito que 

é intensificado pela concentração de mesas o que contribui para que a parte dos alimentos 

que caem no chão se misture na areia agravando, ainda mais, este quadro de contaminação e 

de alteração dos sedimentos quartozosos. 

Foram observadas alterações do cordão duna ou duna marginal. Estas formações 

são originárias dos processos de deposição de sedimentos eólicos, as dunas descobertas – 

montanha de areia acumulada pelo vento que se eleva formando um cume único –, 

movimentam-se e mudam de tamanho.  O cordão duna ou duna marginal é o primeiro cordão 

contínuo de dunas, adjacente e paralelo à praia, e situado ao longo da linha limite das mais 

altas marés (IBGE, 2004). Para efeito de conformidade legal, a duna consiste numa unidade 

geomorfológica de constituição predominante arenosa, com aparência de cômoro ou colina, 

produzida pela ação dos ventos, situada no litoral ou no interior do continente (inciso X do 

art. 2 º da Resolução CONAMA Nº. 303, de 20 de março de 2002).  

Interposto anteparos aos ventos dominantes, as adulterações no cordão duna ocorrem 

em função da desestabilização desta estrutura, ou até mesmo por sua eliminação através da 

retirada da vegetação, escavação ou aterro podendo até, reativar dunas entorpecidas 

(inativas), a maioria na orla de Salvador. Nos trechos estudados as observações constataram 

a degradação do ambiente desde a localização de edificações e lançamento de vias sobre as 

dunas; a implantação de caminhos de pedestres e trilhas formadas por tráfego de veículos; 

além de cortes e aterros sobre o cordão duna. Inúmeras edificações implantadas na praia, 

destinadas às atividades de bar e restaurante, recorreram a construção de terraplenos para 

compensar a declividade da praia e aplainar “o terreno”, possibilitando assim a instalação de 

mesas e cadeiras numa superfície nivelada.  

Com relação às alterações na vegetação observou-se que na área costeira no 

município soteropolitano esta corresponde, especificamente, a restinga e manguezal. A 

existência desses ecossistemas está associada a sua função por propiciar alimentação para a 

fauna, locais de nidificação e habitat de diversos organismos costeiros. Além disso, dada à 

fragilidade desses ecossistemas litorâneos a vegetação atua também com o papel de 

estabilização das dunas e mangues e como garantia da drenagem natural.  

A Resolução do CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002, que “Dispõe sobre 

parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente”, no inciso VIII, do art. 

2o., conceitua a restinga como depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma 

geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram 

diferentes comunidades que recebem influência marinha, também consideradas comunidades 
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edáficas por dependerem mais da natureza do substrato do que do clima. A cobertura vegetal 

nas restingas ocorre em mosaico, e encontra-se em praias, cordões arenosos, dunas e 

depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e  

arbóreo, este último mais interiorizado (CONAMA, 2002). 

Para essa mesma Resolução, os Manguezais são conceituados como ecossistemas 

costeiros de transição da interface terra-mar de regiões tropicais e subtropicais, associados a 

eventos de transgressão marinha que tiveram o início de seu desenvolvimento há cinco mil 

anos atrás. O manguezal recebe esse nome devido a sua vegetação dominante de mangue, 

tipo de vegetação halófita (tolerância ao sal) adaptada a viver em ambientes de planície de 

inundação de marés. Associado aos mangues é possível encontrar também outros vegetais e 

animais que encontram nessas árvores abrigo, proteção e alimento. O máximo de 

desenvolvimento deste tipo de ecossistema se dá em regiões com alto índice pluviométrico e 

grande amplitude de maré, e.g. região equatorial. Pela costa do Brasil, os manguezais se 

distribuem quase 26.000km² desde o Amapá até Santa Catarina. inciso XIX do art. 2 º da 

Resolução CONAMA Nº. 303/2002). Os manguezais e restingas são áreas de grande 

importância tanto do ponto de vista florístico, com espécies adaptadas às condições de 

salinidade e carência de oxigênio, quanto faunístico, onde as espécies o utilizam como abrigo, 

para a reprodução e alimentação, como observado anteriormente. Atuando, portanto como 

elementos também responsáveis pela garantia da biodiversidade marinha e costeira. 

As alterações observadas variaram desde supressão significativa da vegetação de 

restinga, sobretudo na orla Oceânica e do manguezal, sobretudo por consecutivos aterros na 

orla da Baía.  Houve a substituição das espécies nativas por espécies exóticas como grama e 

capins para forração; plantio de palma de litoral ou palma-brava (Opuntia litoralis Britton & 

Rose) – uma cactácea originária do México e Califórnia, utilizada em ornamentação e cercas 

vivas por sua cobertura de espinhos agressivos, crescendo muito bem sobre pedras e solo 

pobre (Figura 8.31 e 8.32) Outra espécie difundida foi o pândano-veitchi (Pandanus veitchii 

Hort) que é uma pandanácea originária da Polinésia utilizada em ornamentação e cercas 

vivas por sua margem com serra agressiva, crescendo muito bem próxima ao mar. Soma-se a 

estas a arborização com amendoeiras guarda-sol (Terminalia catapa), coqueiros (cocos 

nucifera), entre outras.  

A fauna é o conjunto de animais de uma região ou também de uma época geológica. A 

fauna (microfauna, mesofauna e macrofauna) característica de ambiente de praia, dunas, 

restingas, lagoas costeiras e águas rasas não foram diretamente investigadas no âmbito da 

Perícia, apesar do entendimento por seus autores de sua importância ecossistêmica. 
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No âmbito da biologia marinha ou da limnologia a fauna macroscópica (visível a olho 

nu) ocorre acima do nível das preamares médias e corresponde a área de restinga da faixa 

praiana. A macrofauna marinha corresponde a pequenos crustáceos cavadores, moluscos, 

avifauna, entre outros conjuntos de animais responsáveis pela garantia da biodiversidade 

marinha e costeira. A perícia restringiu-se ao limite da observação de aspectos da 

macrofauna. 

 

          

Figura 8.31 e 8.32  Plantio de espécie exótica (grama) para fixação de talude. 

 

Legalmente “fauna silvestre” (espécimes) são todos aqueles animais pertencentes às 

espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres que tenham todo ou 

parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou em águas 

jurisdicionais brasileiras (§4o  do art. 11 do Decreto Nº. 3.179/99) 54. 

                     

54
 O Decreto nº. 3.179/99, de 21 de Setembro de 1999, “Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências”, posteriormente substituído pelo 
Decreto nº. 6.514/2998 "Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o 
processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências." - Data da legislação: 
22/07/2008. 
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A Perícia concluiu que as alterações na fauna estão diretamente associadas às 

alterações do próprio ambiente como um todo. Destacou a ocorrência de área de nidificação 

de tartarugas marinhas no extremo Nordeste da Costa Atlântica soteropolitana, numa 

extensão que tem início da praia de Itapuã até os limites territoriais do município com o 

município de Lauro de Freitas, daí estendendo-se até a Praia do Forte, no Município de Mata 

de São João, áreas estas protegidas por leis.  

Na Costa da Baía de Todos os Santos foram observadas alterações substantivas na 

degradação da fauna o que interfere, negativamente, nas atividades de pesca e na 

mariscagem. Observou-se, ainda que a ocorrência de iluminação natural sobre a praia e a 

iluminação oriunda de empreendimentos de bares e restaurante que passaram a funcionar no 

período noturno e contribui para o processo de alteração ou mesmo extinção da fauna 

marinha observada.  

Quanto à impermeabilização da superfície da praia é importante observar que esta 

se encontra diretamente ligada ao serviço de abastecimento do lençol freático, portanto ao 

processo de drenagem natural. Ao ser impermeabilizada, ou seja, fazer interpor matérias que 

impeçam ou dificultem, de tal modo que a água não atravesse a superfície arenosa, o 

abastecimento torna-se precário e favorece a erosão de outras áreas costeiras. Quando junto 

à superfície, ocorrem ações e processos de impermeabilização os quais sempre promovem 

alteração no perfil de praia. Quando disseminada, esta impermeabilização traz problemas de 

ordem sanitária, portanto de saúde pública, frente a redução do poder de desinfecção dos 

raios solares junto com a redução da percolação de agentes patogênicos carreados pela chuva 

para abaixo da superfície da praia. Além do material detrítico depositado sobre a areia 

As impermeabilizações da superfície de praia observadas pela Perícia foram advindas 

da construção das lajes do piso dos empreendimentos com serviços de alimentação 

(atividades de bar e restaurante) na área de praias; terraços, terraplenos, escadas, passarelas, 

rampas, belvederes, chuveiros, sanitários, alvenarias de contenção, destroços de obras e 

dispositivos e tubulações do sistema de esgotamento sanitário de Salvador e do sistema de 

drenagem pluvial (Figura 8.33) 
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Figura 8.33 Laje construída como piso de barraca sobre a praia 
 

 

Outro aspecto observado foi a ocupação da praia com construções. A ocupação da 

faixa de areia da praia, sobretudo as arenosas, acarreta uma mudança na dinâmica dos seus 

movimentos ocasionando erosão em outras áreas costeiras próximas, além de comprometer 

esse ambiente polui a paisagem.  Esta ocupação, em longo prazo, interfere na ação eólica 

alterando a deposição de sedimento, principalmente, no cordão duna. Esse processo 

associado a remoção propriamente ditadas das dunas, contribui, ainda para a diminuição e o 

estreitamento de praias por migração da areia.  

A Perícia identificou, ainda, a ocupação da zona da faixa de praia, ao longo de todas as 

orlas limítrofes do município de Salvador, com as construções dos empreendimentos de 

edificação com serviços de alimentação (atividades de bar e restaurante) bem como com a 

edificação de terraços, terraplenos, escadas, passarelas, rampas, belvederes, chuveiros, 

sanitários, alvenarias de contenção, caixas de drenagem, dispositivos e tubos da rede de 

esgoto e de drenagem, fossas, sumidouros, mobiliário fixo, cercas e muros e esculturas, todas 

associadas aos referidos empreendimentos. 

Destaque-se nas construções identificadas a implantação de banheiros e fossas. O que 

até então era uma ação clandestina e ilegal, por conta do Decreto Municipal Nº. 12.198, de 9 

de setembro de 1998, que proibia, definitivamente, no seu Art. 18, a construção de sanitários 

e fossas na praia, passou a ser tolerado, incentivada e incorporada como no projeto elaborado 

e com  implantação iniciada pela PMS e sustado pela Justiça.  
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Há de considerar-se que todos os sistemas de tratamento de esgotos (dejetos e águas 

servidas) devem garantir e dar condições aos seus efluentes, de modo que não contribuam 

para depreciar as condições de balneabilidade da água e das praias. O que fatalmente ocorreu, 

em função dos verdadeiros restaurantes instalados na praia, cuja produção em grande escala 

– preparo e fornecimento de comidas e bebidas –, originavam volume expressivo de águas 

servidas, descartes de óleo de cozinha alimentos que solidificam e entope o campo de 

absorção dessas fossas, implantadas na zona de praia, local para onde também era conduzida 

a carga dos esgotos cloacais dos sanitários também instalados na praia, com graves riscos à 

saúde pública.. 

Uma situação frontalmente em desacordo com as Resoluções nº 274/2000 e nº 

357/2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a primeira que assegura os critérios de 

balneabilidade das águas brasileiras, sejam ela doces, salobras e salinas, e a segunda que 

dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como, estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. 55  

Esta prática feria, também, o Decreto Federal nº. 5.300/2004, que em seu art.16 e 

art.33, define que: 

 

Art 16 Qualquer empreendimento na zona costeira deverá ser compatível 
com a infraestrutura de saneamento e sistema viário existente, devendo a 
solução técnica adotada preservar as características ambientais e a qualidade 
paisagística. 
 
Parágrafo único. Na hipótese de inexistência ou inacessibilidade à rede 
pública de coleta de lixo e de esgoto sanitário na área do empreendimento, o 
empreendedor apresentará solução autônoma para análise do órgão 
ambiental, compatível com as características físicas e ambientais da área. 
 
Art 33. As obras e serviços de interesse público somente poderão ser 
realizados ou implantados em área da orla marítima, quando compatíveis 
com o ZEEC ou outros instrumentos similares de ordenamento do uso do 
território. 

Além da gravíssima questão da construção de fossas na praia, autorizadas pela PMS,  

foram identificadas algumas edificações também construídas sobre a faixa de areia, como 

aquelas encontradas nas localidades costeiras de Pedra do Sal, Pedra da Sereia, Cantagalo, 

                     
55 Ambas Resoluções, decorrentes da Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Politica Nacional do Meio 
Ambiente e constituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente, criou o Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA) e instituiu o Cadastro Técnico Federal e instrumentos de Defesa Ambiental Posteriormente, a Lei 
nº 6.938/1981, foi alterada em função da a Lei Complementar nº 140/2011, fixou normas  para a cooperação 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do 
exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio 
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora. 
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Boa Viagem, Uruguai, Subúrbio, Ilhas, entre outros. Chamando atenção uma edificação na 

Praia do Cantagalo, que avança em direção ao mar ao ponto de estabelecer um bloqueio a 

circulação longitudinal pela praia. 

A Perícia identificou inúmeros destroços de construções ou demolições de 

empreendimentos com serviços de alimentação (atividades de bar e restaurante) na área de 

praias, alguns oriundos de demolições desses mesmos empreendimentos e outros das mais 

distintas natureza: bota fora de obras; enrocamentos; pedras de obras de construção das vias 

que margeiam a Orla Atlântica e da Baía; ruínas, do sistema de esgotamento sanitário e de 

drenagem do município (Figura 8.34 e 8.35). Ou seja, um conjunto de objetos que acentuam 

o processo de degradação ambiental, física e cênica das praias, além de favorecerem um 

ambiente propício para abrigar animais sinantrópicos e peçonhentos, roedores, aracnídeos, 

moscas, mosquitos, baratas, pombos, gatos, cães que servem de intermediários na 

transmissão e propagação de várias doenças, situação que pode ser agravada em função da 

fisiografia das praias, ocorrência e intensidade de chuvas, além das condições da maré. A 

Perícia recomendou a necessidade de se promover o quanto antes a remoção de todos os 

objetos alheios ao ambiente de praia e a imediata recomposição ambiental em virtude dos 

riscos à integridade física dos usuários da praia. 

   

      Figura 8.34 e 8.35  Destroços de demolição na área de praia. 

 

 Com relação ao bloqueio ao livre acesso aos usuários da praia, a premissa 

estabelecida pelo Laudo Técnico é que o impedimento à condição de livre passagem de 

qualquer pessoa – decorrente de ações antrópicas e independente de sua natureza construtiva 

e do grau de concentração dos respectivos empreendimentos de bares e restaurantes na 

praia, entre outros –, ferem princípios legais do livre transito na praia. Neste sentido o 

bloqueio independe se é parcial ou total.  
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Observe-se que, muitas vezes, as vias implantadas ao longo das áreas de praia 

vistoriadas impuseram dificuldades de se poder chegar à beira-mar, sem que se deva transpor 

barreiras e obstáculos. Isso ocorre em função da prática de lançamento dessas vias, definição 

de greides, em nível topográfico acima do perfil natural do terreno, como na Av. Otávio 

Mangabeira ou mesmo, quando o parcelamento do solo restringe a passagem apenas por vias 

perpendiculares e não longitudinais à praia, (as vias de servidão de passagem) a exemplo das 

situações encontradas nas localidades da: Pedra do Sal, Flamengo, Mares, Boa Viagem, entre 

outras.  

A Perícia identificou diversos artefatos que se instituíam como obstáculos ao livre 

acesso à praia, dos quais uma boa parte associados aos empreendimentos com serviços de 

alimentação (atividades de bar e restaurante) dispostos na área de praia.  Em muitos trechos 

elementos associados a esses empreendimentos, escadas, rampas e passarelas construídas em 

áreas públicas direcionam a passagem de pedestres por dentro dos empreendimentos e não à 

praia. Este fato obrigava os frequentadores da praia a passarem por dentro da área de tais 

empreendimentos, como uma serventia de passagem compulsória, fato piorado pela 

disposição espacial dos mobiliários dispostos em terraços ou terraplenos, criados na área de 

praia, muitos deles em níveis diferenciados obrigando a construção de escadas ou rampas 

complementares.  

Agrava-se a essas ocorrências, os casos quando muitos desses empreendimentos 

cercam suas áreas limites de concessão, em geral muito maiores que o autorizado, com 

cordas, tecidos, arames, madeiras, vegetação agressiva e até alvenaria, havendo alguns com a 

presença coercitiva de efetivos de segurança particular impedindo, o livre acesso à praia das 

pessoas, entre elas, vendedores ambulantes, “pelo meio” de tais empreendimentos por não 

serem consumidores dos seus serviços. Tal situação contraria o próprio direito de ir e vir em 

áreas públicas como são as praias. Ao longo dos aproximados 130 km de extensão marítima 

foi verificado que são escassos os cuidados quanto às condições de acessibilidade aos 

portadores de necessidades especiais e, em geral, os existentes são inadequados por não 

observarem a legislação específica para tais situações entre estas a NBR 9.050/2004 ABNT. 

Deve ser considerado, ainda, que as edificações construídas para abrigar 

empreendimentos comerciais, no feitio proposto pela PMS atuam, como regra geral, como 

um bloqueio físico em relação à vista para o mar. 
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O item referente ao bloqueio à circulação dos usuários da praia se refere aos 

empecilhos que obstruem o acesso ou passagem das pessoas no sentido longitudinal pela 

praia, impedindo-as de percorrer livremente ao longo da beira mar.  

Foram constatados diversos obstáculos à livre circulação dos usuários da praia, a 

maioria deles associados aos empreendimentos com serviços de alimentação (atividades de 

bar e restaurante). Em muitos trechos, os usuários da praia para acederem às mesmas são 

obrigados a circular por dentro do recinto de tais empreendimentos, fato agravado pela 

disposição dos seus mobiliários que, frequentemente, projetam-se até a linha da preamar, 

quando não, até a de baixa-mar (Figura 8.36 e 8.37). 

 

.  

       Figura 8.36 e 8.37 Bloqueio à circulação dos usuários da praia. 

 

Agrava essa condição os destroços lançados ou deixados na praia, terraços, ruínas de 

edificações, tubulações de rede de infraestrutura, entre outros entulhos. Além disso, muitos 

desses empreendimentos cercam suas áreas com cordas, vegetação agressiva, madeiras e até 

alvenaria, havendo até alguns com seguranças particulares impedindo o direito de ir e vir em 

áreas públicas, situação igual à descrita no item anterior. Tais ocorrências corroboram para 

que se efetive nas praias do município práticas de efetiva privatização, usurpação de trechos 

de um território bem de uso comum do povo56.  

 Outra questão identificada foi bloqueio ao acesso à atividade de pesca. Sem dúvida 

a atividade pesqueira marítima, é uma das formas culturais mais antigas de implicar no uso 

da praia que é a orla da terra que confina com o mar, notadamente, as práticas piscatórias. A 

pesca é uma atividade extrativista cujo fim é a obtenção de organismos aquáticos e, em torno 

                     
56 O filme “Salvador e suas praias. Pela reconquista do espaço público” (SOUZA e COSTA, 2007) registra a 
restrição ao uso do espaço publico imposta pelas edificações de bares e restaurantes na praia. 
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desta função se organiza uma importante economia, a economia do mar. Seja a economia da 

pesca orientada para os fins de alimentação, seja a economia da pesca recreativa, a 

ornamental ou a industrial, o seu desenvolvimento deve ser garantido quanto a demanda da 

praia. Em Salvador, atuam seis colônias de pescadores, com várias capatazias e associações, 

distribuídas ao longo de sua costa com diversas bases de apoio.  

A Perícia anotou empecilhos ao desenvolvimento desse aspecto da economia de praia, 

sobretudo em razão da expansão física dos empreendimentos com serviços de alimentação 

(atividades de bar e restaurante) na área de praia. Aspecto que restringe, em alguns casos, os 

acessos e espaços para guarda e manutenção de embarcações e outros implementos de pesca 

das colônias de pescadores no município de Salvador.  

 Em relação ao bloqueio visual e interferência na paisagem cabe considerar que a 

imagem de uma dada realidade varia de observador para observador. As considerações 

realizadas pela equipe de peritos tomou como referencia o senso comum de que a paisagem 

marinha – o espaço do território costeiro – é valorizada socialmente pela população de 

Salvador e existem mecanismos legais que tratam a beira mar como um território específico. 

No PDDU, de 1985, consta detalhado no item 4.1.5 que trata das diretrizes da Imagem e 

Desenho, os principais elementos estruturadores da Imagem da Cidade, áreas que merecem 

tratamento especiais, tanto em relação a paisagem natural como a paisagem construída. 

Entre estes elementos estruturantes constam as dunas e praias (PDDU, 1985). No PPDU de 

2008, o zoneamento da borda costeira, integra o Sistema de Áreas de Valor Ambiental e 

Cultural de Salvador 57. , Neste documento a Área de Borda Marítima do município de 

Salvador é definida como “área de contato ou proximidade com o mar, que define a silhueta 

da Cidade, representada pela faixa de terra entre as águas e os limites por trás da primeira 

linha de colinas ou maciços topográficos que se postam no continente” (PPDU, 2008).  

Há um grau de subjetividade nas considerações da Perícia no item, contudo uma 

casualidade se introduzia à questão. Uma verdadeira murada de edificações construídas na 

praia se interpunha em relação às visuais para o mar, estabelecendo um bloqueio à 

observação contemplativa da paisagem marinha. Invertendo todo o sentido subjacente a 

construção conceitual de “Área de Borda Marítima” 58 . O valor de uso de natureza 

estritamente comercial, subvertendo o valor que se buscou conferir no sentido de desfrute, 

da contemplação e um recurso natural que confere uma serie de categorias estéticas a borda 

                     
57 O Art. 31. São diretrizes para o planejamento e gerenciamento costeiros: PDDU Lei 7400/2008. 
58 O conceito de “Área de Borda Marítima” foi introduzido no PDDU de 1985, Lei 3.525/85 como “Área de 
Borda da Cidade”, no capítulo que trata da imagem e desenho urbano da cidade, no Capítulo 4.1.5. 
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litorânea de Salvador, que a faz distintas de outras unidades de paisagem, ao longo da costa 

brasileira. 

A Perícia recorreu ao conceito sensorial de imageabilidade definido por Lynch como:  

 

Qualidade de um objeto físico que lhe dá uma alta probabilidade de evocar 
uma imagem forte em qualquer observador. Refere-se à forma, cor ou 
arranjo que facilitam a formação de imagens mentais do ambiente 
fortemente identificadas, poderosamente estruturadas e altamente úteis 

(LYNCH, 1960, p. 9). 
  

A partir deste conceito considera, que a costa marítima de Salvador e suas ilhas 

compõem um extraordinário painel paisagístico singular em uma área urbana, quer o da 

costa oceânica quanto o do Recôncavo da Baía de Todos os Santos, requerendo uma relação 

importante entre o homem e o meio ambiente na construção sensorial de valorização de um 

bem natural que, dada a sua fragilidade ambiental, vem sendo gradativamente degradado 

com negativas repercussões cênicas.  

Ao final conclui que  

[...] foram observadas ao longo da costa do município de Salvador diversas 
situações em que os empreendimentos com serviços de alimentação 
(atividades de bar e restaurante) na área de praia e seus mobiliários 
bloqueiam a visão da paisagem seja na direção da terra para a praia, quanto 
do mar para terra. Várias outras edificações também interferem na visão e 
contemplação da paisagem (JFB, 2007, v1, p 29). 

 

Embora a análise refira-se aos empreendimentos com serviços de alimentação 

(atividades de bar e restaurante) na área de praia, o conceito de paisagem utilizado pela 

Perícia compreende, também, o sentido da configuração física e original do sítio, mesmo com 

edificações tombadas. 

Em decorrência deste entendimento, dois aspectos tornam-se relevantes destacar 

conjuntamente: a interferência na paisagem e o comprometimento das áreas tombadas e 

ou marcos históricos e culturais.  Com relação a isto, foram observadas ao longo da costa 

do município de Salvador diversas situações em que os empreendimentos com serviços de 

alimentação (atividades de bar e restaurante) na área de praias e seus mobiliários interferem 

direta e negativamente na paisagem. Esta situação se agrava quando isto ocorre em áreas 

tombadas ou marcos históricos que são protegidos por um termo legal, a exemplo do 

Decreto-Lei no 25/37, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. 

Este Decreto, em seu art. 1º, define como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional o 

“conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse 
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público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu 

excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”.  No §2º do mesmo 

artigo art. 1º diz que  

 

Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também 
sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e 
paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que 
tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana 
(BRASIL, 1937). 

  

 A legislação municipal – Lei Orgânica do Município do Salvador – especifica, em seu 

Art. 224, o que se entende como Patrimônio Municipal de Salvador e nomeia como tal 

 

Art. 224 Constituem patrimônio municipal e sua utilização far-se-á, na 
forma da lei, dentro de condições que assegurem o manejo adequado do 
meio ambiente, inclusive quanto ao uso de seus recursos naturais, históricos 
e culturais: 
I – O Centro Histórico de Salvador; 
II – As praias;  
III – Os Parques de Pituaçu, Pirajá e São Bartolomeu, Abaeté, Dunas, o 
Dique do Tororó e o Parque da Cidade, e outros sítios históricos. 
(SALVADOR, 2006)  
 

Em 1959, o trecho entre as praias Chega Nego (Jardim dos Namorados) e Piatã, por 

seu excepcional valor paisagístico, foi tombado como patrimônio histórico artístico e 

cultural59.  Foram observados 223 empreendimentos com serviços de alimentação (atividades 

de bar e restaurante) e diversas situações em que pela sua localização, porte, desenho, 

adensamento, materiais, cores e proporções não se harmonizam com a paisagem natural e 

interferem direta e negativamente na paisagem e comprometem a integridade da praia como 

patrimônio nacional e municipal.  

O IPHAN confirmou a situação de tombamento destas áreas de praia, em resposta a 

solicitação do juiz da 13a. Vara, porém não fez menção a providências do órgão para conter a 

descaracterização da área tombada (ANDRADE, 2006).  

                     
59 Notificação n. 813, de 24/06/1959, da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, informa ao 
Senhor Prefeito Municipal de Salvador a relação de bens tombados na cidade de Salvador, entre eles os trechos 
do perímetro do subdistrito de Mares e Penha e trechos da Avenida Otávio Mangabeira, compreendendo as 
praias do Chega Nego e Piatã, no subdistrito de Itapuã.  
O tombamento destas áreas recebeu “moção de aplausos” da Assembleia Legislativa ao Departamento do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) pela “feliz resolução de preservar e defender a paisagem 
natural da Cidade do Salvador”, assinada por 23 deputados. (Diário de Notícias, 1959). 
No âmbito municipal a Lei 3.289/83 considerava estas áreas federais tombadas, ao lado de outras, como “Áreas 
de Preservação Rigorosa”. 



Luiz Antonio de Souza                                                        O URBANISMO NA INTERFACE DO TURISMO         CAP 8         

                             Usos e apropriações especulativas do litoral da Bahia 

 

380 

 

Os empreendimentos com serviços de alimentação implantado na praia, com 

estruturas de verdadeiros bares e restaurantes, devem ser entendidos não só pela edificação 

que abriga a área para armazenamento, preparo e distribuição dos alimentos e bebidas. A 

esta deve ser incorporada ao espaço físico, também, a área ocupada pelo conjunto de 

mesas, cadeiras e demais mobiliários destinada ao atendimento de seus clientes na área de 

praia. 

A Perícia usou como parâmetro o Decreto Municipal No 12.198/1998 que estabelece 

o limite de 20 mesas por estabelecimentos na praia podendo, em alguns casos, ao máximo de 

40. A vistoria realizada encontrou muitas situações com um total de mesas e cadeiras acima 

desse número, inclusive, como regra geral, acima do número máximo permitido. Parte destes 

mobiliários, muitas vezes, era fornecida pelos distribuidores de bebidas como forma de 

divulgar a marca da bebida vendida no estabelecimento. Todo esse conjunto de situações, de 

uso e ocupação das praias – como se passível de parcelamento fosse –, implica numa redução 

da área destinada aos banhistas. Provocando uma substantiva redução da capacidade de 

carga das praias, superlotando-as, sobretudo, no período estival. 

Entre as implicações desta densidade de ocupação da área de praia por mesas de 

cadeiras estão o comprometimento do acesso e circulação dos usuários da praia, sobretudo 

aqueles que não demandam os serviços de bar e restaurante. A densidade e distribuição 

destes equipamentos também criam risco à situação de emergência, seja para um 

atendimento de necessidade individual como para situações de emergência e pânico num 

ambiente de multidão. Não foi encontrado nenhum dispositivo de combate a incêndio nos 

estabelecimentos. 

Aliado à densidade do número de mesas e equipamentos, o arranjo espacial destes 

confere maior ou menor importância às questões consideradas. Assim, os casos dos múltiplos 

terraços, das cercas delimitando as áreas de atendimento e o afunilamento dos acessos criam 

entraves à circulação dos usuários da praia, em situação normal, e se constitui numa situação 

de risco em situação de emergência e pânico. 

Outra questão apontada no Laudo refere-se à geração de resíduos gasosos, sólidos 

e líquidos.  Embora no âmbito da Perícia não fosse mensurada a emanação gases, da 

produção de lixo nem das águas servidas produzidas pelos empreendimentos com serviços de 

alimentação (atividades de bar e restaurante) na área de praias foram constatadas situações 

em que cabe comentar. 

Os odores produzidos pelo preparo de alimentos, suspiros de fossas, lançamentos de 

esgotos, lixeiras e tratamentos químicos de sanitários, somados ao preparo de comida por 
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ambulantes são facilmente percebidos. Ocasionalmente, e em alguns pontos da orla 

continental, acrescenta-se o extravasamento do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e as 

operações da Embasa nas estações elevatórias que além gerar odores gera, também, ruído no 

entorno. (Figura 8.38). 

 

 

   Figura 8.38  Extravasamento do Sistema de Esgotamento Sanitário, Boca do Rio. 

 

Foi constatado que o conjunto de atividades realizadas na praia, em especial as que 

envolvem a produção e distribuição de alimentos e bebidas, é geradora de significativo 

volume de resíduos sólidos (sobras de alimentos, embalagens, papel, garrafas plásticas, latas 

entre outros) que ora são depositados em toneis de lixo, ora amontoados ou lançados in 

natura na areia pelos próprios usuários e nem sempre recolhidos pelo serviço de limpeza 

pública, com a regularidade necessária. Acrescenta-se a isto as dificuldades para a retirada 

dos resíduos sólidos tanto pelo fato dos empreendimentos estarem localizados abaixo do 

nível da rua como pelo distanciamento destes para a via pública tendo que ser transportados 

manualmente para os depósitos instalados nas vias públicas. Estes depósitos, dada as 

condições de acondicionamento e dada à composição do lixo contendo muita matéria 

orgânica aliado às condições térmicas e de ensolejamento da costa marítima, facilmente, se 

decompõem, exalam odores desagradáveis como, também, comprometem a qualidade 

paisagística do ambiente.  

Em relação aos resíduos líquidos, produzidos basicamente por cozinhas, chuveiros e 

banheiros, a Perícia utilizou os dados disponibilizados pela Embasa. A análise dos dados 
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constatou que dos 464 empreendimentos de bares e restaurantes instalados na área de praia 

apenas 225 (correspondendo a 48,5%) estavam com ligação de água potável normalizada. 

Estes apresentavam um consumo médio mensal de 8.618 m3 de água por unidade.  O dado 

mais alarmante fornecido por esta empresa é de que apenas 75 (correspondendo a 6,2%) 

estavam ligados à rede de esgoto.  

Com relação ao comprometimento da qualidade sanitária da praia cabe destacar as 

soluções utilizadas para os sanitários públicos e para os funcionários onde foram identificadas 

três tipos de soluções: sanitários internos conjugados à edificação dos empreendimentos; 

sanitários externos, em sua grande maioria e sanitários químicos.  Alguns empreendimentos 

recorriam ao serviço de limpa fossa para esgotamento de suas câmaras. 

Igualmente preocupante foi a solução encontrada das águas servidas oriundas das 

cozinhas que associadas a gorduras e material orgânico infiltravam-se na areia, fato 

constatado na vistoria pela presença de sumidouros instalados na areia da praia.  

Enfim, um conjunto de fatos constatados que contribuem para retratar uma situação  

que, como já comentado, compromete a qualidade sanitária da areia da praia bem como atrai 

animais detrítivos e vetores de doenças. Mas, mais do que isto, demonstra o 

desconhecimento dos usuários destes riscos e o descaso dos poderes públicos para manter 

tanto  a integridade dos usuários da praia como das natureza. 

Complementa a listagem dos itens definidos para a observação da equipe de Peritos a 

ocupação de terrenos de marinha e seus acrescidos60 realizada pelos empreendimentos.  

Esta observação foi realizada tendo como referencia dados fornecidos pela Gerência Regional 

do Patrimônio da União (GRPU), entre as quais a Linha de Preamar61 de 1831 e 2002 e as 

linhas de Baixa Mar, de 2002. Estes dados foram disponibilizados em pranchas na escala de 

1:1.000, editadas em maio de 2007, e serviram como base para as vistorias realizadas por 

terra e nos dois sobrevoos. Os resultados constam registrados em fotografias digitais e no 

filme especialmente produzido no desenvolvimento da perícia (SOUZA; COSTA, 2007) e 

apontam que a quase totalidade das edificações empreendidas – tanto na orla continental 

como na insular – ocupavam terreno de marinha sem a devida autorização da 

Superintendência do Patrimônio da União (SPU). Isto é, os empreendimentos com serviços 

                     
60 Terreno de Marinha e seus acrescidos, são bens imóveis da União, de acordo com o Decreto Lei 9.760, de 5 
de setembro de 1946. Este Decreto, em seu art. 2º, define que são “terrenos de marinha, em uma profundidade 
de 33m medidos horizontalmente, para parte da terra, da posição da linha de preamar médio de 1831: a) os 
situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência 
das marés; b) os que contornam as ilhas situadas em zonas onde se faça sentir a influência das marés.” No art. 3º 
define que “são terrenos acrescidos de marinha os que tiverem formado, natural ou artificialmente, para o lado 
do mar ou dos rios e lagoas, em segmento aos terrenos de marinha.” 
61 Linha de Preamar: limite máximo de uma maré cheia. LPM 
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de alimentação (atividades de bar e restaurante) implantados na área de praia, além de todos 

os problemas identificados no plano sanitário, apresentava, em sua origem, uma 

desconformidade legal. As licenças concedidas pela PMS para a instalação destes 

empreendimentos na área de praia careciam da autorização do órgão responsável – da SPU –  

uma sucessão de procedimentos e ações que acobertava a utilização  indevida do patrimônio 

público.  

  Em face da situação encontrada, a equipe de peritos concluiu o Laudo recomendando 

a adoção de procedimentos técnicos e legais para restabelecimento das funções sociais, 

ambientais e patrimoniais da praia em Salvador. Entre outros procedimentos para orientar 

esta condição foi recomendado: a) promover o disciplinamento do ordenamento do uso e 

ocupação das praias não permitindo serviços de refeições, instalação de chuveiros e outras 

instalações sanitárias, piscinas e circulação de veículos na areia da praia; b) o disciplinamento 

das atividades dos ambulantes e estruturas móveis; c) limpeza e remoção dos destroços, 

restos de construção e ruínas; d) relocação de todos os empreendimentos instalado na praia 

para a área urbanizável; e) recomposição ambiental face as alterações físicas promovida pelos 

empreendimentos instalados na praia que descaracterizaram o seu perfil; f) promover a 

retirada dos elementos que promovem o extravasamento de esgoto nas elevatórias do 

sistema de esgoto da cidade bem como os efluentes pluviais instalados na praia. 

 Sem dúvida, foram recomendações com grandes impactos, em especial os sociais e 

econômicos, caso fosse levada às últimas consequências, a recomendação de retirada de todos 

os empreendimentos comerciais, em qualquer quantidade ou formato, em área de praia no 

município da Salvador. Os 581 empreendimentos de serviço de alimentação identificados na 

orla do município – denominados de “barracas de praia” – tinham, nesta atividade, um 

grande número de pessoas envolvidas, além de uma situação desigual no porte empresarial 

das atividades e também na antiguidade de vinculação de atuação neste segmento comercial. 

Soma-se a isto a dita “cultura” e hábitos enraizados nos usuários da praia que vinculavam o 

uso deste espaço ao consumo de bebida e comida.   

A posição dos peritos se embasava no fato de que a geração de empregos na atividade 

em pauta não era argumento suficiente para colocar em risco nem o patrimônio ambiental e 

nem a saúde dos usuários. Embora na quesitação formulada pelo juiz não levantasse a 

questão do impacto social, a equipe de peritos recomendavam que a Prefeitura adotasse 

medidas sociais adequadas no sentido de minimizar as perdas econômicas advindas com 

possível remoção das denominadas “barracas de praia”, sobretudo dos empreendedores 

instalados na Orla, há muito tempo, cuja atuação era exercida com base no trabalho familiar. 
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Recomendavam que fosse realizado um cadastro dos concessionários dos empreendimentos 

existente para que os mesmos tivessem algum grau de prioridade quando ocorresse uma 

nova concessão em outras bases para as atividades de apoio ao uso da praia no aspecto 

relativo a recreação62.  

Em 31 de outubro de 2007, a equipe de peritos entregou, formalmente, o Laudo 
Pericial. 

 
 

8.4 OS DESDOBRAMENTOS DA PERÍCIA: embate entre as esferas e o mais valente 
“nessa luta do rochedo com o mar e com o ar”63. 
 
 

Antes mesmo da entrega do Laudo Pericial cabe registrar o embate jurídico havido 

entre o juiz responsável pela condução da Ação e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), na condição de réu, nesta ação civil pública 

ajuizada pelo Mistério Público. O IBAMA frente ao entendimento de que caberia ao órgão 

ambiental municipal – Superintendência de Meio Ambiente – a atribuição de proceder o 

licenciamento ambiental do Projeto de Requalificação Urbanística das Barracas de Praia, 

apresentado pela PMS, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo 

contra a decisão proferida que declara a 

 
 [...] competência do IBAMA para licenciar e fiscalizar todas as obras de 
construção e reconstrução e reforma de barracas de praia na orla marítima 
de Salvador/BA, determinando que a referida Autarquia Federal conduza o 
procedimento de licenciamento ambiental em questão, mediante controle 
concomitante do Poder Judiciário e com garantia da participação efetiva e 
vinculante da GRPU, devendo solicitar, receber, processar e promover a 
análise técnica dos Estudos Ambientais que, conforme informado pela 

Prefeitura Municipal já estão sendo providenciados (TRF, 2007, fls. 04)64 
. 

 

Em 18/6/2007, foi julgada a solicitação do IBAMA e no voto do Desembargador 

Federal Souza Prudente constava que  

 

                     
62

 Em entrevista, o Procurador da República Israel Gonçalves, um dos autores da ação civil pública que pede a 
retirada das barracas, declarou que não foi feita nenhuma avaliação do impacto social da demolição. Foram 
realizados laudos de impacto paisagístico, ambiental e construtivo. Declara, também, que “não tem como evitar 
o impacto social. Não tem como organizar a orla se não tiver a paralisação deste modelo de barracas”. Afirma 
que “a situação de Salvador chegou a este ponto porque houve omissões de diversos órgãos, inclusive federal” 
(ANDRADE, 22/04/2007, p. 11). 
63 Da música “É hoje” de Didi e Mestrinho. 
64 TRF Agravo de Instrumento no. 2007.01.00.000782-5/BA, 2007. 
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[...] embora situadas no município de Salvador, os danos ambientais que 
resultem dessas praias atingem não só o município de Salvador, mas 
atingirá outras praias e outros municípios porque as águas são do Oceano 
Atlântico, que não se comporta nas fronteiras do município de Salvador 
(TJF, 2007, fls 14).  

E assim vota:  

[...] continuo com a convicção de que o IBAMA não pode se afastar desta 
fiscalização ambiental, que envolve a zona costeira e atlântica, embora no 
espaço reservado ao Município de Salvador para evitar os danos que possam 
vir para as vidas marinhas, que não ficam adstritas às fronteiras de Salvador 
(TJF, 2007, fls 31).  
 

Este é, também, o entendimento da maioria e, assim, é mantida a decisão do juiz e o 

IBAMA passou a atuar na análise e avaliação do Projeto.  

Com as informações apresentadas no Laudo Pericial, o juiz federal responsável pelo 

inquérito deu prosseguimento à Ação Civil Pública 2006.33.00.016425-0 apresentando os 

resultados da perícia numa audiência pública, em 06 de novembro de 2007.  

Foi uma audiência bastante tensa, com uma superlotação do auditório e com 

manifestações ruidosa dos donos e funcionários dos estabelecimentos de bares e restaurantes 

implantados na área de praias – os barraqueiros – no hall e no próprio auditório.  Foi 

projetado o filme realizado pela equipe de peritos – Salvador e suas praias: pela reconquista 

do espaço público (SOUZA; COSTA, 2007) – e a reação inicial foi de indignação. O advogado 

da Associação dos Comerciantes de Barracas de Praia na Orla Marítima de Salvador 

(ACBPOMS) – Dr. João Maia Filho – conclamou a todos a saírem do auditório como forma 

de protesto, em especial pelo fato dos barraqueiros não terem um representante na mesa, 

chamamento que foi atendido por cerca de 100 pessoas dos presentes que passaram a se 

manifestar do lado de fora.  

Mas o demonstrado no filme era um fato que não podia ser desconsiderado. Em toda 

a orla oceânica – de Ipitanga a São Tomé de Paripe – e nas orlas insulares, predominava uma 

ocupação densa e desordenada da zona de areia de praia pelos estabelecimentos comerciais, 

com suas mesas e cadeiras, como que interpondo uma muralha entre o continente e o mar 

que tinham que ser transposta pelos usuários para chegar ao mar. 

Na audiência de conciliação foi decidida a continuação da audiência para o dia 17 de 

janeiro de 2008.  

A permanência da situação por mais um tempo foi motivada, especialmente, 

considerando o período de verão e como forma a mitigar os prejuízos advindos com a 

remoção dos empreendimentos vinculados à economia da praia, sobretudo aqueles voltados à 

venda de comida e bebida. Foi, também, condição para que as partes do processo pudessem se 
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manifestar sobre o Laudo apresentado pela comissão de peritos bem como sobre a proposta 

da PMS (apresentada em junho/2007) reduzindo o número de barracas de 495 para 266, 

evitando a ocupação da faixa de areia com mesas e cadeiras e apresentando uma solução para 

a questão do esgotamento sanitário.  A PMS se comprometeu de, em 30 dias, fazer a retirada 

dos escombros das obras de reforma e colocar toldos no lugar.  

Cabe registrar as reações dos vereadores em apoio a decisão judicial de postergar a 

demolição das barracas. Sandoval Guimarães (PMDB) afirma que “prevaleceu o consenso em 

favor da cidade” (A TARDE, 7/11/2007, p 4). Consideraram que nem os barraqueiros nem 

os turistas sairão prejudicados e que os barraqueiros terão mais tempo para se adequar aos 

padrões definidos pelos órgãos envolvidos. O Presidente da Câmara Municipal – o vereador 

Valdenor Cardoso (PTC) manifestou seu contentamento com a decisão, pois é uma posição 

que vem defendendo.  Afirma que “Houve bom senso. Vamos agora ter tempo para dar 

soluções pontuais enquanto as pessoas trabalham” (ANDRADE, 2007b, p. 4). O vereador 

Téo Senna admite que o problema das barracas ainda não foi resolvido e  expressa sua 

expectativa de “aguardar se o juiz terá sensibilidade para definir a melhor forma de adequar 

as barracas” (ANDRADE, 2007b, p.4).  A vereadora Vânia Galvão – líder da bancada do PT 

– entende que com a decisão “os barraqueiros terão mais tempo para buscar uma solução 

definitiva para a questão da orla e, ao mesmo, assegurado o direito de explorar o comércio” 

(ANDRADE, 2007b, p 4).  

Estas declarações, embora não possam ser generalizar aos demais vereadores, 

expressam a forma limitada com que a questão do uso do espaço público é tratada por 

aqueles que legislam em nome do povo. Remetem ao juiz – o que mais tarde vai ser tratado 

no campo ideológico a judicialização das questões urbanas – ou remetem aos próprios 

barraqueiros. Estes últimos, vítimas da inconsequência da ação da própria Prefeitura, através 

da sua Secretaria de Serviço Público (SESP) que gerenciou todo o processo de negociação e 

envolvimento das empresas de bebidas na edificação de construções permanentes na praia.  

A situação da praia de Ipitanga que, embora situada no município de Salvador é 

considerada como parte do município de Lauro de Freitas levou a que a sua prefeita na época 

– Moema Gramacho – tivesse atendido seu pedido para ser parte da ação. A prefeita 

entregou ao juiz um pré-projeto para adequação das barracas da Praia de Ipitanga à 

legislação pertinente. O projeto apresentado prevê a permanência de todas as barracas, mas 

em local e formatos apropriados (ANDRADE, 2007b). 

Segundo a determinação do juiz, a Prefeitura deveria demolir as barracas cujas obras 

não estivessem concluídas. Acordo feito com os barraqueiros garantiu que as barracas que 
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estavam na forma de “esqueleto” seriam substituídas por toldo. Em 12/12/2007 a Prefeitura 

havia demolido 23 barracas que estavam abandonadas e outras 30 estavam na relação para 

ser demolidas e havia instalado apenas 10 toldos (FONSÊCA, 2007, p 8).  

A PMS montou uma ação envolvendo seus homens e equipamento – da Limpurb, 

Sucom, Sesp e Desal –, para demolir barracas na praia de Jaguaribe e Piatã. A ação foi 

suspensa por entendimento do Procurador geral do município de Salvador – Pedro Guerra – 

face uma ação movida pela Associação dos Barraqueiros da Orla Marítima de Salvador junto 

ao Tribunal Regional Federal (TRF), arguindo a suspeição do juiz Carlos D’Ávila e pedindo 

seu afastamento no processo. Embora a Prefeitura não tivesse recebido nenhuma notificação 

a respeito da ação seu Procurador Geral entendeu que enquanto a arguição não for julgada 

não se pode dar seguimento a demolição. As barracas que estavam na forma de “esqueleto” 

foram substituídas por toldos de lona.  (FONSÊCA, 2007, p 8).  

O TRF negou o pedido de suspeição do juiz Carlos D’Ávila que, em dezembro de 

2008, retoma o processo analisando uma proposta apresentada pela PMS para a orla que, em 

tese, reduz de 496 para 263 o número de barracas.  Porém os barraqueiros apresentam novo 

pedido de suspeição do juiz e, novamente, todo o processo é interrompido. O pedido de 

suspeição é, novamente, rejeitado por unanimidade e é dada continuidade à Ação Civil 

Pública. 

Em julho de 2009, a PMS teve aprovada pelo presidente do Tribunal Regional 

Federal, da 1a. Região, o seu pedido de desistência do recurso no qual requeria a suspensão 

da decisão do juiz federal Carlos D’Avila Teixeira que, em abril de 2007, determinou a 

demolição de 215 barracas que ocupavam a areia da praia na orla de Salvador. Este fato tem 

duas motivações: uma era a inevitável aceitação por parte da Prefeitura para se adequar à 

legislação e, especificamente ao Projeto Orla, da União e outra seria a consequência judicial e 

administrativa decorrentes da desobediência à ordem de demolição das barracas. A 

justificativa dada pela PMS era a de que com a apresentação de um novo projeto para a orla 

marítima, elaborado pela SEPLAN-Fundação Mário Leal Ferreira, as razões que ensejaram a 

ação perdiam o efeito.   

O projeto elaborado pela SEPLAM-Fundação Mário Leal Ferreira – denominado 

“Proposta de Requalificação e Implantação das barracas de Praia da Orla Marítima de 

Salvador” – previa a instalação de 266 barracas nos calçadões e no canteiro central da orla 

atlântica, entre a praia de Ondina até a praia de Flamengo/Aleluia.  Em agosto de 2009, a 

equipe de peritos encaminhou o Laudo Pericial da avaliação desse Projeto ao juiz da 13a. 

Vara da Justiça Federal da Bahia.  
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A Comissão dos Peritos considerou, em primeiro lugar, que o documento apresentado 

com a denominação de proposta era muito mais um ideário esquemático do que uma proposta 

técnica de ordenamento de uso e ocupação da praia. Visava muito mais “conferir às 

edificações e atividades de bares e restaurantes uma dimensão tal como se fossem 

infraestrutura social pública, à semelhança de equipamento social comunitário” (TJB, 2009, 

p. 178). Entenderam os peritos que a proposta da PMS internaliza e busca consolidar um 

modelo de ocupação e uso “espontâneo”, que por si só é conflitivo ao introduz no ambiente de 

praia, em caráter permanente, empreendimentos e atividades que não preencheriam os 

mínimos requisitos legais, formais e funcionais quanto ao atendimento normativo do atual 

ordenamento do solo em Salvador (TJB, 2009, p. 175). Os peritos avaliam que: 

 

A Proposta da PMS não constrói uma perspectiva de futuro para 
reestruturação e sustentabilidade para o atual cenário de ocupação da orla ao optar 
pela manutenção e potenciação de um modelo, já comprovado, altamente 
degradador do ambiente e da paisagem, tratada apenas como espaço de circulação 
de mercadorias. Projeta, além do mais, as condições dos conflitos existentes para o 
futuro, matizando-os. 

Neste sentido, retirar a ‘barraca de praia’ da areia e simplesmente construí-
la sobre os passeios, canteiros, taludes, terraços, terraplenos, passarelas ou decks de 
madeira não significa uma mudança de atitude de gestão pública na busca de 
melhores padrões de qualidade ambiental. Muito menos agrupar estes 
empreendimentos em espaços abertos a semelhança do que já ocorre em outros 
lugares da cidade que apresentam significativos níveis de degradação física [...] 
como se estivesse preparando a cidade para um grande festival permanente de 
venda de comidas e bebidas, em que a orla seria um espaço privilegiado (grande 
atratividade e baixo custo e manutenção do empreendimento) e a praia apenas um 
detalhe, um pano de fundo fetichizado (TJB, 2009, p 175). 

 

A equipe de Peritos considerou que a essência da questão subjacente à proposta 

apresentada de ocupação da praia está o uso do espaço público para fins privados. No que 

pese um conjunto mais amplo de análise técnica ter sido apresentado no Laudo Pericial, uma 

síntese da avaliação da proposta da PMS depreende-se que ela não foi capaz de, mesmo que 

em plano inicial, conseguir ultrapassar o modelo de ocupação existente e oferecer uma 

proposta que não agredisse o meio ambiente; que não conspurquasse a paisagem da orla 

atlântica; que se mostrasse adequada à legislação federal, estadual e municipal; que 

permitisse a exploração racional, civilizada e ambientalmente suportável deste trecho da 

zona costeira da cidade; que respeitasse os trechos tombados pelo ISPHAN; que evitasse a 

instalação de fossa séptica e de cozinhas industriais; que atentasse para os parâmetros 

técnicos contidos no Projeto Orla do governo federal. Enfim, que fosse capaz de devolver à 

cidade de Salvador, aos seus moradores e visitantes, o desfrute sadio do banho de mar e o uso 

livre e soberano das praias (TJB, 2009). 
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Em agosto de 2009, a PMS retoma a demolição em cumprimento da decisão exarada 

pelo juiz de demolição das barracas inacabadas e, em acordo com os permissionários dessas 

barracas, instala toldos para que a atividade comercial não fosse interrompida. Em maio de 

2010, já tinham sido demolidas mais 48 e a PMS determinou a demolição das 98 barracas 

restantes com base num Laudo emitido pela vigilância Sanitária que conclui que a situação 

das barracas comprometia a saúde pública. 

Finalmente, em julho de 2010, o juiz federal determina a demolição completa e 

imediata de todas as barracas de praias ainda instaladas nas praias do município de Salvador, 

tanto na parte continental quanto em suas ilhas. Não cabe mais recurso à decisão e os 

barraqueiros teriam 10 dias, a partir do recebimento da intimação, para deixar as barracas.  

No primeiro semestre de 2010 foram derrubadas 127 barracas e no dia 22/08/2010 foi 

iniciada a derrubada de mais 353 barracas. 

A medida havia sido tantas vezes anunciada e proteladas que os barraqueiros foram 

tomados de surpresa pelo cumprimento da execução emanada pelo juiz. Foi montada uma 

força-tarefa formada por policiais federais, militares e pela guarda-municipal que 

acompanhou os trabalhos de funcionários da Superintendência de controle e Ordenamento 

do Uso do Solo do Município (Sucom).   

Não por acaso, o cumprimento da medida se deu de uma forma truculenta por parte 

da PMS e a ação gerou situações dramáticas, sendo as barracas derrubadas com trator, 

dificultando aos permissionários a retirada de materiais e equipamentos das instalações 

(Figura 8.39).  Alguns barraqueiros, em sinal de protesto, promoveram barricadas, fizeram 

manifestação em frente à sede da Prefeitura. Na praia da Ribeira os barraqueiros colocaram 

fogo em entulhos das barracas e em Ondina queimaram suas barracas antes dos homens da 

Prefeitura chegar (Figura 8.40). 
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Figura 8.39 Derrubada das barracas na Praia de Piatã, agosto de 2010. 

 

Figura 8.40 Barraqueiros colocaram fogo em entulhos das barracas da praia da Ribeira 
     Fonte: Correio da Bahia, 25.08.2010  
 

Nas ilhas a ação ocorreu com o mesmo grau de violência, mas não houve reação. A 

ação foi apoiada pela presença da Marinha, Polícia Militar e Guarda Municipal (Figura 8.41). 

As Figuras 8.42, 8.43 e 8.44 mostram as obras realizadas pela Fundação Baía Viva em Ponta 

de Nossa Senhora.65 As barracas de alvenaria pertencentes a essa Fundação foram demolidas 

(Figuras 8.45 e 8.46). 

                     
65  A Bahia Viva é uma fundação, criada em 1999, em Salvador, por um grupo de empresários baianos 
“preocupados com a preservação do maior cartão postal da Bahia e marco representativo da História do Brasil: 
a Baía de todos os Santos”. Seu objetivo principal é reforçar a proteção ambiental. Carlos Seabra Soares é 
presidente do Conselho Curador da Fundação Baia Viva (http://www.fundacaobaiaviva.org.br/baiaviva.htm).  
Atribui-se que a participação neste processo de derrubada das barracas foi uma das motivações para a demissão 
da Superintendente da GRPU-BA, Ana Lucia Villas Boas, em julho de 2011.  

http://www.fundacaobaiaviva.org.br/baiaviva.htm
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Figura 8.41 Efetivos da Marinha, Polícia Militar e Guarda Municipal 
desembarcando em Ponta de Nossa Senhora, Ilha dos Frades.. 

 

Figuras 8.42, 8.43 e 8.44 Obras realizadas pela Fundação Baía Viva em Ponta de 
Nossa Senhora. 

 

Figuras 8.45 e 8.46  Derrubada das barracas na praia de Ponta de Nossa Senhora. 

 

Ainda em 2006, havia registros dos moradores de Paranama, o maior povoado da Ilha 

dos Frades, contra as ações da Construtora Suarez. As reclamações eram de que a 

Construtora havia se tornado dona do imóvel e que desde então vinha bloqueando vias de 

acesso, destruiu áreas de manguezal e coagido moradores a abandonarem seus imóveis. Os 

moradores denunciaram que a Construtora havia destruído manguezal e no lugar plantado 

coqueiros e implantado um criatório de camarão. Depoimento de morador de 70 anos, que 
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reside na Ilha desde que nasceu, diz que: “Nosso manguezal tinha caranguejo, ostra e sururu. 

Agora, tem o criatório deles e uma praia fechada, que não podemos ter acesso”. Outro 

depoimento acusa a Construtora a ter levantado cerca na praia no limite da maré alta, com 

isto: “Quando o mar sobe, a gente tem que passar por dentro da água, porque não deixaram 

caminho”. Continua dizendo que “Não queremos que deixem de cercar o que é de direito 

deles, apenas que deixem espaço para transitarmos na ilha” (GOMES, 2006, p. 8). 

Embora a situação de todas as barracas fosse de irregularidade nem todas tinham o 

mesmo porte e estrutura econômica, havendo situação muito desigual. Desde os barraqueiros 

mais antigos que atuavam em conjunto com sua família e viviam da renda advinda desta 

atividade como os empresários que tinham nas barracas uma atividade econômica, com 

estrutura empresarial e atuando na condição de empregadores.  Esta situação ensejava uma 

desconfiança por parte de segmentos dos barraqueiros que o tratamento dado pela PMS 

também seria diferenciado, diante da valorização social dos trechos de praia no município. O 

advogado da Associação dos barraqueiros – João Maia – ameaçava de que “se as barracas dos 

ricos (de Stella e Flamengo) não forem demolidas, nós, os pobres (de Piatã, Patamares, 

Jaguaribe e etc.) vamos invadir as praias e retornar aos nossos antigos espaços, pois os 

direitos são iguais para todos” (CERQUERIA, 2010). 

Uma solução emergencial encontrada pela Prefeitura para diminuir a aflição dos 

cercas de três mil comerciantes que tiveram as barracas demolidas foi de uma bolsa-auxílio e 

a instalação de equipamentos provisórios nas praias de Salvador. Estas medidas seriam 

adotadas enquanto ocorresse a discussão do projeto de revitalização da orla apresentado pela 

PMS e que deveria ser analisado por seis órgãos federais e estaduais: Iphan, Ibama, 

Ministério Público Federal (MPF), Patrimônio da União, Advocacia Geral da União e 

governo da Bahia (VASCONCELOS, 2010). 

Alguns permissionários com suporte econômico e financeiro se estabeleceram fora da 

praia, na área urbanizada, adequada para absorver o tipo de uso comercial relativo a 

empreendimentos de bar e restaurante. Outros, sem aportes de capital necessário, 

recorreram a improvisação de instalações na praia, como uma forma de manter os locais que 

anteriormente ocupavam, recorrendo a estruturas improvisadas como ponto de exercício 

ambulante de sua atividade comercial.  Este tipo de ocupação do ponto de vista formal 

assemelhava-se a uma zona militarmente arrasada.  

Quase dois anos após a derrubada das barracas de praia de Salvador ainda não havia 

um projeto aprovado para a sua orla.  
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A administração do prefeito João Henrique Carneiro finda sem uma proposta para a 

orla de Salvador. O novo prefeito eleito – Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM) – recebe 

uma orla totalmente desestruturada e tem como desafio fazer uma intervenção, em especial, 

tendo como motivação a Copa do Mundo de 2014 e o intuito de valorizar o turismo sol-

praia-mar.  

Antes mesmo de tomar posse, o prefeito eleito fez gestões em Brasília – junto com o 

governador Wagner em encontro com a Presidente Dilma Rousseff – para liberação de 

recursos do Prodetur, programa de investimento do Ministério do Turismo, para 

modernização da orla de Salvador.  

O projeto de recuperação da orla prevê a instalação de 300 barracas em padrões e 

tamanhos diferenciados. O prefeito eleito informa que o Governo do Estado tem projetos 

ainda mais ambiciosos para a modelagem da orla de Salvador que somam investimentos de 

mais de 1 bilhão de reais (FRANÇA, 2012).  

Em 12 de junho de 2013, o prefeito ACM Neto apresentou o projeto completo de 

“Revitalização da Orla de Salvador” que vai receber investimento na ordem de 111,6 milhões. 

Está prevista a construção de 50.000m2 de novas calçadas; 16.000m de via compartilhada 

entre pedestres e veículos; 6 km de ciclovias; 10 km com nova iluminação pública além de 

áreas para esporte, praças e restaurantes. Segundo o anunciado, as obras deverão estar 

concluídas até maio de 2014, portanto antes do início da copa do mundo. As obras de orla 

apresentadas como objeto do projeto de Revitalização foram divididas em nove trechos, a 

saber: São Tomé de Paripe, Tubarão, Ribeira, Itapoã, Piatã, Boca do Rio, Jardim de 

Alah/Armação, Rio Vermelho e Barra. Ao longo destes trechos serão distribuídos entre 134 

a 250 equipamentos de pequeno, médio e grande porte, desde quiosque para venda de água 

de coco a restaurantes. (ACMNeto, 2013) 

O projeto completo (sic) apresentado pelo Prefeito para cada trecho é acompanhado 

do respectivo valor destinado para execução das obras. Uma análise espacial da destinação 

dos recursos orçamentários por trechos revelam que: na orla Atlântica serão aplicados 

88,35% e para a orla da BTS, excluindo as ilhas, foi destinado o correspondente a 11,65% dos 

recursos restantes. Continuando na análise da distribuição dos recursos tem-se que no 

montante destinado para a orla Atlântica, 50,7% dos mesmos foram alocados para o Projeto 

Barra (ACMNeto, 2013).  

 A primeira medida de requalificação da orla é dada, em 29 de junho de 2013, com a 

ordem de serviço para as intervenções na orla da Ribeira, entre a Igreja da Penha e Praça 

Divina, onde está prevista a construção de anfiteatro, pista com espaço para bicicletas, 
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caminhadas e veículos, bancos, quiosques e escada de acesso à praia, que deve ficar pronta em 

dezembro. Esta orla da BTS conta, ainda, com uma obra de “revitalização” do governo do 

estado, no trecho da Ribeira, entre o Saveiro Club da Bahia e o Clube Social Bogari. O 

desenho ilustrativo da intervenção na Ribeira permite uma leitura subjacente embutida na 

documentação visual apresentada (Figura 8.47). Um desenho de concepção primária e árida, 

no caso indicando a presença de pombos que, sabidamente, são vetores de doenças, que na 

área urbana se alimentam de restos e sobras de alimentos. É como se já nascesse com um dos 

problemas identificados em nossa orla, onde a presença de pombos na areia é indicativa da 

existência de restos de alimentos. 

 

 

 

Figura 8.47 Proposta da PMS para orla da Ribeira 

 

Outro trecho que a PMS orientou a sua intervenção é na Boca do Rio onde já 

inaugurou, em setembro de 2013, um Parque à beira-mar, depois da derrubada da edificação 

da sede do Esporte Clube Bahia. 

A intervenção de maior repercussão, já anunciada pelo prefeito eleito, ainda em 

dezembro de 2012, é na Barra, local emblemático para a cidade. No trecho Barra-Barra 

Center (reduzido do inicialmente previsto para ir até o Clube Espanhol) foram iniciadas as 

obras que preveem uma radical alteração nesta área de cidade. O projeto consiste, 

basicamente, na mudança da estrutura viária que passará a ser mão única, nova iluminação, 

ampliação do calçadão e instalação de barracas. A novidade não é tanto da proposta, mas da 

forma que será executada usando a nova modalidade de licitação através do Regime 
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Diferenciado de Contratações (RDC). Esta modalidade foi instituída pela Lei nº 12.462, de 

2011, com o objetivo de “ampliar a eficiência nas contratações públicas e competitividade, 

promover a troca de experiências e tecnológicas e incentivar a inovação tecnológica”. Esta 

modalidade é aplicável a casos específicos a exemplo da Copa do Mundo Fifa 2014 (BRASIL, 

2011)  

As obras de intervenção da nova administração municipal são iniciadas sem ter como 

base um Plano de Gerenciamento Costeiro – como determina a Lei Federal 7.611, de 1988 –, 

e tampouco um Plano de Ordenamento de Uso do Solo da Orla de Salvador. As intervenções 

que se iniciam, com grande determinação, não tem um plano geral que compreenda a 

totalidade dos aspectos ambientais, sociais, históricos, culturais e paisagísticos. As 

intervenções na orla são concebidas por trechos, ou melhor, por pedaços, sem uma visão de 

conjunto do ordenamento do uso e ocupação da orla do município.  Portanto, isto leva, 

necessariamente, a uma visão fragmentada do território, como todas as intervenções 

ocorridas ao longo dos últimos anos.  

Além de uma visão fragmentada do território que guarda o projeto de “revitalização”, 

uma leitura, a partir do discurso e da forma como os elementos que traduzem a proposta são 

apresentados, observa-se um detalhamento quantitativo e orçamentário das obras a serem 

executadas e não se encontra um modelo que fundamente uma nova concepção do uso e 

ocupação da orla de Salvador, uma capital litorânea e a terceira maior cidade do País.  

 

 

8.5 OUTROS CASOS EMBLEMÁTICOS DE ORLAS URBANAS  

 

Apesar de Salvador ser um caso paradigmático não é um caso isolado de tentativas de 

privatização parcial da praia. Cabe citar outras situações de ocupação da orla marítima que 

mereceram questionamentos e intervenção do poder público 

No âmbito do País será o projeto de reurbanização (sic) de 30,8km da orla marítima 

do Rio de Janeiro – o Projeto Rio-Orla –, a primeira intervenção do poder público nos 

últimos 30 anos a ser questionada judicialmente, entre outras razões pela falta de estudo de 

impacto ambiental. Este fato tem origem nos trabalhos da organização da Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD ou Rio-92), realizada 

no Rio de Janeiro (RJ), em 1992. Dois anos antes, a Prefeitura do Rio de Janeiro deu início a 

um amplo projeto de “arrumar a casa” para receber os visitantes, destacando-se um amplo 



Luiz Antonio de Souza                                                        O URBANISMO NA INTERFACE DO TURISMO         CAP 8         

                             Usos e apropriações especulativas do litoral da Bahia 

 

396 

 

programa de intervenção urbanística em 30,8km da sua orla marítima, denominado de 

“Projeto Rio-Orla”.   

O Projeto escolhido foi selecionado através de concurso público realizado pelo 

Departamento do Rio de Janeiro do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB-RJ). A essência 

do Projeto consistia na construção de um extenso calçadão e de uma ciclovia ao longo deste 

trecho; objetivava a retirada dos inúmeros pontos de venda de bebidas e comestíveis em 

“trailers” substituindo-os por quiosques perseguindo-se outro padrão sanitário e higiênico (p 

156). A questão é que o Projeto Rio Orla foi “concebido arquitetonicamente, mas não foi 

concebido juridicamente”. (p 156). As obras, iniciadas em 1991, foram embargadas pela 

Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA), pois não haviam sido realizados os 

estudos de impacto ambiental e não considerava os inúmeros aspectos jurídicos, leis de tutela 

ambiental na escala federal, estadual e municipal aos quais estava submetia a região objeto da 

intervenção urbanística.   

A partir daí foi desencadeada uma sucessiva querela jurídica, de liberação e embargo, 

colocando em destaque os diversos interesses de grupos envolvidos na questão. Interesses 

que se manifestavam desde a proteção ao meio ambiente, proteção a obras tombadas como 

patrimônio histórico artístico e cultura, a exemplo do Forte de Copacabana, até a oposição 

política à Administração Municipal.  Por fim, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

“reconheceu a justeza da postulação do Ministério Público Federal” (ANTUNES, 1997, p. 

157)   

Não obstante os desdobramentos do Projeto Orla-Rio surpreende o fato de que neste 

processo o esquema montado pela Prefeitura para ordenar as atividades de comércio e 

serviços de “quiosqueiros” na orla carioca permitiu a formação de monopólio em 45 km da 

orla. Dos 309 quiosques no trecho do Leme a Prainha, 303 pertence a Orla Rio Associados, 

de propriedade do empresário João Barreto Pereira da Costa. Em 2005, estendeu o prazo de 

concessão até 2024 e, em 2010 assinou novo aditivo que incluiu a administração dos postos 

de salvamento e a instalação de caixas eletrônicos e a prorrogação do prazo de concessão 

para 2030. O Ministério Público questiona na justiça os acordos e os vendedores ambulantes 

da areia temem que a empresa estenda seus domínios até as barracas na areia. O promotor 

Rogério Pacheco formula o juízo de que “se chegar à areia, ele passa a ser o dono da praia” 

(MARTINS, 2012)  

Em Santos (SP), havia uma Lei Municipal 314, de 1998, que em 2010, 12 anos depois 

começa a ser cumprida. Esta Lei estabelece que as barracas sejam desmontadas à noite, após 

o fim do expediente, às 18 horas. Durante o horário de verão as barracas poderão 
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permanecer abertas até às 20 horas. Após este horário, toda a estrutura das barracas, bem 

como mesas, cadeiras e guarda-sóis, deverão ser recolhidas e embaladas em uma lona com 

vigilância própria. Na Câmera de vereadores é montada uma Comissão Especial de 

Vereadores (CEV) para discutir a questão no sentido de buscar alternativas para não 

prejudicar os barraqueiros e não infringir a lei. Há resistência ao cumprimento da Lei por 

parte dos barraqueiros que alegam que serão prejudicados e vão ter suas despesas acrescidas 

com o pagamento a uma equipe para desarmar as barracas como também alguém para cuidar 

durante a noite (RODRIGUES, 2010). 

Em outubro de 2010, a Justiça Federal determinou a demolição da praia do Futuro, 

em Fortaleza (CE) por considerar que as construções são irregulares e impedem o livre 

acesso da população à área. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público Federal, 

pela União e Prefeitura de Fortaleza contra 154 proprietários de estabelecimentos comerciais 

instalados no trecho da capital cearense, conhecido como Praia do Futuro.  Uma  ação  que 

tramita deste 2005. 

A praia do Futuro é um dos principais pontos turísticos de Fortaleza. A presidente da 

Associação dos Empresários da Praia do futuro – Fátima Queiroz – afirmou que os donos e 

funcionários das barracas estão se mobilizando e vão recorrer da decisão. Segundo ela, as 

barracas recebem um público de 100 mil pessoas por semana e geram 3.000 empregos, na 

baixa estação e cerca de 4.500 na alta. A presidente considera que “as barracas da Praia do 

Futuro são uma âncora do turismo do Ceará e muito importante não só para o setor como 

também para a população de Fortaleza. Se forem demolidas, a cidade ficará órfã” 

(VASCONCELOS, 2010). 

É interessante registrar que no mesmo período em que tramitava a Ação Civil 

Pública em Salvador, foram ajuizadas outras ações públicas para defesa do meio ambiente em 

distintos municípios costeiros do estado da Bahia, demonstrando ação da SPU e respaldo do 

MPF em assumir sua responsabilidade no controle e gestão do patrimônio público, 

notadamente, em relação às praias enquadradas legalmente como patrimônio comum do 

povo. 

No final de abril de 2011, o Ministério Público Federal (MPF) na Bahia e a AGU 

(Advocacia Geral da União) ajuizaram uma ação civil pública requerendo à Justiça Federal 

medida liminar para a demolição e a retirada das barracas de praia edificadas irregularmente 

em toda a orla marítima do município de Lauro de Freitas, que integra a Região 

Metropolitana de Salvador. Esta ação tinha como interesse proteger o meio ambiente e 

resguardar o patrimônio público federal e o objeto da ação é conexo ao do processo 
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2006.33.00.016425-0, deflagrado em 30 de outubro de 2006, relativo às barracas de praia 

instaladas irregularmente na orla de Salvador. Por força do princípio da isonomia, segundo o 

qual não deverá o Poder Público – incluindo-se o Poder Judiciário – dispensar tratamento 

desigual a situações análogas, os autores requereram que a ação seja distribuída por 

dependência. (OBSERVATÓRIO ECO, 2011). 

Em Ilhéus, com o intuito de acabar com as ocupações irregulares na sua orla sul a 

Superintendência do Patrimônio da União, em junho de 2010, lançou a operação “Praia para 

Todos”. Com o espírito de reverter o quadro atual de praias parcialmente privatizadas, 

inicialmente, aplicou multa e ordenou a demolição de 33 barracas de praia que desrespeitam 

as áreas de proteção ambiental e ocupam áreas de uso comum do povo. De acordo com o 

Superintendente Substituto da SPU/BA – Rodrigo Catalino – na costa de Ilhéus o “espaço 

público federal se encontra invadido com grandes e médios empreendimentos, sem qualquer 

anuência da União, proprietária da faixa de praia. Não há respeito com o cidadão, tampouco 

com o meio ambiente. O cenário atual é de uma praia parcialmente privatizada”.  Caberá ao 

município de Ilhéus formalizar um plano de retirada das construções e, caso os barraqueiros 

venham recorrer administrativamente contra a determinação fica a ação suspensa até a 

decisão. (GASPAR, 2010). 

Para concluir o capítulo volta-se ao caso de Salvador ainda como um caso em aberto. 

As medidas adotadas pela atual PMS, específicas para o ordenamento do uso das praias, 

apontam os cuidados em observar as determinações legais. Uma destas medidas é impedir o 

preparo de alimentos na área de praia e, no rol destas medidas, é determinada a “retirada” das 

baianas de acarajé da areia da praia.  No dia 12/10/2013, 40 baianas promoveram um 

protesto em frente ao prédio da Justiça Federal, em Susuarana, para pressionar o juiz Carlos 

D’Ávila a rever a proibição contra a montagem de tabuleiros na areia da praia (ALMEIDA, 

12/11/2013).  

             Outro segmento do embate entre o uso e apropriação privada do espaço público da 

praia é a situação dos barraqueiros que aguardam a definição de seus destinos. Como foi 

comentado, os com mais posses conseguiram se estabelecer em áreas próximas à praia, mas a 

grande maioria que teve suas barracas removidas permanece de forma precária e aguardam 

uma decisão que os contemple. Mas, o que estabelecesse as “normas de ordenamento da faixa 

de areia” a ser decretada pela PMS se destina a autorizar 200 permissionários que vão 

explorar “kits” móveis 66  na orla de Salvador, de São Tomé de Paripe até Ipitanga. O 

                     
66 O “kit” é composto por tenda de 9 m2, uma caixa térmica para guardar bebidas, 20 mesas (baquetas), 20 
sombreiros e 40 cadeiras reclináveis. 
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permissionário terá que manter o equipamento em bom estado, a área da praia limpa e 

colocar e retirar os equipamentos entre as 6h e 18h e repeitar a distância mínima de 10 

metros entre os “kits”. A questão que se coloca é que, além de só autorizarem 200 

permissionários, isto é, menos da metade dos que foram removidos, o fato de que a permissão 

seja feita através de licitação não dá nenhuma preferência aos antigos barraqueiros. O atual 

secretário da Casa Civil, Albérico Mascarenhas, argumenta que: “A nossa ideia é que eles 

pudessem ter essa preferência, mas existe a legislação que nos obriga a dar igualdade” 

(SOTERO, 22/10/2013).  

                Em 29 de novembro de 2013, a Secretaria Municipal de Ordem Pública 67 que 

sucedeu a Secretaria de Serviços Públicos (SESP), através de ato administrativo normativo, 

publicou a Portaria nº 202/2013, que “Dispõe sobre o Ordenamento e o funcionamento do 

comercio e serviços na faixa de areia da orla marítima do Município de Salvador”68. Como 

base nesse instrumento a PMS estabelece os procedimentos para o exercício de atividades 

econômicas na faixa de areia das praias, determina a padronização dos equipamentos e 

estabelece duas categorias de instalações de comercio: o equipamento móvel e o equipamento 

ambulante autorizado. Fica subjacente ao ato administrativo da PMS, que mais uma vez o 

uso da praia é abordado como local privilegiado para a atuação do comercio de bebidas e 

comidas seguindo, portanto, os mesmos princípios da Lei Municipal nº 5.503/99, que 

instituiu o Código de Policia Administrativa do Município de Salvador e foi desconsiderado 

pela própria PMS, o que deu origem a Ação Civil Pública, pois a atividade econômica na 

praia evoluiu da barraca para construção de bares e restaurantes na praia, o que foi abordada 

ao longo deste Capítulo (Figuras 8.48 a 8.50). 

 

 

 

                     
67 Secretaria dirigida por Rosemma Burlacchini Maluf 
68 Art. 165 - O exercício de atividades econômicas, nas praias e nos calçadões que as margeiam, somente será 
permitido em equipamentos dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura, através de normas específicas. 
Art. 166 - A exploração de atividades econômicas de comércio e serviços informais, nas praias e nos calçadões 
que as margeiam, será autorizada através de alvará de natureza precária, à pessoa física, vedada a exploração de 
mais de um equipamento por uma mesma pessoa, ainda que em lugares distintos (Portaria nº 202/2013). 
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Figura 8.48 “Kit” não normatizado 

 

  

               Figura 8.49 e 8.50  “Kit” normatizado pela PMS com apoio das cervejarias.  

 

              Naquele momento, as empresas de bebidas e refrigerantes atuaram, em acordo com 

a PMS, financiando a transformação das barracas em empreendimentos para atividades 

comercias de maior porte. O que se observa agora é a atuação desses mesmos grupos 

empresarias do setor de cervejas no patrocínio dos “kits”, com o mesmo propósito de criar 

oligopólio, vez que as praias foram demarcadas para efeito de comercialização das marcas de 

cervejas. As praias de Salvador, espaço de domínio e uso público, transformaram-se assim 

num espaço privatizado e privilegiado para a distribuição e consumo de cervejas sob a 

proteção do poder público municipal. 

Seguramente, uma história em que a disputa pela praia entre o “rochedo” e o “mar” 

ainda vai rolar mais um pouco.  
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CONCLUSÕES  
 
 

Esta Tese foi orientada no sentido de decodificar os modelos espaciais de 

desenvolvimento recente da atividade do turismo de litoral no Estado da Bahia, identificando 

as suas características espaciais e as articulações dos principais agentes viabilizadores na 

especialização funcional do espaço que nutre o turismo de litoral.  Parte-se do pressuposto de 

que a sua estruturação tem como base a apropriação do tempo livre e a apropriação da 

natureza.  À guisa de conclusões cumpre pontuar as principais questões verificadas ao longo 

deste trabalho que confirmam os seus pressupostos. 

Primeiramente, constatar que o turismo é uma atividade econômica realizada sob a 

lógica do Modo de Produção Capitalista e, como em qualquer outro setor da economia 

capitalista, é também regido pela lei do valor, um dos fundamentos principais que orientam a 

abordagem da economia de mercado sob a ótica marxista. 

O enquadramento do turismo na economia se dá ora como serviço ora como indústria 

– por vezes, denominada de “indústria do turismo” – pela série de atividades que desencadeia 

para garantir a oferta e o consumo dos serviços turísticos. Porém, mais importante do que 

enquadrar em que ramo ou ramos da economia se desenvolve esta atividade é preciso 

entender como se articula a produção de infraestrutura e serviços turísticos, sua distribuição 

e seu consumo que, como qualquer mercadoria, está sujeita às leis gerais da produção do 

valor que nem mesmo a sua fetichização pode encobrir a essência de suas especificidades.   

A primeira questão colocada quanto à natureza desta atividade é que seus 

consumidores, isto é os turistas, tem que dispor de tempo para se dedicar a esta e, além de 

tempo, ter renda. A criação destas condições vai ser decorrente do processo histórico da luta 

dos trabalhadores no desenvolvimento do capitalismo.  

Os movimentos reivindicatórios dos trabalhadores contra as condições precárias de 

trabalho, em especial no início do século XIX, marcam a regulamentação da jornada de 

trabalho, resultando na própria organização da produção e na separação do tempo de 

trabalho e do não-trabalho. Cada país foi se adequando a esta disciplina do trabalho, a 

depender da organização e pressão dos trabalhadores e, paulatinamente, da jornada diária de 

12 a 16 horas, passou-se a 8 horas diárias, com descanso semanal e férias remuneradas, de 

forma institucionalizada em quase todos os países. A institucionalização do tempo livre na 

sociedade industrial não pode ser pensada como os “dias sem trabalho” das sociedades 

anteriores a esta, quando o não trabalho seria muito mais um tempo de repouso ou dedicado 
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às festas locais. O tempo do não trabalho como resultado das conquistas sociais se por um 

lado significou uma perda para o capital significou, também, novas oportunidades deste se 

apropriar do tempo livre, pensado como tempo do não trabalho. Ou seja, o capital, por um 

lado internaliza o tempo livre – tempo de não trabalho – como condição da própria produção 

e, por outro lado, aprisiona a vida cotidiana e o tempo livre passa a ser, também, submetido 

ao capital: o tempo livre industrializado.  

O turismo nada mais é do que a mercantilização, em maior ou menor medida, do 

tempo do não trabalho, guardada, sem dúvida além da importância econômica, a sua 

importância terapêutica das formas de ócio em geral.  Assim, o turismo – entendido como 

uma forma de uso do tempo livre, apropriado pelo capital –, está diretamente associado à 

funcionalização dos lugares que se fazem turísticos, cujas diferentes temporalidades se 

expressam através de distintas configurações territoriais. Conformam os lugares da 

incidência da divisão do tempo resultante do tempo da divisão do trabalho.  

A atividade do turismo leva em conta, além dos recursos que consegue explorar, a 

produção do espaço adequado ao desenvolvimento de seus serviços, transformando, também, 

esses recursos em uma mercadoria factíveis, portanto, de serem economicamente submetidos 

à relação de compra e venda. 

Produz um espaço voltado para agregar à produção mercantil as horas não dedicadas 

ao trabalho, segundo as condições de mobilidade (entre outras, a distância percorrida para 

aceder ao “lugar turístico”), o tempo disponível (tempo livre disponível a ser comprometido 

com o deslocamento e a permanência no lugar) e a motivação associada ao desenvolvimento 

de certas atividades, além, é claro, da disponibilidade dos recursos monetários para serem 

despendidos com os custos de deslocamento e de permanência. Assim, o capital incrementa, 

como uma mercadoria, o próprio tempo livre – o ócio –, condição histórica para a reprodução 

da força de trabalho que, para realizar-se cada vez mais, deve recorrer ao circuito mercantil. 

A produção, distribuição e consumo da “mercadoria turismo” se realiza sob 

determinadas condições particulares: tem que ser consumida in situ, não pode ser 

transportada; assim, o elemento móvel é o consumidor e não a mercadoria, exige o 

deslocamento do consumidor/turista até o local onde a mercadoria é disponibilizada. Isto 

implica em que o consumidor/turista tenha a garantia de acessibilidade aos lugares 

funcionalizados para oferecimento do “produto turístico”. 

Porém, apesar das especificidades que guarda a atividade do turismo em relação às 

demais quanto à apropriação do espaço, a lógica subjacente ao processo de adequação de um 

determinado lugar, a valorização seletiva desses lugares, está presidida pelas mesmas leis 
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gerais da acumulação capitalista que se manifesta, também, no litoral baiano, como se 

demonstra no desenvolvimento desta Tese.   

Como toda mercadoria, se articula aos pressupostos da produção capitalista que 

aparentemente tem como propósito transformar tudo em objeto de consumo e ou negócio, 

em cuja essência o que interessa é a apropriação da mais valia,  que move a roda da 

acumulação do capital.  Isto implica em cumprir, no mais curto espaço de tempo, a 

rotatividade do capital dada pelo aumento do consumo, isto é, pela rotação do número de 

turistas, na visitação dos “lugares  turísticos”.  

Esta Tese enfoca um tipo de turismo específico que é o voltado para o 

aproveitamento dos recursos sol-praia-mar. Portanto, é um tipo de turismo que para ser 

realizado depende de áreas geográficas específicas de litoral e mais, áreas onde se tenha uma 

oferta relativamente contínua de períodos sem precipitação de chuva, temperaturas amenas e 

horas de insolação adequadas que, aliadas a outros fatores climáticos, possibilitam as 

condições necessárias para a plena atividade do turismo baseado em sol-praia-mar. Isto pode 

ser uma colocação óbvia, mas é uma questão central de onde se depreende a especificidade 

deste tipo de segmento de turismo, pois estas condições não se distribuem igualmente de 

forma simultânea pelo globo terrestre. 

Os lugares aonde se encontram dadas estas condições vai despertar os interesses dos 

empresários capitalistas e agentes vinculados a esse segmento do turismo para se 

apropriarem privadamente de uma “porção” da natureza para dispô-la segundo seus 

interesses. Por esta razão, mais do que os outros segmentos da atividade do turismo, o 

segmento sol-praia-mar fortalece a apropriação privada da natureza para sua realização A 

justificativa para a apropriação privada de porções da natureza vai se apoiar numa mudança 

de concepção da própria natureza e requer um estatuto jurídico que a referende., que ampare 

a sua transformação de um bem natural em mercadoria, isto é, que a natureza além de um 

valor de uso passe a ter, também,  um valor de troca. 

Para que este segmento de turismo sol-praia-mar viesse a ter a importância que tem, 

contemporaneamente, foi necessário um longo percurso que implicou, também, na 

construção social da praia como lugar para lazer e nos diferentes usos a ela atribuído. Foi um 

longo processo de construção através do qual o mar, ou mais precisamente, o banho de mar 

se incorporou ao cotidiano. Para o banho de mar se tornar uma prática corrente, a sociedade, 

à sua época, vai precisar vencer os medos e preconceitos também em relação a exposição do 

próprio corpo, submetido, num período da história, a forte controle social. O impulso para 

este percurso iniciou-se com o reconhecimento dos poderes medicinais do banho de mar para 
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a cura de doenças. Vai ser a busca da praia para a saúde o ponto de partida para a 

generalização do uso da praia que se tem hoje. Primeiro, viu-se desenvolver a prática da 

talassoterapia nas águas frias dos mares do Norte, prática que se difundiu mundialmente, 

alcançando os Trópicos, no final do século XIX, a partir de Miami – origem do turismo no 

sol tropical. 

 Isto confirma o fato de não se ter a praia em condições de uso em todos os lugares. 

Assim, vão ser privilegiados alguns lugares, onde se tem uma praia adequada para banho, 

com acessibilidade, mas, principalmente, com um apoio para a permanência dos visitantes 

que, em curta ou longa temporada, se deslocavam para as zonas balneárias. A partir daí, os 

pontos privilegiados da geografia litorânea vão se tornar atrativos não só pela qualidade 

própria de cada praia, pelas condições de acesso, pela distância de núcleos urbanos, pela 

oferta de possibilidades de recreação, como, também, pela qualidade das instalações de apoio 

oferecidas que, no seu conjunto, representam a funcionalização dos lugares para a atividade 

balnear.  

 Em certa medida, vai ser a questão da funcionalização ou adequação dos lugares para 

as diferentes atribuições dadas ao uso da praia, que vão permitir a articulação de diferentes 

interesses de segmentos sociais e de empreendedores capitalistas nestas atividades.  

 Nesta Tese deu-se especial atenção a este processo e ao protagonismo assumido por 

alguns países europeus.  Vai ser na Inglaterra onde se manifestou, no século XIX, de forma 

mais acabada, o surgimento do uso da praia e sua funcionalização como balneários, criando 

formas particulares de organização urbanística e arquitetura específica para estes centros. 

que logo se estende por quase todos os países da Europa.  Num primeiro instante, como já 

acentuado, os balneários estavam associados às práticas médicas, quer como sanatório quer 

como balneário, posteriormente, foi agregada a estas as atividades de recreação restrita à 

aristocracia e, logo após sua difusão social, sob a égide da ideologia do higienismo, 

propagando-se a outros contingentes sociais da população.  

 Contribuiu, decididamente, para isto as novas tecnologias de transporte, notadamente 

a ferrovia, e aliado a isto, uma massa de trabalhadores que tinham acesso a estas novas e mais 

rápidas possibilidades de deslocamento a estes lugares especializados.  A ideologia do 

higienismo contribuiu, também, para que as práticas terapêuticas do banho de mar, em seu 

processo de difusão, extrapolassem àquelas preocupações individuais para práticas mais 

coletivas. Questões que vão ter reflexo, também, na vida coletiva das cidades litorâneas.  

 Os exemplos trazidos sobre a construção social da praia e o desenvolvimento da 

atividade de turismo permitem afirmar, também, que a propalada “vocação” dos lugares – no 
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caso de balneários, mas também para o turismo de sol-mar-praia –, embora prescinda da 

natureza não é algo “natural”, mas socialmente construído para o qual se desprende esforços 

deliberados do conjunto da sociedade nesta direção.  

 A oferta de lugares especializados para o turismo fez com que este movimento do uso 

da praia, iniciado na Inglaterra, se deslocasse ao arco norte do Mediterrâneo, criando uma 

linha de ocupação do litoral com lugares voltados para o desfrute do tempo livre de 

determinadas camadas sociais.  Camadas que se ampliaram a partir da criação do estado de 

“bem estar social” e que vai promover períodos de descanso remunerados para uma massa 

maior de trabalhadores. Alguns países, como França, Espanha, Alemanha e Itália, em 

momentos políticos específicos, vão internalizar a oferta de lugares voltados para a recreação 

como política de Estado viabilizando tanto a construção de grandes equipamentos como 

infraestrutura de acesso a estes.  

O Brasil, embora em plano secundário, estava articulado com as ideias e movimentos 

que aconteciam nos centros hegemônicos europeus em relação ao processo do uso da praia 

para o banho de mar e das repercussões ocorridas nos espaços litorâneos para viabilizar esta 

prática.  Num primeiro momento uma prática vinculada à saúde e à ideologia do higienismo 

que vai se desdobrar como fenômeno também articulado à recreação.  

Um marco de referência para isto foi a Abertura dos Portos, em 1808, que tanto 

permitiu o livre comércio de mercadorias bem como da circulação de pessoas e das ideias de 

outros lugares. Assinala-se o uso terapêutico do banho de mar feito pelo príncipe regente D. 

João VI, como registro inicial desta prática no Brasil, no contexto de construção social da 

praia. Uma prática que vai sendo instituída no cotidiano nacional através da propagação das 

ideias que são trazidas de fora, tanto pelos viajantes estrangeiros, como pelos médicos 

formados na Europa e, após isto as ideias que se desenvolveram localmente.  O Dicionário 

Bibliográfico Brasileiro se reporta as Gazetas Médicas e fornece referências de médicos que, 

já no século XIX, se dedicaram a estudar e a escrever no Brasil acerca das propriedades do 

banho de mar, da higiene da habitação e dos problemas sanitários conectados com as ideias 

do higienismo. Temáticas que já ganhavam corpo conceitual nos estudos da “Cadeira de 

Hygiene”, da Faculdade de Medicina Bahia e que, mais tarde, darão suporte ao sanitarismo. . 

 Foi nesta trajetória de valorização dos banhos de mar para fins terapêuticos e, 

consequentemente do uso da praia, que se estabelece, também, no Brasil a implantação de 

balneários à moda europeia, mesmo que vinda através da influência norte americana.  Aliado 

a isto há um desencadeamento do processo de valorização imobiliária vinculada à 

funcionalização dos lugares para a prática balnear.  Para a implantação dos balneários era 
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necessário às condições subjetivas, isto é, a aceitação e internalização do banho de mar como 

prática social, mas, também, suas condições objetivas, isto é, o interesse de setores 

capitalistas para investir nestes empreendimentos.   

 As práticas do uso terapêutico da água do mar vai se difundir no Brasil, à semelhança 

de outros países, associada aos jogos de azar e aos espetáculos de recreação e de divertimento 

algo também presente nas estâncias termais abrigados em grandes hotéis-cassinos, 

confirmando um modelo disseminado em todo o mundo. Isto num período de pujança 

econômica e satisfação social de uma elite nacional, sob influência da Belle Époque, que não se 

manifesta de maneira uniforme no mundo, mas que repercute aqui de forma evidente. 

 Os novos saltos tecnológicos dos meios de comunicação e transporte, advindos do 

boom econômico do pós Segunda Guerra Mundial, e dos avanços sociais e políticos do País 

vão favorecer o desenvolvimento de um segmento econômico voltado para a mercantilização 

do tempo livre, a ser consumido nos lugares especializados para tal fim. Os deslocamentos 

serão orquestrados a partir da organização da atividade econômica do turismo que estabelece 

uma relação entre centros emissores e receptores, tanto nacionais como internacionais. 

Começa a se esboçarem os grandes fluxos de deslocamento para o consumo dos serviços 

turísticos, numa espécie de mundialização dos lugares receptores de viagens, também 

denominado de “turismo de massa”.  Há um foco inicial no segmento turístico histórico e 

cultural que, posteriormente, se amplia privilegiando as demandas mais competitivas na 

especialidade do turismo sol-praia-mar. 

O processo de estruturação do circuito do turismo sol-praia-mar, no Brasil, tem início 

nos anos 70 do século passado, em parte incrementado pelos grandes eixos rodoviários que 

conectam o país, no sentido nordeste-sul. Na Bahia, estes viabilizam a conexão das 

localidades litorâneas com o resto do País, primeiro, através da BR-116 e, posteriormente, da 

BR-101, mais próxima do litoral que propiciou a ocupação de novas áreas para a atividade 

turística.  Um fator fundamental para a estruturação deste segmento foi a eleição do turismo, 

em especial o turismo de litoral, como estratégia política do desenvolvimento econômico do 

País. Esta estratégia que tem início nos governos militares continua nos governos da Nova 

República e se confirma até o período recente. O Estado assume o papel de principal agente 

para criar as condições para o desenvolvimento da atividade de turismo de litoral tal qual foi 

a sua atuação na promoção e instalação de hotéis em estâncias hidrominerais, em tempos 

anteriores.  

O Estado vai atuar em diversas dimensões como planejador, regulador, financiador e 

como produtor direto do espaço do litoral garantindo, assim, as bases para a atração e a 



Luiz Antonio de Souza                                                                          O URBANISMO NA INTERFACE DO TURISMO 
                                    Usos e apropriações especulativas do litoral da Bahia 

 

407 
 

reprodução do capital do segmento do turismo.  Vê-se a articulação de interesses de agentes 

de grande capacidade financeira, banco internacionais e nacionais e empresas de distintas 

origens que incorporam-se a essa atividade, atuando em projetos turísticos imobiliários 

consorciados, com grupos de investidores locais ou internacionais. Esse consórcio de 

interesses age, em muitos casos pressionando os diversos níveis de governos para ocupar 

zonas “preservadas” ou de grande valor paisagístico, evitando os espaços já congestionados e 

os desqualificados do ponto de vista das riquezas naturais.  

Este mesmo Estado vai consolidando sua base institucional voltada para fomentar, 

apoiar e disciplinar a atividade do turismo no País. Uma séria de planos e programas, com 

grandes aportes de recursos, é destinada a incrementar e viabilizar a funcionalização dos 

lugares bem como a sua acessibilidade. Entre estes, cabe especial destaque às ações do 

PRODETUR, orientadas para a região nordeste, através do Prodetur I e II, com a criação e 

implantação de obras de infraestrutura nas áreas de transportes, aeroportos, saneamento 

básico, recuperação de patrimônio histórico, preservação ambiental, formação profissional em 

vários níveis e capacitação de órgãos públicos responsáveis pelo planejamento e gestão da 

atividade turística. Estes Programas também estruturaram a estratégia definindo: Polos 

Turísticos, Corredores Turísticos, Centros Turísticos Integrados e as Zonas Turísticas.   

Porém, não obstante a quantidade de instituições que atuam no fomento da atividade 

turística e no controle do uso do solo em áreas costeiras – como o Projeto Orla –, falta uma 

adequada política territorial para o desenvolvimento da atividade turística nestas áreas.  Os 

três níveis de governo, muitas vezes, se manifestam de forma autárquica, sobre quase tudo o 

que desejam promover nesta área. Apesar de todo um marco legal e institucional existente 

parece ser uma atuação impossível frear a especulação imobiliária, a deterioração provocada 

ao meio ambiente e a degradação das riquezas naturais. Situação incompatível com as 

condições necessárias ao desenvolvimento e à consolidação deste segmento da atividade 

turística.  Questão que revela a própria contradição inerente à atuação do Estado que se 

manifesta no planejamento e fomento da atividade e os interesses divergentes envolvidos.  

A falta do controle dos desdobramentos físico-espaciais da atividade do turismo de 

litoral, além dos impactos territoriais, tem contribuído, em muitos municípios, para a 

desestruturação das atividades econômicas tradicionais, promovendo a eliminação ou o 

abandono das atividades agrícolas, extrativistas e pesqueiras, além de fortes mudanças 

sociais e rupturas culturais irrecuperáveis. Aspectos que contribuem, fortemente, para o 

empobrecimento da própria base da atividade do turismo.  
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Ao mesmo tempo, por se constituir numa atividade que atende, na maioria das vezes, 

a uma demanda exógena, além de produzir a desintegração das atividades econômicas locais, 

as próprias expectativas de incorporação da mão de obra local na atividade turística não 

ocorrem em dimensão que equilibre os postos de trabalho eliminados em relação aos novos 

postos criados.  

 Contribui para agravar este quadro o fato de que com o dinamismo econômico e 

social, os locais “turísticos” passam a atrair os fluxos migratórios para os que buscam 

emprego. Os números fornecidos pelos Censos Demográficos apontam o adensamento de 

ocupação nos núcleos urbanos, cidades e distritos, da faixa litorânea resultado, também, da 

alteração da sua base produtiva seja em razão da crise do cacau, a implantação do 

monocultivo de eucalipto e pela própria implantação de empreendimentos turísticos.  Fatos 

que levam a uma diminuição das atividades na área rural e motivam as migrações, em direção 

ao litoral, motivadas pela expectativa de trabalho nos segmentos turísticos.  Estes migrantes 

chegam em número muito maior do que o necessário e encontram uma base urbana sem a 

mínima estrutura para os receber e incorporá-los. Sem políticas complementares nos campos 

habitacional, de saúde, educacional, de infraestrutura de saneamento básico é comum que, 

nos “polos turísticos” mais dinâmicos, paralelo aos grandes empreendimentos se verifica uma 

ocupação desordenada, configurando quase um “depósito de gente”, um exército de reserva 

disponível, que a cada dia busca as estratégias para sua reprodução. O Baianão e 

Trancosinho, em Porto Seguro; o Buraco do Cachorro, em Morro de São Paulo; Açuzinho e 

Açu da Torre, aglomerados urbanos deslocados para a margem esquerda da Linha Verde em 

Praia do Forte, entre outros, são tão conhecidos como os resorts que ali se implantaram. 

Fazem parte da mesma lógica e confirmam a lei geral da acumulação capitalista que se 

desenvolve combinando a capacidade de gerar riqueza por um lado e, por outro, a 

precariedade urbana, os índices de miséria, pobreza e desemprego. 

Um movimento de distribuição de população que apresenta, como tendência, reforçar 

o processo histórico de colonização brasileira, qual seja o da intensificação da ocupação da 

faixa litorânea, que se pode denominar de “litoralização”. Porém, esta difere do sentido 

clássico do povoamento brasileiro que deu origem às vilas e cidades através da concentração 

de atividades e pessoas nas faixas litorâneas. Na realidade, trata-se mais de uma re-

litoralização induzida, entre outros, pela implantação de atividades vinculadas ao processo de 

funcionalização dos lugares para o turismo. Este movimento recente se dirige tanto para os 

núcleos urbanos já consolidados como para locais específicos onde, muitas vezes, tem uma 

estrutura de ocupação mais rarefeita e uma população que se dedica a atividades não 
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consideradas como produtivas e/ou integradas no circuito mais dinâmico da economia. São 

estes locais, muitas vezes, os escolhidos para implantação de grandes complexos hoteleiros 

que contribui para desestruturar as “riquezas naturais” e as economias locais, já fragilizadas, 

e colocar uma massa de trabalhadores disponíveis no mercado, porém quase sempre sem a 

capacitação exigida.  

 Sem uma política de ordenamento territorial estruturalmente definida, as atividades 

do setor turístico do segmento sol-praia-mar se realizam na Bahia, sobretudo, nos núcleos 

urbanos costeiros, onde já havia consolidado o segmento do turismo histórico e cultural, 

como Salvador, Ilhéus e Porto Seguro. Expande-se para seu entorno, conduzida pelos 

estirões viários, e apoiando-se, inicialmente, na utilização de casas para aluguel temporário, 

ou mesmo aluguel de quartos nestas, construção de segundas residências, pousadas, 

pequenas instalações hoteleiras. Uma estrutura que vai se reproduzir em maior ou menor 

escala em todo o litoral baiano que, pela política de incentivo das prefeituras municipais 

quase sempre desatendem as normas urbanísticas, principalmente, aquelas que determinam a 

altura das edificações e o afastamento em relação à praia. Da mesma forma implantam-se 

loteamentos voltados para a construção de segunda residência que seguem os mesmos 

procedimentos.  

Porém, o que passa a medir o “sucesso” da política estatal de turismo é a capacidade 

na atração de grupos empresariais que investem na implantação de grandes complexos 

turísticos, vinculados a grupos internacionais. Estes setores do capital se beneficiam por 

encontrar ainda bolsões de solos baratos e pelas ações do Estado destinadas a promover as 

atividades do turismo na Bahia, através dos incentivos e financiamentos atrativos para estas 

atividades e legislação permissiva adotada por alguns municípios como forma de atrair 

investidores para seus territórios e desenvolver o turismo local.  Além disso, o Estado passa 

a ser um fiel escudeiro para vencer os entraves, de toda ordem, para a viabilidade desses 

empreendimentos submetendo-se a estes interesses numa atitude que remete, quase, a uma 

nova forma de relação colonialista.   

O empenho para remover “obstáculos” e atrair os investimentos turísticos pode ser 

comprovado no teor das leis editadas pelos municípios de Mata de São João e Prado. O 

primeiro transformou sua área rural, que faz limite com o litoral, em área urbana; e o 

segundo, transformou todo o litoral do município em área urbana. Se isto contribuiu para 

favorecer a implantação de grandes empreendimentos criou, também,  uma situação de alta 

vulnerabilidade na proteção dos Parques Nacionais do Descobrimento e de Monte Pascoal e 
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a Resex Corumbau, o que motivou a ação do Ministério Público, tanto Federal como 

Estadual. 

Porém, não obstante todas as críticas a esse “modelo espontâneo” de ocupação do 

litoral, o crescimento do turismo se consolida, superando as crises econômicas. Seguem-se 

implantando projetos urbanísticos orientados para as distintas formas da atividade do 

turismo de litoral, principalmente, as de “segunda residência”, megaprojetos e complexos 

projetos turísticos e resorts, escudados por agentes nacionais e internacionais.  

A organização da ocupação do litoral baiano para a atividade do turismo obedece a 

uma espécie de epigênese ainda que muito distante de apresentar a agregação que lhe 

conforma unidade, mesmo na diversidade. Reina uma aparente improvisação e laissez-faire no 

intenso movimento de “turistificação” dos lugares. O que parece comandar os fatores 

locacionais para definir as decisões dos empreendedores na funcionalização dos lugares para 

as atividades para o turismo, parece obedecer, principalmente, a lógica da disponibilidade de 

terra, considerando-se que qualquer lugar pode ser vocacionado para ser um lugar turístico, 

vencendo-se os limites das imposições de natureza físicas e ambientais.  

A criação de Unidades de Conservação na faixa litorânea – em suas diversas 

modalidades – acabou por se constituir em um dos poucos elementos limitadores ou 

orientadores da forma de ocupação de áreas específicas. A legislação e procedimentos 

ambientais, nas três esferas de poder, mesmo que bastante clara são constantemente 

desobedecidas e tem exigido a investigação do Ministério Público, Federal e Estadual, para 

garantir o cumprimento da ordem jurídica ambiental e urbanística, de interesses sociais, 

individuais e indisponíveis. Prova disso são os 309 processos que tramitam no Ministério 

Público do Estado da Bahia onde aparecem de alguma forma, envolvidas os 

empreendimentos turísticos nos municípios litorâneos. O levantamento realizado aponta 41 

processos envolvendo construção de hotéis em áreas de praia; 15 casos de urbanização em 

área de mangue; 42 casos de urbanização e loteamentos em áreas de Preservação 

Permanentes (APP), entre outros.  

 Embora não tenha sido propósito desta Tese analisar a localização de todos os 

empreendimentos turísticos, buscou-se identificar a variedade de arranjos espaciais que por 

suas características – tanto em seus processos de implantação, implementação e resultados – 

permitem diferenciar algumas situações de representação espacial, quanto ao seu 

estabelecimento no território. 

O primeiro caso, que se denominou de uso pretérito, vez que a ocupação com 

atividade turística se associou a uma forma anterior como origem (matriz) que deixa atrás e 
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expande-se a partir daí. Abrigado num processo de urbanização consolidado, ocupa a trama 

urbanística pré-existente e se propaga desencadeando outro curso, deixando o “lugar 

partido”. É o caso de  Porto Seguro, Ilhéus, Itacaré, por exemplo.  

O segundo caso, que se denominou de uso periférico, onde a atividade turística 

transforma a ocupação pré-existente em algo marginal (secundário) ainda que necessite desta 

para efeito de sua funcionalização geral. É o caso de Praia do Forte, por exemplo. 

O terceiro caso denominou-se de uso funcional agregador, onde as atividades 

turísticas reúnem-se para conferir funcionalidade, de maneira a operacional o próprio 

empreendimento, mantendo seu caráter exógeno e autônomo ao lugar, que é submetido ao 

empreendimento. É o caso do Plano Baixio, como exemplo em implantação. 

O quarto caso, denominou-se de uso isolado/enclave as atividades turísticas 

afastam-se da convivência, busca a autossuficiência, cortando ou reduzindo possibilidades de 

comunicação e trocas com o entorno. É o caso do Iberoestar, Reserva Imbasay, 

Comandatuba, Meridien, entre outros.  

O que se verifica é que não há um “modelo” espacial hegemônico ao longo do litoral, 

mas uma multiplicidade de situações, embora haja um predomínio dos casos do tipo 

isolados/enclave, em especial nos empreendimentos de grande porte, que tem em sua origem 

as redes internacionais ou grupos nacionais associados a elas. Estes, também, apresentam 

uma multiplicidade de usos dos seus espaços turísticos, onde algumas vezes, a localização a 

beira mar é secundária, desfrutando mais da paisagem do que fazendo uso efetivo desta. 

 Observa-se que os grupos e capitais internacionais que buscam investir (ou que 

“atacam”) no litoral da Bahia tem, predominantemente, origem em países com uma tradição 

de atuação em turismo de litoral, como é o caso da França, Espanha e Portugal. A 

experiência e reconhecimento dessas redes internacionais na atividade de turismo de litoral 

ao buscar “novos produtos” para oferecer a seus “clientes” têm, subjacente a esta ação, 

propiciar uma aumento na rotação e expansão de seus capitais, componentes da ampliação da 

taxa de lucro. Uma expansão de negócios que encontra uma boa acolhida por parte do 

governo local bem como uma legislação mais permissiva que em seus países de origem, onde 

existe um maior controle social na ocupação das áreas litorâneas. 

Quanto ao tipo de empreendimento voltado para as atividades de turismo, tem-se 

uma diversidade de possibilidades. Desde casas para aluguel de habitação, pousadas, pensões, 

hotéis de pequeno, médio e grande porte; resorts; complexos turísticos; condomínios 

residenciais. Também vem se firmando como uma tendência, a associação de casas e 

apartamentos ao lado de construção de grandes hotéis e, mais recentemente, propriedade 
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compartida (time-sharing). A listagem dos 19 investimentos privados previstos, em 2013, 

para Costa dos Coqueiros, dez deles associam hotéis a condomínios residenciais, isto é, “um 

mix” de empreendimentos turísticos e imobiliários. Do total dos 31 empreendimentos 

previstos para as outras áreas do litoral baiano, 20 associam as atividades turísticas e 

imobiliárias, 2/3 do total, com complexo residencial hoteleiro ou condomínios residenciais. 

Como um estudo de caso na escala local, buscou-se analisar o uso da praia nas orlas 

do município de Salvador, considerado como um caso paradigmático. Para isto percorreu-se  

a trajetória da construção social da praia, da incorporação destas áreas ao cotidiano da cidade 

e de como a própria cidade foi transformada em referência de turismo de sol-praia-mar. E, 

principalmente, como o espaço público da praia foi sendo apropriado privadamente, com a 

leniência do poder público, federal, estadual e municipal.  

À primeira vista cabe surpresa o fato de que a praia não aparece internalizada e 

incorporada nos instrumentos de planejamento da Cidade como um espaço privilegiado, 

voltado para o lazer e usufruto de sua população.  As referências encontradas sobre a praia e 

seu uso são raras e esparsas. 

No final do século XIX, a proposta de ocupação para trecho da orla Atlântica, como a 

“Cidade Balneária de Ondina”, não estava diretamente associada ao uso da praia. Constituía-

se muito mais em um empreendimento imobiliário à beira-mar que se antecipava às de zonas 

planejadas para balneários, posteriormente, difundidas pelo País. 

Nos registros da Semana de Urbanismo, de 1935, aparecem manifestadas 

preocupações com os cuidados da praia e com o lançamento in natura de esgotos, bem como 

com a seu abandono.  Consideravam um espaço importante para “divertimento público” e  

traziam referências de outros países que cuidavam deste aspecto da vida urbana e fazem  

menção de planos para determinadas áreas, como o de “uma bela cidade balneária em 

Itapoan”.  Fica subjacente, assim, a importância da praia para os envolvidos na Semana de 

Urbanismo, porém, suas propostas não tiveram desdobramentos em ações governamentais.  

No plano nacional, em 1937, foi reconhecido o trecho de praia de Chega Nego a Piatã 

como paisagem excepcional a ser preservada, tendo sido tombado como bem natural pelo 

IPHAN.  

Mais adiante, em 1943, os trabalhos do EPUCS – Escritório de referência no 

planejamento de Salvador –, contemplam a discussão e propostas quanto ao saneamento da 

Cidade, contudo não se encontrou uma atenção particular com relação às praias, nem mesmo 

como área para recreação.  
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Em síntese, tem-se que apesar de toda produção analítica da Semana do Urbanismo e 

a idealização da cidade de Salvador assentada no aproveitamento do potencial dos seus 

recursos, bem como os estudos realizados pelo EPUCS, não convergem em proposição ou 

recomendação objetivas para o ordenamento da ocupação da praia, voltado para uso 

recreacional dirigido à população. Este uso sempre se dará de maneira espontânea, 

improvisada e especulativa segundo a construção histórica da percepção cultural e 

socioeconômica, em relação ao ambiente da praia. 

Apesar disso, ao longo dos anos, a população em função da valorização social do uso 

da praia e da falta de espaços públicos com a finalidade de recreação – na dimensão e 

quantidade necessária – tem intensificado o uso da praia e as atividades à beira mar. Soma-se 

a este fato o adensamento da ocupação, nem sempre espacialmente contínuo, ao longo da 

faixa de litoral e o modelo de transporte que incentiva os estirões de deslocamento e 

homogeniza o espaço. 

 O uso da praia foi remetido a uma questão de “polícia administrativa”, 

fundamentalmente ao controle do comércio ambulante em área de praia e das instalações 

denominadas “barraca de praia”. O descontrole público destas atividades levou a um 

comprometimento do espaço público da praia, que na condição de bem público, foi quase 

totalmente privatizado.  A praia acabou por ser transformada num espaço privilegiado para a 

circulação de mercadorias – em especial de cervejas e refrigerantes – questão que as 

empresas produtoras de bebidas não deixaram escapar.  Com a participação do poder público, 

os trechos de orla marítima foram, praticamente, loteados entre as principais marcas de 

cervejas constituindo-se num espaço creditado e cativo à distribuição e consumo de seus 

produtos.  

 Assim, a construção social da praia que, historicamente, teve início com as práticas de 

saúde, em Salvador, reorienta-se, na trajetória, sob uma prática cultura perversamente 

construída, associando-se a praia à prática do consumo de cerveja. Situação que se difundiu 

por todas as praias do litoral baiano e do nordeste do País, contribuindo para uma ardilosa 

construção mercadológica da sol-praia-mar. Uma forma mais acabada de apropriação da 

natureza e apropriação do tempo livre do trabalhador. 

 Face aos resultados desta Tese e a evidencia da complexidade dos temas considerados 

é possível se projetar a continuidade da trajetória teórico-metodológica trilhada para avançar 

na compreensão de novas questões que emergiram e que suscitam a possibilidade de 

constituição de linha de pesquisa acadêmica específica no campo do urbanismo de litoral.   
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              G OVERNO DO E STADO DA B AHIA
                  Secretaria de Turismo
                  Superintendência de Investimentos em Pólos Turísticos - SUINVEST

Atualizado em: 29/10/2013
Investimento 

Bahia - Investimentos Privados Inaugurados em 2007 a 2013

Empreendimento Origem 
Recurso Bandeira Localização UHs Abertura

Investimento 
Estimado 

(US$)

Empregos 
diretos

Hotel Casa Grande de São 
Vicente

Portugal / 
França Portugal / França Costa do Descobrimento / Arraial 

D'Ajuda 06 jan/07 1.348.000 09

Zank Boutique Hotel Nacional Nacional Baía de Todos os Santos / 
Salvador 20 nov/07 1.200.000 25

B í  d  T d   S t  / Stella Maris Resort e Conventions Nacional Nacional Baía de Todos os Santos / 
Salvador 330 jan/08 12.500.000 310

Catussaba Business Nacional Nacional Baía de Todos os Santos / 
Salvador 133 fev/08 6.500.000 133

Bahia Suítes Residence Nacional Nacional Jardim de Alá / Salvador 220 set/08 13.000.000 200

América Towers Hotel Nacional Nacional Baía de Todos os Santos / 
Salvador 120 nov/08 11.000.000 100

Iberostar Bahia (2ª etapa) Espanha Espanha Praia do Forte / Mata de São João 540 dez/08 100.000.000 540

Malibu Plaza Nacional Nacional Vilas do Atlântico / Lauro de 
Freitas 56 dez/08 740.000 30

Pestana Lodge Portugal Portugal Baía de Todos os Santos / 
Salvador 98 fev/09 14.000.000 90

Pousada Casa da Vitória Nacional Nacional Baía de Todos os Santos / 
Salvador 7 mar/10 175.000 8

Grand Palladium Imbassai Resort 
& Spa - Reserva Imbassaí Espanha Espanha Costa dos Coqueiros/Imbassaí / 

Mata de São João 654 set/10 80.000.000 604

Mercure Pituba Nacional Nacional Baía de Todos os Santos / 
Salvador 154 jan/11 13.000.000 50

Hotel Mar Paraíso (2ª etapa) Nacional Nacional Costa do Descobrimento / Arraial 
D'Ajuda 25 mar/11 5.000.000 30

Salvador Business Flat Nacional Nacional Baía de Todos os Santos / 166 ago/11 18 000 000 50Salvador Business Flat Nacional Nacional Salvador 166 ago/11 18.000.000 50

Matiz Salvador Nacional Nacional Baía de Todos os Santos / 
Salvador 304 nov/11 20.000.000 150

Mercure Boulevard Salvador Nacional Nacional Baía de Todos os Santos / 
Salvador 324 mai/12 40.000.000 200

InterCity Premium Salvador Nacional Nacional Baía de Todos os Santos / 
Salvador 187 jul/12 20.000.000 70

Baía de Todos os Santos / Sotero Hotel Nacional Nacional Baía de Todos os Santos / 
Salvador 133 nov/12 17.000.000 60

Pousada A Capela Nacional Nacional Costa dos Coqueiros/Arembepe 8 dez/12 200.000 6

Hostel F Design Nacional Nacional Baía de Todos os Santos / 
Salvador 13 dez/12 5.000.000 25

Sheraton Hotel da Bahia Nacional Nacional Baía de Todos os Santos / 
Salvador 284 mar/13 50.000.000 200

C i h d S tã /F i dIbis Feira de Santana Nacional França Caminhos do Sertão/Feira de 
Santana 120 abr/13 6.000.000 28

Arena Sauípe                 Espaço 
Multiuso para Eventos Nacional Nacional Costa dos Coqueiros / Sauípe * ago/13 7.000.000 350

Grande Hotel Sesc de Itaparica Nacional Nacional Baía de Todos os Santos / 
Salvador 83 out/13 10.000.000 120

TOTAL 3.985 451.663.000 3.388
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proprietário

Investimento 
estimado (US$) Situação Empregos 

diretos
Costa dos Coqueiros 13.634 3.923.150.000 21.061
Complexo Sol Meliá - 1ª 
etapa (The Reserve 
Paradisus Hotel - Guarajuba)-
Guarajuba Empreendimentos 
S.A.

hotel, spa e centro de convenções 
para 1.000 pessoas Espanha Guarajuba / 

Camaçari Sol Meliá 225 * Grupo Sol Meliá 60.000.000 Planejamento 225

Complexo Sol Meliá - 2ª 
etapa (The Guarajuba Beach 
Resort)

04 hotéis + academia de golfe, clube 
equestre, centro comercial, 

condomínios de 1ª e 2ª residência
Espanha Guarajuba / 

Camaçari Sol Meliá 1.000 dez/2020 Grupo Sol Meliá 700.000.000 Planejamento 500

Costa de Imbassay Resort e 
Residence (Orissio Norte) hotel+2ª residencia Brasil Imbassaí / Mata de 

São João 2.714 1ª fase 
dez/2015 Cyrela Brazil Realty 450.000.000 Planejamento 2.714

Orissio Sul hotel Itália Imbassaí / Mata de 
São João

Orissio 
Investimentos 533 * Alcebiades Barata 14.500.000 Planejamento 533

Grand Palladium Imbassai 
Resort & Spa - Reserva 
Imbassaí - 2ª etapa

hotel Espanha Imbassaí / Mata de 
São João Fiesta Hoteles 210 jun/2014 Fiesta Hoteles 90.000.000 Planejamento 400

Double Tree / Les Terrasses hotel com 110 UHs + 
cond.residencial com 80 casas Brasil Itacimirim / 

Camaçari
Hotel-Doubletree by 

Hilton 110 *
Thomas Magnus

30.000.000
Planejamento   
*projeto em 

revisão
180

Bahia dos Coqueiros área com 104 hectares, 2,4 kms de 
praia, 3 empreendimentos hoteleiros Portugal Jacuípe / Camaçari A definir 770 1ª etapa  3 anos 

após aprovação
Grupo Lena (Liz 

Construções 220.000.000 Planejamento 1.200

Iberostar (3ª Etapa)  3º hotel Espanha Praia do Forte / Mata 
de São João Iberostar 240 * * Planejamento 400

Complexo Turístico em Praia 
do Forte - Norte / Bensal 
Holding do Brasil

02 hotéis(peq.porte) + conjunto 
habitacional+vila de 

entretenimento+centro de serviços e 
lazer

Espanha Praia do Forte/ Mata 
de São João Grupo TRUSAM 1.200 * Grupo TRUSAM 500.000.000 Planejamento 2.000

Complexo Turístico em Praia 
do Forte - Sul / Amagerone 
Capital Holding do Brasil

04 hotéis(medio a grande porte) 
+conjunto habitacional+ campo de 
golfe + centro de serviços e lazer

Espanha Praia do Forte/ Mata 
de São João Grupo TRUSAM 2.500 * Grupo TRUSAM 700.000.000 Planejamento 5.000

Plano Baixio (1ª Etapa) hotel + centro de serviços e lazer Espanha Baixio - Esplanada Grupo É de Prima 60 * Grupo É de Prima 398.000.000 Planejamento 1.450

Busca Vida Bangalô Resort
hotel com 45 UHs + 13 unidades 

residenciais + centro de serviços + 
restaurante 

Portugal Busca Vida / 
Camaçari A definir 45 jun/2014 Grupo Lena / Liz 

Construtora 40.000.000 Planejamento 50

Fazenda Onça entretenimento e lazer (454 
hectares) Bélgica Cachoeira de Itanhí / 

Jandaíra A definir 0 * Inka Lodge 18.750.000 Planejamento 300

Naurigas/Aguaduna
Empreendimento Turístico-

Imobiliário/970 unidades hoteleiras, 
1.701 unidades imobiliárias

Espanha Massarandupió / 
Entre Rios

Grupo Fiesta 
Hotels&Resorts, 

outros
970 1ª etapa 

01/06/2014

Naurigas 
Empreendiementos e 

Participações
195.000.000 Planejamento 2.983

Costa Azul Bahia Golf Resort 
& Condomínio

área com 868 ha (2,5 km de praia), 
complexo turístico com 05 hotéis + 
condomínio residencial+ 01campo 
de golfe + centro hípico + centro de 
entretenimento, serviços e comércio 

Espanha Costa Azul / 
Jandaíra

Invisa Internacional 
Hotéis 2.250 dez/2015 Grupo Invisa 312.500.000 Planejamento 1.500

Aero Espaço Empresarial & 
Hotel

misto hoteleiro/mall/empresarial-187 
UHs/21 lojas /360 salas Nacional Lauro de Freitas Intercity 187 fev/2014 Graute Empreendimentos 30.000.000 Implantação 200

Quintas de Arembepe

hotel com 200 UHs + casas 'bio vilas' 
autosustentáveis + hotel executivo 

com 150 UHs + condomínio 
residencial 80 unidades+ centro de 

entretenimento, serviços e comércio 

Portugal Arembepe / 
Camaçari

TWIST / Rede 
Sleep Hotels 350 1ª fase em 

dez/2015 Design Resorts              150.000.000 Planejamento 400

Fazenda Santa Clara Hotel de charme, com apelo rural,  
com 150 UH e 516 lotes residencias Nacional Malhadas / Mata de 

São João A definir 150 * Ernani Castro                  8.400.000 Planejamento 1.000

Bristol Hotels Camaçari Hotel economico Nacional Camaçari Bristol Hotels-
Grupo Allia 120 nov/2016 *                  6.000.000 Planejamento 26

* - Números e datas não informado pelos investidores 1 / 4
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Baía de Todos os Santos 1.959 450.772.000 1.436

Catussaba Inn hotel Nacional Salvador DIHOL 232 * Dihol Hotelaria 25.000.000 Planejamento 300

Catussaba Suítes hotel Nacional Salvador DIHOL 86 jan/2014 Dihol Hotelaria 9.000.000 Implantação 86

Hotel Hilton / Hotel do 
Comércio

hotel de alto padrão + restaurante  + 
salas de reuniões + health club + 

7Day Spa
Portugal Salvador Hilton 170 * Grupo Imocom 37.500.000 Planejamento 250

Porto Bello Armação hotel Nacional Armação / Salvador Porto Bello Hotéis 380 dez/2015 Cícero Senna / Denise 
Marques 50.000.000 Planejamento 200

Txai Hotel Salvador hotel de alto padrão+4 residencias Nacional Salvador Txai Resort 44 * Brazil Hospitality Group 3.500.000 Planejamento 120

Ilha de Cajaíba (1ª etapa) * hotel e 2ª residencia* Estônia São Francisco do 
Conde * * * Property Logic 195.000.000

Planejamento   
*projeto em 

revisão
*

Hotel Fasano (antigo edificio 
A Tarde) hotel boutique Espanha Salvador

Prima 
Empreendimentos 

Inovadores
70 * Prima Empreendimentos 

Inovadores 6.522.000 Planejamento 70

Hangar Salvador 2 Hotéis: Ibis- 275 UHs  / Novotel-
192 UHs       Nacional Salvador Rede Accor 467 dez/2013 Odebrecht Realizações 55.000.000 Implantação 200

Hotel Horto Bela Vista Hotel com 224 Uhs no Horto Bela 
Vista, Av. ACM s/n Nacional Salvador

Atlantica Hotels 
International, 

(Choice Hotels – 
bandeira Quality)

224 mar/2014
JHSF Salvador 

Empreendimentos e 
Incorporações S/A

27.500.000 Comercialização 
/ Implantação 80

Hotel Palace - Rua Chile hotel Nacional Salvador Fera Investimentos * * * * * *

One By Caesar Business misto: hoteleiro 14 pavimentos-166 
UHs/comercial -19 pavimentos Nacional Salvador Rede Accor 166 dez/2013 Fator Realty 35.000.000 Implantação 64

Bristol Hotels Salvador Hotel economico Nacional Salvador Bristol Hotels-
Grupo Allia 120 abr/2016 *                  6.000.000 Planejamento 26

Embarcação para passeio na 
Baía de Todos os Santos

Embarcação para 160 pessoas 
sentadas+restaurante+bar+pista de 

dança (22mX9,5m / deck com 
200m²)

Nacional Salvador * * dez/2013 Estaleiro Logic Bahia, Av. 
Oscar Pontes 750.000 construção 40

* - Números e datas não informado pelos investidores 2 / 4
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Incorporador ou 
proprietário

Investimento 
estimado (US$) Situação Empregos 

diretos
Costa do Dendê 1.417 732.500.000 1.910

Projeto Maraú 1 hotel alto padrão + 50 casas Nacional Maraú A definir 33 * Empresas Taguaiba / 
Sanca. 17.500.000 Planejamento 60

Projeto Tamaca

05 pousadas com 50 UHs + 
residencial com 550 unidades eco-
sustentáveis + centro de serviços + 
centro de entretenimento + inclusão 

social

Nacional / 
Itália

Morro de São Paulo 
/ Cairu A definir 275 * 100.000.000 Planejamento 300

Espaço XXI

2700 hectares com 600 hectares de 
coqueiral, 03 hotéis + 1100 casas + 

campo de golfe+ hípica + polo club + 
pousadas  

Portugal Algodões / Maraú A definir 900 dez/2020 Grupo Amorim-Portugal / 
Grupo Ruas-SP 500.000.000 Planejamento 1300

Pratigi Resort-Fazenda Barra 
dos Carvalhos

hotel de alto padrão com 49 
bangalôs + condomìnio residencial + 
restaurantes  + quadras de tênis + 
marina + beach club + spa + centro 

hípico

Nacional / 
Suécia

Praia de Pratigi / Nilo 
Peçanha A definir 49 jan/2015 110.000.000 Planejamento 200

Vila Alambique

Hotel e condomínio ecológico de alto 
padrão com marina e um centro de 

encontros acadêmicos em uma área 
de 8 hectares

Alemanha/ 
Brasil

Morro de são Paulo / 
Gamboa A definir 160 mai/2014 Nikolas Nitschack 5.000.000 Planjemento 50

Ponta do Curral
Projeto de aprox. 4 ha - atracadouro 
com poitas, tipo iate clube, hotel de 
pequeno porte e projeto residencial

Nacional Ponta do 
Curral/Valença A definir * * Frederico Joaquim de 

Carvalho * Planejamento *

Costa do Cacau 853 244.250.000 1.254

Fazenda Itacarezinho pousada de charme + residencial Nacional Itacaré A definir * * 12.500.000 Planejamento *

Fazenda Miramar hotel  + residencial + village Nacional Itacaré A definir 75 * 23.000.000 Planejamento *

Fazenda Patizeiro 01 hotel + residencial Nacional Itacaré A definir 150 * 21.000.000 Planejamento *

Ilha de Canavieiras Resort 
(Marina Resort) resort + condominio residencial Nacional Canavieiras a definir 247 * Brazil Hospitality Group 15.000.000 Planejamento 269

 Hotel & Residence ( Nossa 
Senhora da Vitória)

turístico-imobiliário, 22 hectares com 
01 km de praia Nacional Ilhéus a definir 207 * Brazil Hospitality Group                26.500.000 Planejamento 125

Miramoro Eco-Boutique 
Resort hotel boutique Itália Itacaré Grupo San 

Domenico Hotels 14 *                  1.250.000 Planejamento 20

Reserva Itacaré-Conchas do 
Mar Empreendimentos 

área de 233 hectares = pousada de 
charme com 30 apartamentos + 
hotel com 100 apartamentos+ 

residências de moradia e de uso 
turístico, área comercial, centro de 

convenções, hospital, escola 
profissionalizante, centro esportivo.

Itacaré a definir 130
1ª etapa 

concluída em 
Julho 2015

Conchas do Mar 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda

               70.000.000 Planejamento 800

Resende Hotel Vilas Resort hotel alto padrão Suécia Praia do Resende / 
Itacaré A definir 30 fev/2014

Grupo SVEA - Bahia 
Beach Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. 
75.000.000 Planejamento 40

* - Números e datas não informado pelos investidores 3 / 4
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estimado (US$) Situação Empregos 

diretos

Costa do Descobrimento 978 286.000.000 1.430

Projeto Portal do 
Descobrimento (Fazenda 
Ondina)

01 hotel 250 UHs + Apart-hotel 300 
Uhs + pousada 50 + campo de golfe 
+ condomínio residencial com 502 

casas

Portugal Belmonte A definir 600 dez/2015

Luso Brasil - Sociedade 
de Investimentos 

Imobiliários/ SETA 
Projetos

63.500.000 Planejamento 600

Golf Boutique Resort 
(Terravista Boutique)

1 hotel + 19 residencias-7 hectares + 
empreendimento turístico-imobiliário Nacional Trancoso / Porto 

Seguro A definir 69 * Brazil Hospitality Group 20.000.000 Planejamento 200

Fasano Trancoso complexo residencial hoteleiro-40 
bangalôs+23 'Residências Fasano'

50%Suécia/
50%Fundo 

Private 
Itacaré 
Capital 

Praia de Itapororoca 
/ Trancoso / Porto 

Seguro
Fasano 63 *

Bahia Beach 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda.

50.000.000 Planejamento 250

Singlehome Trancoso Hotel 318 hectares com 1,8 km de praia-3 
hotéis+residencias Nacional Trancoso / Porto 

Seguro A definir 150 dez/2015 Brazil Hospitality Group 100.000.000 Planejamento 180

Projeto Turtle Bay
turístico-imobiliário + campo de golfe 
09 buracos + centro equestre, centro 

comercial + spa

Espanha / 
Brasil Belmonte A definir 50 dez/2015 42.500.000 Planejamento 100

El Secreto da Bahia
46 UHs + spa  + restaurante + 

condomínio residencial + centro de 
serviços

Espanha Arraial d'Ajuda / 
Porto Seguro A definir 46 *                10.000.000 Planejamento 100

Chapada Diamantina 370 23.500.000 458

Reserva Lençóis
hotel resort (180 UHs) + pousada  

(90 UHs)+ residencial com serviços  
(100 UHs)+ memorial do garimpo 

Nacional Lençóis A definir 370 * 23.500.000 Planejamento 458

322 20.500.000 111

Ibis Vitória da Conquista hotel Economico com 106 UHs Nacional Vitória da Conquista Rede Accor 106 fev/2014 Marli Soares Carvalho 6.000.000 Implantação 35

Bristol Hotels Vitória da 
Conquista Hotel economico Nacional Vitória da Conquista Bristol Hotels-

Grupo Allia 120 abr/2017 *                  6.000.000 Planejamento 26

Recreio Residence Hotel hotel com 96 apartamentos e 
Auditório para 150 pessoas Nacional Vitória da Conquista A definir 96 dez/2013 E2 Engenharia e 

Empreendimentos 8.500.000 Implantação 50

Caminhos do Oeste 120 6.000.000 26

Bristol Hotels Barreiras Hotel economico Nacional Barreiras Bristol Hotels-
Grupo Allia 120 nov/2017 *                  6.000.000 Planejamento 26

Caminhos do Jiquiriça 120 6.000.000 26

Bristol Hotels Santo Antonio 
de Jesus Hotel economico Nacional Santo Antonio de 

Jesus
Bristol Hotels-

Grupo Allia 120 nov/2015 *                  6.000.000 Planejamento 26

Vale do São Francisco 120 6.000.000 26

Bristol Hotels Juazeiro Hotel economico Nacional Juazeiro Bristol Hotels-
Grupo Allia 120 abr/2018 *                  6.000.000 Planejamento 26

TOTAIS 19.893           5.698.672.000 27.764

Caminhos do Sudoeste

* - Números e datas não informado pelos investidores 4 / 4
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Cronologia dos principais antecedentes e fatos relacionados ao  

Processo Orla de Salvador 

Data Ocorrência Observação 

1985 “Projeto de Valorização da Orla 
Marítima de Salvador” 

No Governo de João Durval. 
Acentua a ocupação da praia por 
barracas. 

1991 “Operação Orla” 
Novo Projeto Orla 

No governo de Lídice da Mata 
previa a construção permanente de 
“barracas geminadas”. 

Outubro de 1995 Barraqueiros apreensivos com o 
nosso Projeto Orla apresentado 
pela PMS. 

O secretario municipal de Serviços 
Públicos, Virgílio Pacheco, 
apresentou aos barraqueiros o 
novo Projeto Orla. Modelo de 
barracas geminadas que a título de 
experiência seria implantada no 
treco Corsário/Jaguaripe. O custo 
do financiamento, segundo o 
secretario, será efetuado em 
parceria com a iniciativa privada. 

2004 O processo 2004.33.00.010791-7 
corria na Justiça Federal contra 
Prefeitura por causa da construção 
de barracas em terrenos 
pertencentes à União.  

Ação do tempo de Imbassahy que 
não teve prosseguimento por conta 
de liminar. 

03/10/2005 A Secretaria de Serviços Públicos 
(SESP) lança projeto de 
requalificação da orla centrado na 
ampliação das barracas de praia 
com recursos de patrocínio das 
cervejarias Ambev e Schincariol. 
Das 527 barracas da orla da cidade, 
215 entram na primeira fase do 
projeto (1) 

 

10/01/2006 Muitas barracas já estavam 
requalificadas conforme novo 
projeto, passando de quiosques 
cobertos de palha de 36m2 para 
estrutura de alvenaria, blocos 
cerâmicos, cobertas de telhado de 
madeira com tamanhos variados de 
35 a até 91,16m2 (1). 

 

Setembro/2006 Foi determinada pela Justiça a 
suspensão das obras de 
requalificação das barracas de 
praia, patrocinadas pelas 
cervejarias e fábricas de 
refrigerantes, com o aval da 
Prefeitura (2). 

 

01/10/2006 Ibama embarga barracas em obras 
por falta de licença ambiental em 
ação movida pela Gerência do 
Patrimônio da União que 
reclamava não ter autorizado a 
ocupação da faixa de areia das 
praias (1). 

 

19/10/2006 Ministério Público Federal entra 
com ação civil pública na Justiça 
Federal e pede a paralisação do 
projeto de requalificação. Juiz da 
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13a. Vara manda parar as obras. 
Das 215 barracas inseridas no 
projeto, 41 já estavam prontas e 
174 em obras (1). 

20/01/2007 De forma improvisada, 174 
barracas funcionam; 41 estavam 
prontas e 312 permaneceram no 
formato antigo, circular, em 
estrutura de madeira e coberta de 
piaçava (1) 

 

19/04/2007 Juiz determina a demolição das 215 
barracas e dá prazo máximo de 75 
dias para a Prefeitura de Salvador. 
(1) 

 

08/05/2007 Prefeitura recorre no Tribunal 
Regional Federal em Brasília. TRF 
suspende demolição e permite que 
barraqueiros permaneçam 
trabalhando até acordo ou 
julgamento da ação. (1) 

 

04/06/2007 Primeira audiência de Conciliação Concedido o prazo de 30 dias para 
que a PMS apresente o 
recadastramento completo das 
permissões de barracas em toda a 
orla de Salvador e apresente o 
plano de retirada dos anteparos 
artificiais que tem impedido o livre 
acesso do povo aos trechos de 
praias da cidade. (3) 

09/07/2007 Segunda Audiência de Conciliação Foi apresentado o cadastramento 
determinado envolvendo todas as 
barracas de praia da cidade, seus 
permissionários e localização 
topológica. Não tendo sido obtido 
um acordo, o juiz determinou a 
realização de perícia para solução 
concreta e definitiva do conflito de 
interesses. (3) 

Julho de 2007 Nomeada a Equipe de Peritos para 
proceder a avaliação técnica 

 

31/10/2007 Entrega do Laudo Pericial  

06/11/2007 Audiência Pública  

06/11/2007 Carlos d’Ávila Teixeira, juiz da 
13a. Vara, decide que as barracas de 
praia vão continuar funcionando da 
mesma forma que estão hoje até o 
final do verão. (1) 
Prefeitura procederá a demolição 
das barracas que não estiverem 
concluídas. 

 

12/12/2007 Prefeitura suspende o 
cumprimento da ordem judicial de 
demolição das barracas em função 
da ação de suspeição do juiz Carlos 
D’Ávila movida pela Associação 
dos Barraqueiros da Orla Marítima 
de Salvador.  

 

Dez 2008 O TRF negou o pedido de 
suspeição do juiz e em dez. 2008 
Carlos D’Ávila volta ao processo 
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Jan de 2009 Segundo processo para suspeição 
do juiz movida pelos barraqueiros.. 

 

Julho/2009 Prefeitura solicitou desistência do 
recurso contra a decisão do juiz 
federal Carlos D’Ávila Teixeira 
para demolição das barracas. 

 

Agosto/2009 Prefeitura prossegue a demolição 
das barracas inacabadas e faz 
acordo com os permissionários 
para instalação de toldos. 

 

Maio/2010 A Prefeitura determinou a 
demolição de 98 barracas restantes 
pois já tinha sido derrubadas 48 
com base na determinação do juiz e 
no laudo da Vigilância Sanitária 
que comprova risco 1a saúde dos 
comerciantes e consumidores. 

 

Julho de 2010 O juiz da 13a. Vara da Justiça 
Federal determinou a demolição de 
todas as barracas que ainda estão 
instaladas nas praias do município 
de Salvador. 

 

Fonte: (1) A Tarde, 07/01/2007, p. 4. (2) A TARDE, 13/12/2007, p. 8. (3) TJF. Elaboração própria. 
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Relação das barracas de praia de Salvador indicadas pela Revista Veja como “O 
melhor da Cidade 2000-2001” 
 
ANEXO: ReANElação  

O MELHOR DA CIDADE 2000 – 2001 BARRACAS DE PRAIA    
 

Aqualoca Rua das Sete Casas, Pedra do Sal, Itapuã, 374-6172 e 9138-7684. Inverno: 8h30/19h 
(sáb. e dom.), verão: 8h30/19h (qui. a dom.). Chama a atenção pela variedade de shows musicais. 
Bandas e som mecânico agitam os luaus, no verão. Blues, jazz, MPB ou rock clássico são os ritmos 
da barraca. O peixe (R$ 10,00 por 700 gramas) servido com salada, farofa e fritas é um dos pratos 
que têm mais saída. Prove também o caranguejo acompanhado de pirão (R$ 7,00 com cinco 
unidades) ou o bolinho de peixe (R$ 6,00 por oito unidades). Para beber, roskas (R$ 3,00) de todos 
os tipos de frutas da época.  

Aruba Barraca dos Artistas Praia dos Artistas, Boca do Rio, 461-2464. Inverno: 8h/18h (seg. a 
dom.), verão: 8h/último cliente (seg. a dom.). É uma das barracas mais tradicionais da Boca do Rio, 
com quase dez anos. É freqüentada principalmente pelo público GLS. Durante a semana, o estilo de 
música mais tocado é o pop rock, enquanto sábado e domingo são dias de axé. Entre os tira-gostos 
mais pedidos está o caldo aruba (R$ 3,00), preparado com diversos frutos do mar, como polvo, siri, 
ostra, camarão, peixe. O caranguejo (R$ 1,30, a unidade) é o campeão de vendas. Durante a semana 
a cerveja custa R$ 1,40 e aos sábados, domingos e feriados sobe para R$ 1,80.  

Barraca Azul Marinho Praia de Stella Mares, 374-4083. 8h/18h (seg. a dom.). São dois quiosques 
que no verão chegam a empregar cerca de trinta funcionários, para atender a legião de turistas que 
engrossa o público cativo da barraca. Nos finais de semana, é um dos principais pontos de paquera 
da região. Entre os quiosques existem mesas compridas de madeira, dispostas sobre o chão calçado, 
debaixo de uma boa sombra. Há um chuveiro em forma de peixe ao lado de uma casinha de madeira, 
onde funcionam dois banheiros sempre bem limpos. O mar é agitado, mas, quando a maré está 
baixa, formam-se piscinas, ideais para o banho. Depois de arriscar um mergulho, experimente o peixe 
frito (de R$ 15,00 a R$ 23,00), servido com salada de cenoura, tomate, cebola e farofa.  

Barraca Biruta Tchê Praia de Stella Mares, 374-3972. 8h/18h (ter. a dom.). Cc.: M e V. Há cinco 
anos, os irmãos Newton e Wilson mantêm a barraca que é uma das preferidas da região. A melhor 
dica para encontrá-la são as birutas, que, além de indicar a direção dos ventos, dão a pista para o 
lugar. A barraca é decorada por esculturas de tronco de coqueiro, obras dos irmãos. Para facilitar o 
movimento de pessoas pelas redondezas da barraca, existem trilhas feitas com pedaços de madeira. 
A barraca é uma verdadeira loja de conveniência. Vendem-se camisinhas, analgésicos, antiácidos e 
absorventes. Em relação aos pratos, o forte é o peixe assado na brasa (de R$ 15,00 a R$ 19,00), 
servido com farofa e salada. Entre os tira-gostos, destacam-se a carne-de-sol (R$ 8,99) e o bolinho 
de camarão com catupiry (R$ 6,50 com cinco unidades). Para acompanhar, cerveja (R$ 1,80).  

Barraca do Eduardo Alameda das Praias, Catussaba, 374-0201 (telefone público). 8h/18h (seg. a 
dom.). Fica sobre um passeio de pedra, decorado por um jardim com cactos, e está separada da 
outra barraca por uma cerquinha de madeira. É equipada com banheiro químico e chuveiro. O 
ambiente é freqüentado por um público jovem, entre 20 e 30 anos. No cardápio, os pratos com mais 
saída são o peixe frito (R$ 13,00), servido com farofa, arroz e salada, o frango à passarinha (R$ 
5,00), com farofa e salada, e o filezinho (R$ 8,00), com farofa, salada e aipim. Destaque também para 
o caranguejo (R$ 1,50), acompanhado de pirão. Para refrescar, peça cerveja (R$ 1,70).  

Barraca da Gávea Rua Praia da Urca, s/nº, Vilas do Atlântico, 379-7652. 9h/último cliente (seg. a 
dom.). Cc.: A, D, M e V. Funcionando há quinze anos, é uma das barracas mais antigas de Vilas do 
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Atlântico e também uma das mais bem estruturadas da região. O quiosque é todo de madeira e 
coberto por telhas. Possui quatro sanitários: masculino, feminino, infantil e para gestantes e idosos. 
Dispondo de três áreas para a prática de vôlei de praia, empresta bolas e redes aos clientes. O 
cardápio, em três idiomas, serve tira-gostos variados, como lambreta (R$ 4,00, a dúzia), bolinho de 
peixe (R$ 6,00, oito unidades), caldos de polvo (R$ 3,50), sururu (R$ 3,00) e feijão (R$ 2,50), além do 
caranguejo (R$ 4,50, três unidades). Para beber, cerveja gelada (R$ 2,00).  

Barraca de Jajá Avenida Otávio Mangabeira, Praia de Jaguaribe, em frente ao Campomar, 249-
7943. 8h/19h (seg. a dom.). T.: Tr e Vr. A barraca de dona Jacira ficava na Praia de Plakafor, mas 
com a revitalização da orla foi transferida para Jaguaribe. É o point dos cantores de axé, como Ivete 
Sangalo, Cid Guerreiro, André Lelis, Jorge Zaratti e Durval Lélis. No último dia de Carnaval, Durval 
Lélis costuma ir com seu minitrio, o Trivela, fazer o encerramento da festa em frente da barraca. O 
polvo é a especialidade do cardápio. O mais procurado é o cipoeiro (R$ 18,00, para três pessoas), 
polvo vinagrete com ovo de codorna e pirão. Para beber, prove a gabriela (R$ 2,00), preparada com 
cravo, canela, limão e mel, e as misturoskas (R$ 3,00), feitas com cinco frutas.  

Barraca La Dolce Vita Praia de Stella Mares, 9987-7275. 8h/18h (seg. a dom.). Cada mesa tem 
direito a uma espreguiçadeira, que também pode ser alugada por R$ 3,00, caso o cliente queira mais 
uma. Para sentir-se ainda melhor, só mesmo um bom tira-gosto. Experimente a lula empanada (R$ 
7,00), o camarão alho e óleo (R$ 15,00) ou o peixe frito vermelho (de R$ 13,00 a R$ 19,00), servido 
com feijão-fradinho, farofa e vinagrete. Para beber, prove o drinque la dolce vita (R$ 5,00), à base de 
abacaxi.  

Barraca do Luciano Avenida Otávio Mangabeira, em frente ao Parque de Pituaçu, 461-1761. 8h/19h 
(ter. a dom). Quando foi demitido, há dez anos, o economista e ex-funcionário público investiu parte 
do dinheiro da rescisão numa barraca de praia. É freqüentada por professores, economistas, 
administradores, médicos e funcionários públicos. Considerada o point "cabeça" da praia, tem até 
constituição, escrita pelo próprio Luciano Ferreira e seus clientes mais antigos. No decorrer do ano, a 
barraca pára dois dias para servir um cardápio especial. Na Quarta-Feira de Cinzas é dia do 
bacalhau; no dia do funcionário público, da rabada barnabé. Para beber, além da cerveja gelada, há 
as roskas (R$ 3,00) com variadas frutas.  

Barraca Mare Blu Praia de Búzios, Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, 379-5386. Inverno: 8h/19h 
(sex. a dom.); Verão: 8h/19h (todos os dias). Cc.: A, M e V. Os novos proprietários são italianos, que 
reformaram todo o quiosque, onde funcionava a antiga Búzios. Parte da calçada, ao redor da barraca, 
tem mesas que vão até a areia. No cardápio, delícias da culinária italiana em pleno litoral baiano. 
Experimente o spaghetti alla carbonara (R$ 15,00 para duas pessoas), com ovos e bacon. Para 
petiscar, caranguejo (R$ 1,50 a unidade) ou lambreta (R$ 4,00 a dúzia). Prove ainda o drinque mare 
blu (R$ 3,80), com vodca, curaçau e suco de limão.  

Barraca Point do Raimundo – Baleia Rua Sereno da Madrugada, s/nº, Pedra do Sal, 374-2901 
(público). 7h/19h (seg. a dom.). É mais conhecida pelo nome de um de seus garçons, o Baleia. 
Escondidinha em Itapuã, esta barraca é vizinha de personalidades baianas, como a cantora 
Margareth Menezes e o artista plástico Carlos Bastos. Tem mesas de granito e de plástico, sob 
coqueiros, espalhadas na frente da barraca. A cerveja sai por R$ 1,70. Os petiscos servidos são 
variados, desde pastel (R$ 1,00) a peixe frito (R$ 12,00, para duas pessoas).  

Barraca Tchê Avenida Praia de Ipitanga, 9 e 10, Ipitanga, 378-0010. 7h/18h (seg. a dom.). Cc.: A, D, 
M e V. A barraca tem boa infra-estrutura, com cinco banheiros e seis duchas de água doce. São 25 
mesas dispostas na areia e entre três quiosques, sobre uma área de grama sintética. Caranguejo (R$ 
1,50), pirão (R$ 3,00) e lambreta (R$ 4,50 a dúzia) são os tira-gostos mais procurados. Experimente 
também o peixe assado na telha (R$ 16,00 para duas pessoas). Para beber, são servidas roskas (R$ 
3,00) de frutas variadas. Para agilizar o atendimento, os garçons circulam pelas três barracas com 
rádio de comunicação.  

Barraca Villas Beach Rua Ipanema, Vilas do Atlântico, 379-5076. 10/19h (seg. a sex.); 10h/18h (sáb. 
a dom.). Cc.: A, M e V. A barraca é feita de tijolos, coberta com telhas e apresenta varanda cercada e 
escada que dá acesso à praia. O principal atrativo é a lambreta na chapa (R$ 6,80), servida ao molho 
de queijo, maracujá ou verde. Como tira-gosto ou refeição, a barraca serve peixe vermelho frito 



ANEXO 8.2 
 

tamanho família (R$ 28,80 para cinco pessoas), com farofa e salada. Para acompanhar, misturoska 
(R$ 3,20), combinação de vodca e frutas da época. A cerveja custa R$ 2,00.  

Batumaré  
Avenida Praia de Ipitanga, s/nº, Ipitanga, Lauro de Freitas, 378-0751. 7h/último cliente (seg. a dom.). 
Cc.: D e M. T.: Ta e Va. O quiosque é bem estruturado, feito de madeira, com piso cimentado e acima 
do nível da praia. Fica localizado na orla da Praia de Ipitanga, um dos lugares mais movimentados de 
Lauro de Freitas. São servidos cerca de 25 petiscos, como pititinga frita (R$ 5,00), agulhinha frita (R$ 
5,00), lambreta (R$ 4,00, a dúzia), ostra crua (R$ 4,00, a dúzia). O mais pedido é o caranguejo (R$ 
1,20, a unidade). Para refrescar, cerveja gelada (R$ 1,70) e roskas (R$ 3,00 a R$ 3,50) de frutas 
variadas.  

Cabana Coral Praia de Stella Maris, 374-5319. 7h/19h (ter. a dom.). T.: todos. Uma ampla área verde 
cercada de coqueiros. As cadeiras estão distribuídas sobre a grama e a areia. Os estilos de música 
mais tocados são rock e MPB. No verão, realizam-se luaus com apresentação de bandas de rock. No 
cardápio, podem-se encontrar 25 tira-gostos, como rissole de camarão e bolinho de queijo (R$ 6,00 
oito unidades). As roskas são feitas com frutas variadas, como umbu, cajá, caju, acerola (R$ 2,80), 
kiwi e morango (R$ 3,50).  

Cabana do Sol Praia do Flamengo, fim de linha, 374-5832. 8h/18h (seg. a dom.). T.: todos. É toda 
calçada ao redor e cercada de coqueiros. Chama a atenção o jardim, colorido pelo vermelho e 
amarelo do cercado. É equipada com chuveiro e banheiro, o que dá mais conforto aos 
freqüentadores. Os clientes são embalados pelo pop e rock enquanto saboreiam uma carne-de-sol 
(R$ 7,00), com farofa e vinagrete ou pirão. Para beber, nada melhor que uma água-de-coco gelada 
(R$ 1,20) ou cerveja (R$ 1,70).  

Kabana do Guery Rua Conde das Castanheiras, s/nº, Amaralina. 8h/último cliente (seg. a dom.). 
Longe das estruturas das barracas de Vilas do Atlântico, a Kabana do Guery funciona num modesto 
quiosque em Amaralina, com mesas e cadeiras de plástico dispostas na praia. A barraca só abre 
durante seis meses, justamente no verão: de novembro a abril.  

Odoyá Iemanjá Rua Praia de Icaraí, s/nº, Vilas do Atlântico, 379-3074. 8h/18h (ter. a dom.). Cc.: 
todos. É uma das barracas mais badaladas de Vilas do Atlântico devido à estrutura. O quiosque é 
todo de madeira, coberto por telhas. As mesas e cadeiras também são de madeira, com desenhos 
esculpidos. Na entrada há dois jardins decorados com esculturas de Iemanjá, de madeira, uma 
seguindo a linha do candomblé e outra, da umbanda. Prove o peixe tropical (R$ 28,00, para quatro 
pessoas) frito inteiro e decorado com frutas. Para beber, roskas (R$ 3,00).  

Roxi Avenida Mar e Sol, Praia de Ipitanga, 378-6032. 8h/18h. Cc.: A, D, M e V. Bar e restaurante à 
beira-mar, com paredes de madeira e janelas de vidro. Entre os tira-gostos, os mais pedidos são a 
lambreta (R$ 4,00) e o arrumadinho (R$ 8,00). Outra sugestão é o peixe vermelho frito, servido em 
três tamanhos (de R$ 12,00 a R$ 17,00), com vinagrete, farofa, salada e arroz. Serve ainda opções 
de frango, picanha e sobremesas. Experimente a cocada branca ou preta (R$ 3,00).  
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