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RESUMO 
 

 

 

 

 

POLÍTICA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL 

Avaliação do PRODETUR/NE I no Município de Paraipaba/CE 

 

 

 

 

O tema desta pesquisa está centrado na relação entre Política Pública de Turismo e o 

Desenvolvimento Local, tendo o município de Paraipaba/CE como foco de investigação. 

Buscou-se compreender de que forma o turismo, sendo uma atividade contraditória e 

apropriando-se do território como mercadoria, conseguiria proporcionar desenvolvimento a 

partir da valorização dos atores locais, tendo como base um modelo sustentável. No caso em 

estudo, concluiu-se que a indução da política de turismo promovida pelo Programa de 

Desenvolvimento do Turismo do Nordeste (PRODETUR/NE I) no desenvolvimento de 

Paraipaba/CE não se confirmou, apresentando-se aquém daquilo estabelecido nos objetivos do 

Programa e do que foi propagado nos discursos dos decisores públicos. Houve uma 

concentração excessiva dos recursos em projetos de infra-estrutura, em consonância com a 

macro-estratégia estadual voltada para a captação de investimentos externos. Por outro lado, 

observou-se que a descontinuidade político-administrativa, a desestruturação dos órgãos 

municipais e a rotatividade de pessoal, refletiram na debilidade da organização administrativa 

e na gestão municipal. Tal acontecimento permitiu inferir que a dimensão institucional é 

necessária e indispensável à busca de um modelo eficiente de desenvolvimento local e 

integrado através de uma política pública de turismo. 

 

 

Palavras-Chave: 
Política de Turismo; PRODETUR/NE I; Desenvolvimento Local; Desenvolvimento 

Sustentável; Paraipaba/CE. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

 

TOURISM POLITICS AND LOCAL DEVELOPMENT 

PRODETUR/NE’s evaluation in Paraipaba County, Brazil 

 

 

 

 

This research’s theme is centered on the relation between the Public Tourism Politics and the 

Local Development, having Paraipaba’s county as the focus of the investigation.  It was tried 

to comprehend in which way tourism, being a contradictory activity and appropriated as 

territory merchandise, would provide development, from the valuation of the local people, 

having it based on a sustainable model. In this studying case, it was concluded that the 

tourism induction in the Paraipaba development wasn’t confirmed, reporting the opposite of 

what was established on the goal of the Program and to what was diffused by speeches of the 

public governors. There was an excessive concentration of the investments applications on the 

infrastructure, according to the state macro strategy based on the attraction of foreign 

investments. The political and administrative discontinuity, the destructuring of the county 

organ and the staff turnover, reflected on the weakness of the administrative organization and 

on the county management. It was concluded that the institutional dimension to the local and 

integrated development of the county is very important for the search of an efficient model of 

governance.  

 

 

KEYWORD:  

Tourism Politics; PRODETUR/NE I, Local Development; Sustainable Development; 

Paraipaba/CE Brazil. 
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INTRODUÇÃO 
 

Essa dissertação tem como tema central a Política Pública de Turismo e sua 

relação com o Desenvolvimento Local. Buscou-se compreender de que forma o turismo, 

sendo uma atividade contraditória e apropriando-se do território como mercadoria, 

conseguiria proporcionar desenvolvimento a partir da implementação das diversas ações de 

fomento deste setor. Com este propósito, faz-se aqui uma avaliação do Programa de 

Desenvolvimento do Turismo do Nordeste – PRODETUR/NE I, concebido em meados dos 

anos 90 como uma política pública do turismo para o Nordeste brasileiro, visando à promoção 

do desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. O foco da investigação é 

município de Paraipaba no Estado do Ceará. 

A escolha desta temática deveu-se, sobretudo, à importância que o turismo passou 

a desempenhar nas últimas décadas como setor estratégico na promoção do desenvolvimento 

com base na sustentabilidade social, econômica, cultural e ambiental. Também contribuiu 

para esta escolha a relação profissional do autor com a atividade turística, na condição de 

servidor público da Secretaria de Turismo do Estado do Ceará, unidade estadual responsável 

pela execução do PRODETUR/NE I. 

Para melhor entender a lógica que se estabelece na relação entre o turismo e o 

desenvolvimento local buscou-se, primeiramente, explorar os conceitos mais difundidos de 

desenvolvimento que é cada vez mais discutido em função do crescimento desigual e dos 

resultados obtidos. No âmbito nacional, o desenvolvimento pressupõe uma visão ampliada, 

contemplando necessidades mais abrangentes, que incluem a melhoria da qualidade de vida e 

a conservação do patrimônio natural e cultural, na perspectiva de assegurar a manutenção 

desses recursos estratégicos para o país. Sob esta perspectiva, a importação de modelos de 

desenvolvimento pelos países periféricos acabaria por legitimar a hegemonia das nações mais 

ricas
1
. 

De outro modo, vários teóricos enfatizam os limites das políticas de 

desenvolvimento nacional, reconhecendo o local como escala de análise e de intervenção. 

Para se alcançar um desenvolvimento equilibrado em bases sociais, econômicas, ambientais e 

culturais, seria necessário observar as peculiaridades locais, ultrapassando a idéia 

universalista de desenvolvimento, na medida em que cada lugar reúne características e 

                                                 
1
 De acordo com Sachs, Castoriadis, Sen e Coriolano, estudiosos que subsidiaram a pesquisa. 
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potencialidades próprias que devem ser respeitadas. Seria preciso, assim, abandonar a prática 

de políticas comuns a todos os lugares e aprofundar a concepção de que as variáveis 

econômicas não são suficientes para produzir um desenvolvimento socialmente justo e 

ambientalmente sustentável. 

A reflexão sobre modelos de desenvolvimento local ressalta a importância da 

inclusão da comunidade, mediante a valorização do potencial humano, de modo que o agente 

local possa contribuir efetivamente na busca de soluções para os problemas, necessidades e 

aspirações do seu cotidiano. 

Essa concepção implica na quebra do paradigma capitalista de visão mecanicista e 

fragmentária para uma visão holística e integrada. O desenvolvimento deve promover a 

integração e a ampla participação comunitária, possibilitando a valorização do território e 

estimulando o sentimento de pertença ao local, mudando o papel da comunidade de mero 

beneficiário para agente do desenvolvimento. Num país de dimensão continental como o 

Brasil, fica claro o reconhecimento de demandas específicas que exigem diferentes políticas 

públicas que venham atender as perspectivas de desenvolvimento regional e local. 

Já a importância da atividade turística despontou a partir do final da segunda 

guerra mundial, quando os governos de vários países europeus incrementaram o setor 

turístico, a fim de dinamizar a economia e auxiliar na reconstrução daquelas nações. Desde 

então, o turismo tornou-se uma atividade cada vez mais multifacetada que se interrelaciona 

com diversos segmentos econômicos, demandando um complexo conjunto de ações setoriais 

para sua efetivação. Nessa perspectiva, o turismo continua a crescer no mundo como uma 

atividade social e econômica de grande significação para o desenvolvimento, estando 

atualmente entre as cinco categorias mais importantes das exportações mundiais. 

Mas o turismo, como se sabe, é uma atividade contraditória, que atua sobre áreas 

privilegiadas, expropriando as comunidades locais de seus espaços e de suas atividades 

econômicas tradicionais, gerando, por conseguinte, impactos socioambientais. O fenômeno do 

rápido crescimento do turismo, e dos conflitos dele decorrentes, preocupa governantes e 

instituições de pesquisa, que vêm promovendo estudos sobre o tema. Daí a necessidade de 

ampliar o conhecimento a fim de melhor compreender os reais benefícios socioeconômicos e 

os impactos positivos e negativos resultantes da atividade. 

Neste sentido, este busca destacar o processo de evolução das políticas públicas 

de turismo no Brasil. O setor despertou a atenção dos gestores públicos brasileiros, a partir de 
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meados dos anos 1980, com o auxílio do modelo econômico em voga, constituindo-se em 

ferramenta potencial para um novo modelo de desenvolvimento e colaborando para a redução 

das desigualdades regionais. Desde então, o turismo tornou-se um lugar comum nos discursos 

governamentais, empresariais e atores sociais, sendo genericamente considerado como uma 

vocação nacional na busca do desenvolvimento local em bases sustentáveis. 

Para o Governo Federal, o turismo é um assunto prioritário de Estado, razão pela 

qual criou um ministério específico para formular as políticas públicas deste setor. O 

Ministério do Turismo, ao estabelecer suas “Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo”, 

acredita que a sua promoção pode ser uma ferramenta importante para alcançar os “Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio”, especialmente na erradicação da extrema pobreza e da 

fome e na garantia da sustentabilidade ambiental. 

Este peso estratégico dado ao turismo se deve ao fato do país possuir significativa 

potencialidade e vantagens comparativas baseadas na diversidade paisagística e cultural. O 

turismo já uma das principais atividades econômicas da nação, constituindo-se, de acordo 

com o poder executivo federal, no quinto principal produto na geração de divisas em moedas 

estrangeiras, disputando a quarta posição com a exportação de automóveis
2
. O turismo 

impacta direta e indiretamente 53 itens da economia local, podendo ainda, equalizar cinco 

objetivos: conservação cultural, natural, estímulo à criação de ocupações produtivas, geração 

de renda e melhoria da qualidade de vida (BRASIL, 2007, p.15). 

Na atualidade, as políticas públicas de turismo do governo federal expressas no 

Plano Nacional de Turismo 2007/2010 foram propostas com base nos princípios do 

desenvolvimento sustentável e na inclusão social, destacando o setor como indutor do 

desenvolvimento e de geração de emprego e renda. Para garantir a expansão do turismo no 

cenário nacional, o executivo federal decidiu pela melhoria da infraestrutura de acessibilidade 

do país, ampliando e modernizando os vinte maiores aeroportos, mediante a inclusão de ações 

no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. 

 

 

 

                                                 
2
 BRASIL. Ministério do Turismo. Plano Nacional de Turismo 2007/2010 Uma Viagem de Inclusão. MTur. 

Brasília, 2007, p.13. 
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 O Contexto da Pesquisa 

O PRODETUR/NE I, lançado pelo Governo Federal em dezembro de 1994, 

constituiu um programa de investimentos públicos integrado à Política Nacional de Turismo, 

sendo responsável por uma nova etapa das ações públicas em favor do incremento do turismo 

na região nordestina, a partir da identificação de suas potencialidades para o desenvolvimento 

regional e local. Para efetivar o financiamento do Programa, os governadores nordestinos 

fizeram injunções junto ao Banco do Nordeste S/A – BNB, à Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, ao Instituto Brasileiro de Turismo – 

EMBRATUR, e à Comissão de Turismo Integrado do Nordeste - CTI/NE.  

No Ceará, a ação do PRODETUR/NE I foi potencializada por uma concepção do 

turismo como atividade econômica que já vinha se impondo desde o final dos anos 80, 

quando as forças hegemônicas do estado estabeleceram como missão, o fortalecimento do 

Ceará como destino turístico, nacional e internacional. Na visão desses governantes, o turismo 

representava um modelo inteligente de desenvolvimento sustentável, capaz de gerar emprego 

e renda, promover a inclusão social e melhorar a qualidade de vida da população cearense. 

Nesta perspectiva, deve-se ao PRODETUR/NE I toda uma série de investimentos 

públicos no litoral cearense, com o propósito de suprir a carência de infraestrutura e melhorar 

a situação socioeconômica das comunidades litorâneas. O rápido crescimento do turismo no 

Ceará gerou uma onda de promissoras estatísticas e da referência discursiva dos poderes 

públicos, acerca das potencialidades da atividade como vetor de desenvolvimento, permeando 

outros atores sociais, como empresários e associações comunitárias. 

O presente trabalho busca verificar justamente o alcance real do PRODETUR/NE 

I no desenvolvimento local. Para isso, estuda-se aqui o caso do Município de Paraipaba, 

situado no litoral oeste do estado, e em particular o seu distrito Lagoinha. A pesquisa se atém 

ao período 1996-2005, abrangendo o início das ações locais e finalização das últimas obras do 

PRODETUR/NE I no Ceará, encerrando-se com a elaboração pelo BNB do Relatório Final 

sobre as ações realizadas pelo Programa junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento 

– BID. 

Inicialmente, constatou-se que em alguns municípios cearenses beneficiados pelo 

Programa ocorreram mudanças importantes em um curto espaço de tempo, a partir da 

implementação das obras de infraestrutura de acesso. Ressalta-se o caso de Paraipaba, 

município integrante de um conjunto de seis localidades beneficiadas no litoral oeste do 
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Ceará, e que alcançou, em 2007, a sexta colocação no ranking dos municípios mais visitados 

pelos turistas que ingressaram no Ceará
3
. 

A escolha de Paraipaba como estudo de caso se deve não apenas a esses 

resultados oficiais, mas também por sua posição geográfica, pois o fato de não integrar a 

Região Metropolitana de Fortaleza possibilitou uma análise mais segura sobre os possíveis 

impactos do turismo no desenvolvimento local, na medida em que o Município não é 

beneficiário direto de políticas públicas metropolitanas. 

O objetivo geral da pesquisa é avaliar em que medida o PRODETUR/NE I 

alcançou os resultados propalados por seus formuladores, observando-se a sua real 

contribuição como indutor do desenvolvimento de Paraipaba, e em especial seus efeitos nas 

áreas econômicas, sociais e ambientais deste município cearense. 

Foram estabelecidos os seguintes os objetivos específicos: 

 Enumerar os resultados oficiais alcançados pelo PRODETUR/NE I em Paraipaba/CE; 

 Identificar os resultados reais e os benefícios gerados para a população local; 

 Relatar os impactos socioeconômicos e ambientais provocados pelo PRODETUR/NE 

I no desenvolvimento local. 

 

 

 Metodologia de Pesquisa 

Este trabalho se insere na perspectiva de uma pesquisa prática explicativa e 

qualitativa, na medida em que ela se propõe a obtenção de dados descritivos mediante contato 

direto e interativo do pesquisador com a situação objeto de estudo. Quanto aos meios técnicos 

adotados na investigação optou-se por uma avaliação do tipo ex-post facto ou somativa. Esta 

escolha se justifica em razão do PRODETUR/NE I ter sido concluído em 2005 e, portanto, já 

apresentar um quadro nítido de ações realizadas, o que possibilita aprofundar o conhecimento 

sobre o desempenho desta política pública de turismo implantada no nordeste brasileiro, a 

partir do estudo de caso do Município de Paraipaba/CE. 

                                                 
3
 CEARÁ. Secretaria do Turismo do Estado do Ceará. Agregados Turísticos do Interior - 2007. Fortaleza, 

SETUR, 2008. 
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A avaliação ex-post facto permite agrupar os resultados alcançados por uma 

política pública em duas modalidades: resultados esperados e resultados não-esperados; que 

se referem, respectivamente, aos efeitos gerados e aos efeitos não-antecipados pelo programa. 

Este procedimento, até então não contemplado em outras pesquisas sobre o PRODETUR/NE 

I no Ceará, permite esclarecer o que de fato aconteceu, quais os resultados alcançados e quais 

os impactos gerados no desenvolvimento local. 

Já o estudo de caso, como uma das principais modalidades da pesquisa qualitativa em 

Ciências Sociais, visa à descoberta, enfatiza a interpretação em contexto e busca retratar a 

realidade de forma completa e profunda, utilizando-se uma variedade de fontes de 

informação. Além disso, o estudo de caso procura representar os diferentes e às vezes 

conflitantes pontos de vista presentes numa situação social e, desse modo, possibilita fazer 

generalizações naturalísticas (TRIVIÑOS, 1987). 

A determinação destes recortes metodológicos elucidou a identificação e 

priorização dos documentos oficiais necessários à consecução da pesquisa. Cabe destacar que 

a condição de avaliação ex-post facto favoreceu a instauração de um diálogo mais franco com 

os antigos e os atuais dirigentes dos órgãos estatais e municipais de turismo, e também com os 

antigos e os atuais gestores do Programa. Dessa forma, foi possível abstrair diferentes 

perspectivas e visões desses atores em períodos distintos, bem como acompanhar os 

desdobramentos da política pública de turismo no estado. 

Para avaliar o desempenho do PRODETUR/NE I no município de Paraipaba e 

identificar quais os avanços alcançados no desenvolvimento local através do turismo, foram 

concebidas as seguintes etapas de pesquisa: 

 

I – Sistematização e Análise Crítica da Documentação de Referência 

Na primeira etapa da pesquisa procurou-se captar as informações e dados oficiais 

referentes aos resultados gerais alcançados pelo PREDETUR/NE I, e especificamente aqueles 

referentes a Paraipaba, a fim de se catalogar os efeitos do Programa no município. A escolha e 

a sistematização da documentação de referência tiveram como base os objetivos e 

necessidades da pesquisa. Os dados e indicadores considerados refletem genericamente as 

características da política pública de turismo e as condições de desenvolvimento local. 
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II - Pesquisa de Campo 

A pesquisa de campo propiciou captar informações para além das estatísticas 

oficiais, as quais, em geral, servem ao cumprimento de normas administrativas e políticas, 

sendo muitas vezes questionadas. Nesta etapa foi possível verificar as ações do 

PRODETUR/NE I em Paraipaba, assim como avaliar sua extensão social, cultural e 

econômica. O levantamento dos dados colhidos foi obtido diretamente dos atores locais, 

através do registro de suas perspectivas, anseios, necessidades e de sua visão de como se deu 

sua inserção no fenômeno turístico no município. 

Buscou-se nesse processo, como orienta Freitas (2002, p.52), se desvencilhar de 

verdades absolutas e objetivas, e voltar-se para as teias de relações estruturadas as quais os 

agentes sociais atribuem significados próprios. O campo, como diz Bourdieu “é o lugar de 

relações de força e de lutas que visam transformá-las ou conservá-las [...] é no campo que se 

constrói o habitus, possibilitando apreender através de suas falas e da forma de agir, os 

esquemas mentais construídos, a partir da posição que ocupam, sendo, portanto, fruto de 

representações” (BOURDIEU, 1990 apud FREITAS, 2002, p.52). 

Da pesquisa de campo constaram dois procedimentos básicos: 

 Observações de Campo. 

As observações de campo, organizadas através de anotações em visitas ao 

município, serviram para estruturar as “impressões” retiradas da própria experiência do 

pesquisador. Foi possível agregar no trabalho de campo a experiência profissional do 

pesquisador, inteiramente ligada ao turismo. Com este procedimento, que se assemelha ao 

relato etnográfico, se dá destaque à pesquisa qualitativa, ao mesmo tempo em que se 

reconhece que o pesquisador não consegue jamais se desvencilhar de si mesmo nem das 

injunções que, em diferentes circunstâncias, delineiam as condições da pesquisa para construir 

um modo objetivo de investigação. 

 Entrevistas abertas ou semi-estruturadas. 

Com as vinte e quatro entrevistas realizadas objetivou-se essencialmente 

apreender como os atores públicos e privados do turismo avaliam o PRODETUR/NE I em 

Paraipaba e quais leituras eles fazem sobre a contribuição da atividade turística para o 

desenvolvimento local. A seleção dos entrevistados considerou a posição dos principais 

atores, nos diferentes segmentos, conforme descrito na tabela abaixo: 
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Tab. 1. Relação dos Entrevistados 

Entrevistas Realizadas 

Nome Instituição/Cargo 

Joana D’arc Batista Prefeita Municipal de Paraipaba/CE 

Claudemir da Silva Rodrigues Secretário de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Paraipaba 

Francisca Elze Porfírio dos Santos Secretária de Ação Social de Paraipaba 

Iralício Lucena Araruna Secretário Infraestrutura de Paraipaba 

Luanda Araújo Alcântara Secretária de Saúde de Paraipaba 

Osterne Ferro Feitosa Neto Secretário Adjunto da SETUR-CE  

Maria Amável Sobrinha Assessora Técnica do Conselho de Políticas e Gestão do Meio 

Ambiente e responsável pelo acompanhamento do 

PRODETUR/NE I. Acompanha o Programa desde seu início. 

José Pedro Capibaribe Foi gerente de Planejamento da SETUR-CE (1995-05) e 

Coordenador de Marketing (2005-06). Atualmente é Orientador 

de Célula da Secretaria das Cidades 

Cid Holanda Borges Gestor de Núcleo I da CAGECE/Paraipaba 

Felipe de Lima Rocha Gestor de Núcleo I da CAGECE//Lagoinha 

Sérgio Aguiar Presidente da Comissão de Transporte e Turismo da Assembléia 

Legislativa do Estado do Ceará 

Antonio de Matos Brito Articulador da Unidade Setorial de Comércio e Serviço do 

SEBRAE 

Fátima Aguiar Presidente da Comissão de Transporte e Turismo da Assembléia 

Legislativa do Estado do Ceará 

Airton I. Montenegro, Jr. Arquiteto e Urbanista. Proprietário da empresa URBI 

CONSULTORES S/S LTDA – empresa responsável pela 

elaboração do Plano Diretor Participativo de Paraipaba. 

Representante da Área de Planejamento Urbano 

Joaquim Barroso Góes Proprietário de Restaurante Fateixas 

José Félix Silveira Secretário da Associação dos Bugueiros do Município de 

Paraipaba 

Francisca Ferreira de Sousa Proprietária de Barraca de Praia Raio de Luzes 

Antonio Pereira da Silva Garçom do Hotel Viva Mar 

José Valdemar Lopes Gerente do Restaurante Fateixas 

Francisco Jeová Mourão da Costa Informante de Turismo do caminhão Pau-de-arara ligado ao 

Restaurante Fateixas 

Maria Luzia de Souza  Vendedora de camisa e blusas com estampas regionais 

José de Araújo Moura Artesão (enfeites decorativos em barros e em búzios). 

Estelina Azevedo Filha do senhor Francisco Henrique de Azevedo, integrante da 

família mais tradicional e proprietário das terras que deram 

origem ao povoamento de Lagoinha 

Inácia Maria Presidente da Associação das Rendeiras na localidade de 

Cacimbão em Paraipaba. 

Fonte: Levantamento do autor, realizado em dezembro de 2008. 
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III - Avaliação dos Indicadores Oficiais 

Para a avaliação ex-post facto do PRODETUR/NE I em Paraipaba, foram 

analisados em um primeiro momento os dados e indicadores sociais e econômicos 

relacionados ao turismo e ao desenvolvimento local e que estivessem disponíveis nas 

instituições e documentos oficiais consultados. Esta avaliação seguiu o modelo definido na 

tabela 2. 

 

Tab.2- Modelo de Avaliação dos Indicadores Oficiais em Paraipaba/CE 

Indicadores Oficiais Antes Depois Avaliação 

IDH – Totalização    

I – Renda    

II - Longevidade     

III – Educação    

IDM – Totalização    

I - Indicadores Fisiográficos, Fundiários 

e Agrícolas 
   

II- Indicadores Demográficos e 

Econômicos 
   

III- Indicadores de Infraestrutura de 

Apoio 
   

IV- Indicadores Sociais:    

Fluxo Turístico e Oferta 

Hoteleira/Serviços 

   

Fluxo Turístico    

Criação de estabelecimentos    

Criação de estabelecimentos formais e 

informais 

   

GERAÇÃO DE EMPREGOS    

Número de empregos formais    

Número de empregos informais    

Fonte: PNUD/IPECE/SETUR/CE e SETUR/PARAIPABA 

 

 

IV - Avaliação dos Componentes de Ação do PRODETUR/NE I em Paraipaba 

A avaliação dos componentes e ação do PRODETUR/NE I em Paraipaba segue a 

estrutura de componentes definida no arcabouço metodológico do Programa, detalhado no 

capítulo 3, qual seja: (a) desenvolvimento institucional; (b) meio ambiente; (c) transporte e 
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rodovias; (d) saneamento básico. Os resultados da avaliação foram estruturados conforme o 

modelo da tabela 3. 

 

Tab. 3- Modelo de Avaliação dos Componentes de Ações do PRODETUR/NE I em Paraipaba/CE 

PRODETUR/NE I em Paraipaba/CE 

Componente Subcomponente Ações Avaliação  

 

Desenvolvimento 

Institucional 

Fortalecimento Institucional   
Planejamento Urbano e 

Ambiental 

 

Capacitação  

 

Meio Ambiente 

 

  

 

Transporte e 

Rodovia 

 

  

 

Saneamento 

Básico 

 

  

Fonte: SETUR, 2003. 

 

 

 Estrutura do Trabalho 

Para atender os objetivos propostos neste trabalho, realizou-se uma breve revisão 

da literatura, abrangendo as áreas de conhecimento relativas ao turismo, desenvolvimento 

sustentável e desenvolvimento local. Essa revisão foi complementada com levantamentos 

bibliográficos, coleta de informações, tratamento, análise e interpretação de dados, mapas, 

fotos e depoimentos. A pesquisa de campo foi efetivada mediante um roteiro previamente 

estabelecido para reconhecimento da área e checagem das informações coletadas em 

documentos oficiais. Uma vez esclarecidos os materiais e os métodos de avaliação, chegou-se, 

enfim, aos resultados da pesquisa. 

Com este material foi possível organizar o presente trabalho que se encontra 

estruturado em cinco capítulos.  

O primeiro capítulo traz uma abordagem conceitual do turismo e de sua 

evolução histórica, do entendimento de desenvolvimento sustentável e de seus princípios e 
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referências, bem como do desenvolvimento local, conceitos, peculiaridades e a análise da 

atividade turística como ferramenta desse desenvolvimento. 

O segundo capítulo apresenta a evolução histórica das políticas públicas de 

turismo no Brasil e no Ceará, estabelecendo relações com o cenário político e econômico do 

país, enfatizando a avaliação dessas políticas e a compreensão da lógica sobre as quais foram 

concebidas. 

O terceiro capítulo resgata a história da concepção, negociação e contratação do 

PRODETUR/NE I, bem como destaca a estruturação de seus objetivos. Buscou-se ainda 

conhecer os aspectos relevantes, os resultados alcançados e o desenvolvimento do programa 

no estado do Ceará. 

O quarto capítulo trata da caracterização geográfica, administrativa, política, 

acessibilidade, aspectos socioeconômicos do município de Paraipaba, com destaque para o 

Distrito de Lagoinha, registrando ainda as obras realizadas e suas implicações para o 

município. 

O quinto capítulo refere-se à avaliação ex-post facto do PRODETUR/NE I no 

município de Paraipaba/CE, a partir da análise de desempenho obtido pelos componentes do 

Programa. Verificou-se os resultados alcançados, os benefícios econômicos, sociais e 

ambientais gerados para a comunidade, bem como os efeitos positivos, negativos, os 

equívocos e críticas. 

Nas considerações finais do trabalho, são enfatizadas as alterações ocorridas na 

dimensão do desenvolvimento local resultantes da ação indutora do turismo no Município de 

Paraipaba. Dentre os componentes de ação bem-sucedidos, destacam-se notadamente o 

implemento da infraestrutura de acesso e o incremento da atividade turística. Todavia, os 

componentes de Saneamento Básico, Desenvolvimento Institucional e Meio Ambiente não 

obtiveram resultados esperados. Observa-se, sobretudo, a não consecução do componente 

institucional, responsável pela modernização da estrutura organizacional e administrativa do 

município. Tal componente seria fundamental para se almejar um desenvolvimento local em 

bases sustentáveis, na medida em que dele se esperaria a valorização dos agentes locais e a 

integração do PRODETUR/NE I a outros programas e ações setoriais públicas municipais, 

estaduais e federais. 

O estudo de caso demonstra que as ações realizadas pelo PRODETUR/NE I em 

Paraipaba se inserem no conjunto macroeconômico do município, especialmente as obras de 



Introdução 

 

26 

 

infraestrutura, que incidiram positivamente sobre sua receita, na geração de determinadas 

ocupações produtivas e na melhoria de renda de uma parcela da população. De fato, tais obras 

contribuíram para o crescimento do turismo, mas não na perspectiva de um desenvolvimento 

local de amplo alcance, já que sua incidência sobre o território municipal foi circunscrito e 

irregular. Constatou-se, assim, que apesar da importância e do potencial do turismo no 

incremento e dinamização da economia local, é necessário que ele venha integrado a um 

conjunto de ações socioambientais efetivamente postas em prática, a fim de se alcançar o 

desenvolvimento desejado.  

Para concluir, espera-se que as análises e críticas feitas aqui ao PRODETUR/NE I 

possam trazer uma contribuição para o aprofundamento da discussão sobre as proposições das 

políticas públicas em geral e, em particular, sobre o real papel dos programas de 

investimentos para o fortalecimento do turismo e indução do desenvolvimento local. 

* 
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1. A IMPORTÂNCIA DO TURISMO PARA O 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

1.1. Conceitos e Perspectivas Históricas do Turismo 

Há um consenso entre os estudiosos que o turismo é uma atividade complexa, em 

função de sua capacidade para estabelecer relações múltiplas – seja social, política, cultural e 

ambiental –, com influência nos estilos de vida das populações, alteração do espaço físico, 

consumo e usufruto de paisagens, podendo gerar benefícios e/ou prejuízos à comunidade 

visitada. A complexidade é, portanto, característica marcante deste fenômeno e reflete na 

dificuldade de sua conceituação, na mensuração do seu crescimento econômico e na avaliação 

de seus resultados. Essa dificuldade é destacada por Beni (1998, p.36) ao afirmar que alguns 

autores consideram ser praticamente impossível definir corretamente o turismo, preferindo 

observar aspectos parciais ou pelo menos algumas de suas realidades isoladas.  

Várias são as teorias formuladas sobre essa atividade, todavia, a gama de teóricos, 

de diferentes escolas é tão extensa quanto a lista da conceituação existente sobre o fenômeno, 

apresentando divergências quanto aos autores e os conceitos. Como resultado de um processo 

evolutivo, as definições foram se adaptando na medida em que ocorriam as mudanças sociais, 

econômicas e políticas, ganhando o turismo mais amplitude.  

A análise do turismo tem sido feita através do emprego de diferentes métodos, não 

havendo consenso sobre a forma pela qual o estudo deva ser desenvolvido (GOELDNER 

et.al. 2002, p.28). Este autor ressalta que a abordagem institucional, de produto, histórica, 

gerencial, econômica, sociológica, geográfica, interdisciplinares e de sistemas, são alguns dos 

métodos utilizados para o estudo do turismo. 

A literatura sobre a temática do turismo é extensa em função da grandeza e 

complexidade do fenômeno. Para Pearce (2003, p.25), por exemplo, o turismo é uma 

atividade social e economicamente significativa, que diz respeito essencialmente a pessoas e 

lugares. Analisando algumas das conceituações existentes, Cunha (2001, p.30) considera que 

estas proposições abrangem duas perspectivas: uma do ponto de vista conceitual e a outra do 

ponto de vista técnico. A primeira objetiva identificar as características essenciais do turismo 
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e a segunda, obter informações para fins estatísticos, possibilitando dispor de instrumentos 

para avaliação da atividade.  

Ampliando essa visão, Beni (1998, p.34) identifica no meio acadêmico, nas 

empresas e no governo, tendências distintas na conceituação do turismo, expressas nas 

perspectivas econômica, técnica e holística. Na definição econômica, há um direcionamento 

para as divisas geradas por meio da atividade. A formulação técnica, com a mesma 

uniformidade do pensamento de Cunha, objetiva identificar a conceituação de turismo e suas 

características. A visão holística propõe abranger a essência total do fenômeno, considerando 

o homem, a satisfação de suas necessidades e os impactos decorrentes da atividade.  

Existem diversidade e controvérsia de referenciais teóricos do turismo, bem como 

dificuldades no esforço de se encontrar um fundamento que consiga unir todas as perspectivas 

que abrangem o fenômeno. Teóricos de várias escolas e áreas distintas do conhecimento 

investigam e propõem as bases de categorização epistemológica visando o estabelecimento de 

seus fundamentos científicos (BENI, 1998, p.41). Analisando as divergências conceituais 

existentes, Boullón (2002, p.16) explica que tal fato ocorre por ser o turismo algo novo, que 

foi pressionado pelo crescimento descontrolado, por não ter criado sua linguagem técnica e a 

terminologia produzida, se serve de conceitos provenientes de outras disciplinas. 

Este autor destaca que, em alguns casos, utilizam-se termos adotados em outros 

campos de conhecimento, onde persistem dificuldades semânticas, como ocorre no 

planejamento físico e no urbanismo. Ele enfatiza, portanto, que é preciso consolidar uma 

linguagem técnica de aceitação universal para que se obtenha um avanço efetivo no campo 

conceitual. Boullón discorda de Beni ao afirmar não ser possível conceber no presente ou no 

futuro a existência das ciências do turismo em si mesmas, ainda que compreenda o turismo 

como fenômeno social. 

A Organização Mundial de Turismo – OMT adota o conceito de turismo proposto 

por Oscar de La Torre: 

“O turismo é um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e 

temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que, fundamentalmente por motivo 

de recreação, descanso, cultura ou saúde, saem de seu local de residência habitual 

para outro, no qual não exercem nenhuma atividade lucrativa nem remunerada, 

gerando múltiplas inter-relações de importância social, econômica e cultural” 

(IGNARRA, 2003, p.13). 

 



Capítulo 1: A Importância do Turismo para o Desenvolvimento 

 

29 

 

Neste trabalho, todavia, pretende-se utilizar o conceito de Jafar Jafari, por 

entender que traz maior abrangência, incluindo o homem, o núcleo receptor e a questão dos 

impactos gerados: 

“É o estudo do homem longe de seu local de residência, da indústria que satisfaz 

suas necessidades, e dos impactos que ambos, ele e a indústria que satisfaça suas 

necessidades, e dos impactos que ambos, ele e a indústria, geram sobre os ambientes 

físico, econômico e sociocultural da área receptora” (BENI, 1998, p.36). 

 

Para historiar a evolução do turismo lança-se aqui mão da idéia de que 

praticamente não existir lugar em nossa geografia onde não se observe a influência desse 

fenômeno em maior ou menor intensidade (BENI, 1986, p.32). A história do turismo é 

apresentada de formas distintas pelos estudiosos do assunto, que pode se dá pela descrição do 

desenvolvimento nos continentes, pelo avanço tecnológico, por fatos marcantes ou pela 

evolução cronológica, opção pela qual optamos para descrever o processo histórico da 

atividade turística.  

Tendo como base a questão temporal, alguns estudiosos consideram que o 

fenômeno turístico, do ponto de vista de alguns aspectos, existiu desde a Antiguidade, 

especialmente em função do caráter da mobilidade do homem, impulsionando-o a se deslocar 

periódica ou eventualmente, levado por inúmeras motivações. Os deslocamentos humanos, 

tanto por mar quanto por terra, eram motivados pela busca de bens para subsistência, por 

necessidade de melhoria das condições de vida, para atender desejos políticos (como a 

expansão territorial), necessidades físicas (como saúde e descanso), além de motivações de 

lazer, intelectual e espiritual.  

Para Beni (1998, p.37) a viagem ou deslocamento é um elemento implícito na 

compreensão do turismo. O movimento está intimamente conectando ao próprio sentido 

etimológico do termo “tour” que significa viagem em circuito, deslocamento de ida e volta. 

Na mesma corrente de pensamento, Barretto (2005, p.44) classifica esse período como Proto-

história do turismo. Entendendo que a viagem
1
 é um desejo latente do homem, Rodrigues 

(2001, p.27) afirma que “o homem é um viajante por natureza”, representando para ela a saída 

do conhecido para o desconhecido.  

                                                 
1
A viagem ficou imortalizada na célebre frase do general romano Pompeu, que viveu entre os anos 106 e 48 a.C. 

quando incentivava seus soldados para a batalha: “Navigare necesse; vivere non est necesse”, imortalizada 

muitos séculos depois pelo poeta português Fernando Pessoa. Ver Jornal de Poesia. 

http://www.pagina29.com/2008/02/25. Acessado em set.2008. 

http://www.secrel.com.br/jpoesia/#_blank
http://www.pagina29.com/2008/02/25
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Em tal perspectiva, o importante são as experiências vivenciadas no percurso em 

busca de sua plenitude. Muitas dessas viagens eram caracterizadas pela prestação de um 

serviço aos visitantes, objetivando disponibilizar melhores condições, resultando numa 

atividade econômica. Esse quadro é destacado por Goeldner et al (2002, p.42) ao afirmar que 

desde a história antiga, todos os meios de transporte e hospedagem têm servido como meio de 

vida para milhares de pessoas.  

Eric Friedheim (1989 apud Goeldner et al (2002, p.42) nos traz um registro 

histórico, transcrito abaixo, datado do século II d.C, que revela na descrição de uma viagem, a 

existência de longas estradas, as dificuldades decorrentes de sua realização, o deslocamento, a 

busca do conhecimento de outros lugares e o prazer como motivação principal da viagem, 

uma relação idêntica à motivação em nossos dias: 

Viajamos por longas estradas e cruzamos águas para ver aquilo que não prestamos 

atenção quando está sob nossos olhos. Isto acontece porque a natureza colocou as 

coisas de forma que saiamos em busca do que está muito distante e permanecemos 

indiferentes ao que está próximo, ou porque qualquer desejo perde sua intensidade 

quando é satisfeito com facilidade, ou porque deixamos para depois aquilo que 

podemos ver a qualquer momento, sabendo que o veremos muitas vezes. Qualquer 

que seja a razão, há uma série de coisas em nossa cidade e em seus arredores das 

quais nem ao menos ouvimos falar, muito menos vimos. Mesmo assim, se elas 

estivessem no Egito ou na Ásia... teríamos ouvido falar delas, lido a seu respeito, 

olhado para tudo que há para ver.  

 

Todavia, nem todos os estudiosos do turismo concordam com o pensamento de 

que as viagens realizadas na Antiguidade caracterizavam uma forma de turismo. Para Isabel 

Albert (1986 apud Montejano, 1998, p.99) as viagens feitas na história antiga não tinham as 

mesmas características das atuais. Ela apresenta três razões na defesa de seu pensamento: a 

primeira razão é de que as viagens não proporcionavam qualquer forma de desfrute, eram 

extremamente penosas e inseguras. A segunda razão é de que a viagem era simplesmente um 

meio de se chegar ao destino desejado e por fim, as viagens eram restritas a uma pequena 

minoria privilegiada. A OMT (2002, p.18) numa linha de pensamento próximo à da 

professora Isabel considera que a palavra viagem tem uma conceituação diferente no contexto 

do turismo, que em stricto sensu deverá ter motivações derivadas de negócios ou prazer.  

Discorda-se aqui destes posicionamentos, porque os registros que descreveram 

tais viagens sugerem o conhecimento de outros lugares, os quais impressionavam os viajantes 

provavelmente por seu embelezamento, esplendor urbano, desenvolvimento cultural, sendo 

sistematicamente visitados por muitas pessoas. 
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Para Goeldner, a sistematização de viagens organizadas, com características que 

se identificam com o turismo, se deu com os sumérios, mediante o incremento do comércio, 

favorecido com a introdução do dinheiro
2
, a criação da escrita cuneiforme e da roda. Já em 

2.050 a.C. havia indícios da existência de uma estrada, ligando Nippur a Ur, mediante relatos 

de um rei que se lisonjeava em percorrer a distância entre as duas cidades (160 km) em um 

dia. Para Ignarra, o Egito de 3.000 a.C. já era uma Meca para os viajantes que iam com a 

intenção de contemplar as pirâmides e outros monumentos existentes. A viagem era feita em 

embarcações luxuosas que dispunham de confortáveis cabines, navegando através do rio Nilo 

(IGNARRA, 2003, p.3). 

O historiador grego Heródoto realizou, registrou e descreveu as inúmeras viagens, 

dentre elas para Fenícia, Egito, Grécia e Mar Morto, hábito comum entre embaixadores, 

artistas, descobridores e escritores. Homero foi outro conhecido personagem de nossa história 

a registrar os fatos que envolviam as viagens. Ele revelou em sua obra Odisséia, de acordo 

com Montejano (1998, p.100), o manifesto da grande vocação que tinham os gregos em 

viajar, buscando festas de caráter religioso, visando homenagear Zeus, onde, 

simultaneamente, ocorriam competições esportivas nas cidades de Delfos, Corinto e Olímpia, 

cidade na qual, de acordo com a história, originaram-se os jogos olímpicos. 

No governo de Alexandre, o Grande, de acordo com Ignarra (2003, p.3), 

realizava-se eventos que aproximavam visitantes de todas as partes do mundo. A cidade de 

Éfeso atraía mais de 700 mil pessoas que vinham apreciar espetáculos circenses, abrangendo 

apresentações de mágicos, animais amestrados, acrobatas e outros artistas. Em viagem à 

Índia, Alexandre descobriu estradas em bom estado, ladeadas de árvores, dispondo de poços 

de água, postos de polícia e casas para descanso. Ele descreveu a existência de uma estrada 

real com comprimento de dois mil quilômetros de extensão e dois metros de largura, utilizada 

por carros de boi, carruagens, camelos e até elefantes. A propósito, Goeldner (2002, p.44) 

imputa a construção da referida estrada ao próprio Alexandre o Grande, pois em seu império 

ele interligou, por estradas, todas as cidades à capital. 

Os romanos costumavam viajar no verão, entre o Governo Central do Império e os 

territórios conquistados, especialmente para as cidades litorâneas, para as estâncias termais de 

                                                 
2
 Os sumérios foram os primeiros a utilizar o dinheiro em suas transações comerciais, substituindo a antiga 

forma de escambo (troca simples de mercadoria por mercadoria) por moedas, com peso e valor definido. 

Inventou a escrita cuneiforme (designação dada a certos tipos de escrita feita com auxílio de objetos em forma de 

cunha) e a roda, instrumento que revolucionou a vida humana e facilitou o deslocamento do homem 

(GOELDNER, 2002, p. 46). 



Capítulo 1: A Importância do Turismo para o Desenvolvimento 

 

32 

 

Caracala ou Cartago, em busca da talassoterapia
3
 ou banhos medicinais, estendendo-se essas 

viagens desde a Escócia e Alemanha ao Egito indo até o Golfo Pérsico, onde atualmente 

localizam-se o Iraque e o Kuwait. Eram favorecidas por modernas estradas, todas em pedras, 

algumas até de sentido duplo, com posto de descanso a cada 13 ou 14 km, chegando a 

totalizar, na época do Imperador Trajano, uma rede de estradas com quase 80 mil km de 

extensão.  

É possível observar nesses registros, uma organização e estruturação dessas 

viagens, as quais dispunham de infraestrutura de acesso. Montejano (1998, p.101) enfatizando 

o aspecto estrutural, destaca a existência de itinerários e guias, onde se especificavam as rotas, 

os caminhos, as distâncias e o tempo necessário para se fazer o trajeto desejado. Segundo 

Barretto (2005, p.45) foram encontrados registros em pinturas feitas em azulejos e vasos 

contendo informações sobre a presença de romanos em praias e termas, buscando 

entretenimento e curas em geral. 

Na Idade Média, em função da queda do Império Romano do Ocidente, houve a 

fundação de reinos cristãos, contribuindo para a formação dos feudos e a diminuição das 

viagens (SOUZA, 1975, p.150). Nesse período, as cruzadas propiciaram o desenvolvimento 

do comércio e das cidades, contribuindo para o declínio da nobreza e a ascensão da burguesia. 

O intercâmbio cultural estabelecido com gregos e árabes foi determinante para o incremento e 

modernização da agricultura, mediante a introdução de novas espécies, melhoria do processo 

de produção e aperfeiçoamento das artes manuais, o incremento do comércio e das feiras, 

mediante a disseminação do uso da moeda, do cheque, da letra de câmbio e dos bancos.  

Esses acontecimentos tiveram reflexos significativos na mudança da estrutura 

social, econômica e cultural da Europa e o aumento das viagens. Nesse período, a partir do 

ano 1.000, observou-se o hábito das famílias nobres de enviarem seus filhos para estudar nos 

grandes centros culturais do velho continente. Com a fragmentação do Império Romano, 

segundo Sousa, a educação passa a ser oferecida fora da Igreja e surge nesse período as 

Universitas, dando origem, posteriormente a Universidade.  

Marco Pólo, a partir da primeira metade do século XIII, destacou-se mediante 

suas inúmeras viagens, estabelecendo um intercâmbio comercial entre a Europa (partindo da 

                                                 
3
 Terapia, tratamento de doenças no qual se prescrevem banhos de mar, viagens marítimas, climas marítimos 

(HOLANDA, Aurélio. Dicionário). 
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cidade de Veneza) para o Oriente
4
. Em seu livro As Viagens de Marco Polo ou A Descrição 

do Mundo, ele descreve os diversos países asiáticos que visitou, as organizações políticas, as 

culturas e costumes desses povos. As narrativas de Marco Polo também foram fundamentais 

para os navegadores que queriam descobrir o caminho para a Índia, contornando a costa 

africana. Estes relatos fizeram Cristovão Colombo confundir a ilha caribenha de São 

Domingos, onde aportou em 1492, com as praias de Cipango (Japão), descritas 200 anos 

antes.  

No Oriente Médio, palco de muitas transformações, houve uma corrida aos 

lugares considerados “sagrados”. A igreja cristã estimulava as viagens para Jerusalém e Roma 

utilizando uma rede crescente de albergues de caridade, recebendo pessoas de todas as classes 

sociais. A OMT (2002, p.20) ressalta que monges e sacerdotes estimulavam o povo a fazer as 

viagens e peregrinações e no século XIV já havia um fluxo em massa para esses destinos. O 

deslocamento desses peregrinos para a cidade de Roma derivou o termo romeiro, 

habitualmente empregado nas peregrinações religiosas no Brasil. Ignarra (2003, p.4) destaca 

que as cruzadas promoveram expedições e peregrinações para visitação dos grandes centros 

religiosos da Europa, destacando-se Canterbury
5
, a tumba de Santiago de Compostela, a Terra 

Santa e a cidade de Roma. O aumento das peregrinações para Santiago de Compostela 

impulsionou a criação da irmandade dos trocadores de moedas, visando atender os diferentes 

povos que procuravam o lugar e a criação de um roteiro de viagem pelo francês Aymeric 

Picaud contendo informações sobre hospedagens, distâncias e mapeamento dos atrativos 

(BARRETTO, 2005, p.46). 

De qualquer modo, é no período compreendido entre os séculos XVI e XIX, 

conhecido como Idade Moderna, que foram estabelecidas as bases do turismo que se 

conhecem na atualidade, originando o que Montejano classifica de Gran Tour e 

posteriormente o termo turismo. Este período é marcado por avanços tecnológicos, invenções, 

como a caravela (o que destaca esse período como a era das grandes navegações), o leme, o 

relógio, a imprensa e o aperfeiçoamento da bússola. Sousa (1975, p.223) explica que esse 

avanço contribuiu com as grandes navegações e a expansão imperialista de países como 

Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda. À Revolução Comercial seguiu a Revolução 

Industrial. 

                                                 
4
 De acordo com a OMT (2002, p.22) o livro sobre as viagens de Marco Polo foi a principal fonte de informação 

sobre a caracterização da vida no Oriente.  

5
 Canterbury é uma cidade localizada no sudeste da Inglaterra, rica em construções medievais. 
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Registraram-se nesse período fatos marcantes na história da humanidade, seja no 

campo religioso (reforma religiosa), cultural (renascimento, iluminismo), científico (as 

grandes invenções) e político (expansão imperialista). As viagens tiveram grande incremento, 

especialmente com o advento dos avanços tecnológicos. A viagem de Fernão de Magalhães
6
 

dando a volta ao mundo foi o marco de destaque das viagens nesse período. Ignarra (2003, 

p.5) ilustra o acontecimento como o precursor dos cruzeiros marítimos. Floresce a 

infraestrutura turística impulsionada pelo comércio, mesmo fora da Europa, a exemplo da 

construção do primeiro hotel do mundo, o Wekalet – Al – Ghuryn, localizado na cidade do 

Cairo (Egito). Surgem as primeiras linhas regulares de diligências ligando Frankfurt a Paris e 

Londres a Oxford.  

As viagens motivadas pela busca de conhecimento foram intensificadas no século 

XVIII, sendo que, em 1785, mais de 40 mil ingleses visitaram o continente europeu, 

especialmente a Grécia, objetivando conhecer o berço da civilização greco-romana 

(BARRETTO, 2005, p.45). Assinala-se também outro roteiro no Velho Continente realizado 

por diplomatas, empresários e estudiosos que viajavam especialmente para Roma, Paris, 

Florença, Veneza, Gênova, Milão, Alemanha, Países Baixos e Suíça. Este roteiro constituía-se 

num circuito conhecido como “Grand Tour”, descrito por Jonh Gailhard em seu Compleat 

Gentlemen, informando que o tempo decorrido para a realização da viagem era de três anos 

(1997, apud GOELDNER et al 2002, p.48). 

O século XIX apresenta as transformações mais significativas na história do 

turismo, tempo marcado por sua crescente estruturação e organização. A atividade é 

disponibilizada com mais segurança e informação, caracterizando-se ainda, por uma 

padronização de sua oferta. Há uma expressiva melhoria da infraestrutura (tratamento de água 

e esgoto), da saúde (controle de doenças como a cólera e o tifo), da segurança 

(estabelecimento de policiamento regular) e da educação, implicando na alfabetização e a 

conseqüente leitura de livros e jornais, estimulando ainda mais, o desejo de viajar. Para Cruz 

(2002, p.7) o turismo surge nessa época como atividade econômica organizada, utilizando 

integralmente da infraestrutura existente. 

A utilização do vapor, como nova forma de energia, além de dar amplitude e 

velocidade ao processo produtivo, induzido pela Revolução Industrial (a qual implicou na 

                                                 
6
 Fernão Magalhães, navegante português, realizou em 1519 uma viagem marítima (em cinco caravelas) ao redor 

da terra, contornando o estreito de Magalhães (a mais importante passagem natural entre os oceanos Pacífico e 

Atlântico). A viagem levou três anos para sua conclusão. 
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expansão da classe média, no aumento da renda e no templo livre das pessoas), revolucionou 

os transportes, através do trem e navio a vapor, substituindo o transporte animal e as antigas 

embarcações à vela. A modernização desses transportes repercutiu no aumento do número de 

viagens, na diminuição do tempo do percurso, no deslocamento do homem para lugares cada 

vez mais distantes, no transporte de um maior número de pessoas, em função do aumento da 

capacidade de suporte operacional e de seu barateamento. 

Utilizando o transporte marítimo, em 1822, o senhor Robert Smart apresenta-se 

como o primeiro agente de viagens a utilizar navios a vapor, agenciando passageiros para 

vários portos do canal de Bristol e para Dublin, na Irlanda (GOELDNER et al, 2002, p.50). 

Para Ignarra, entretanto, foi o senhor Thomas Bennett um dos precursores do serviço de 

agenciamento turístico, classificando-o como o primeiro a atuar como agente de viagens, 

organizando passeios individuais para visitantes ingleses importantes. No final do ano de 

1850, Bennett teria estabelecido uma empresa de organização de viagens, fornecendo a seus 

clientes itinerários, provisões e um Kit de viagens, providenciando com antecedência, cavalos 

e hotéis (IGNARRA, 2003, p.5). 

O inglês Thomas Cook, vendedor de Bíblias, organizou uma viagem em 1841, 

alugando um trem a fim de levar um grupo da liga contra o alcoolismo para a cidade de 

Loughborough, transportando 570 pessoas. Esse fato caracteriza-se, para Barretto (2006 p.51) 

como sendo a primeira viagem organizada de nossa história A autora salienta, que cinco anos 

mais tarde, Cook organiza mais uma viagem, com destino à Escócia, levando 800 pessoas e 

disponibilizando os serviços de guias de turismo. O êxito alcançado estimulou o inglês a 

expandir sua atividade e em 1851 trouxe 165 mil excursionistas para a Primeira Exposição 

Mundial, disponibilizando transporte e alojamento. Ele também teria criado o primeiro 

cupom, conhecido atualmente como uma forma de crédito. Além disso, em 1872, ele 

organizou a primeira volta ao mundo com duração de 222 dias, sendo noticiado no jornal 

Times, de Londres, inspirando o escritor francês Júlio Verne a escrever sua obra A Volta ao 

mundo em 80 dias (MONTEJANO, 1998, p.105). 

Na Contemporaneidade dos séculos XX e XXI encontra-se o período em que a 

humanidade experimentou as maiores transformações de sua história, especialmente na área 

tecnológica, além de ser a fase da consolidação do turismo como fenômeno internacional. Nos 

anos que sucederam ao maior conflito da humanidade, a atividade turística passa 

paulatinamente a ganhar importância para o Estado, especialmente na Europa, continente mais 

atingido pela guerra. Cunha (2001, p.412) afirma que houve, por parte dos governantes, o 
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reconhecimento da atividade turística como instrumento na obtenção de divisas, auxiliando no 

fortalecimento da economia, no financiamento do processo de industrialização e no 

fortalecimento dos trabalhos de recuperação e reconstrução da região. 

O desenvolvimento progressivo do turismo internacional deveu-se a um conjunto 

de fatores, que implicou no aumento da acessibilidade de um percentual maior da população 

mundial. Dentre os diversos fatores destacam-se: o surgimento da aviação comercial de 

passageiros (logo após o final da segunda guerra mundial); aumento da renda familiar; férias 

remuneradas e ampliação do tempo livre (especialmente nos países industrializados); a 

longevidade; o envelhecimento da população (favorecendo a prática do conhecido “turismo da 

terceira idade”); o baixo preço do petróleo e a modernização do sistema de comunicação 

(OMT, 1998, p.10). 

Observa-se com todas as transformações decorrentes, que o homem ainda é 

motivado a viajar pelas mesmas razões do passado, tendo, todavia, sua dimensão ampliada 

para novas necessidades e mudança do contexto mundial. Nesse sentido, Abrahan Maslow, no 

início da década de 1940, classifica a viagem turística como uma das necessidades humanas, 

imprescindível para sua auto-preservação, reconhecimento e admiração do grupo social em 

que está inserido, considerando que “o homem é um viajante por natureza” estando num 

constante processo de experiências múltiplas.  

A partir dos anos de 1980, tem início o período classificado por Barretto (2006, 

p.56) como “pós-turismo”, marcado por uma sociedade com maior nível de exigência, 

requerendo melhor infraestrutura turística, básica e boa prestação de serviços. As viagens e o 

turismo tornam progressivamente, segundo a OMT (2003, p.26), em um grupo de atividades 

econômicas que combinadas formam o maior setor do mundo, uma das maiores exportações 

mundiais e o principal estímulo ao crescimento e ao desenvolvimento. 

Analisando especificamente a história do turismo no Brasil, Barretto (2006, p.56) 

explica que a prática da atividade turística, como fenômeno social, tem início depois de 1920, 

sendo marcada com a criação da Sociedade Brasileira de Turismo, tornando-se posteriormente 

o Turing Clube. Todavia, Ignarra (2003, p.6) afirma que os deslocamentos realizados no país 

a partir do seu descobrimento já denotavam características da atividade turística. No período 

colonial, a vinda da família real portuguesa para o Brasil e a abertura de seus portos para as 

nações “amigas” são marcos importantes no desenvolvimento da atividade turística. A cidade 
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de Petrópolis serviu de segunda residência para família imperial brasileira, em função do 

clima ameno de serra.  

A partir da segunda metade do século XIX, ocorreram importantes obras de 

infraestrutura, notadamente nos transportes, mediante a fundação da Companhia de 

Navegação do Amazonas, em 1852, e o primeiro trecho ferroviário, em 1858. Em 1885, é 

construída a ligação de trem ao Corcovado, constituindo-se no primeiro atrativo turístico a 

receber melhorias com recursos públicos no Brasil. Nesta época, o Rio de Janeiro contava 

com mais de duzentos estabelecimentos, entre hotéis, hospedarias e restaurantes.  

Em 1927, a empresa alemã Lufthansa instala no Brasil a Condor Syndicat, 

originando posteriormente a VARIG, impulsionando o turismo interno e externo. Em 

decorrência de sua consolidação no século XX, o turismo experimentou um processo de 

estruturação e organização. Essa organização de acordo com Goeldner (2002, p.82) envolve 

milhares de unidades, podendo ser observadas nas perspectivas geográficas (internacionais e 

estaduais), da propriedade (governamentais e privadas), do tipo da atividade (comerciais, 

prestadoras de serviço e consultorias), por segmento (transporte, hospedagem, e recreação), 

no âmbito internacional, nacional estadual e municipal.  

Atualmente, a política de turismo no Brasil é concebida no âmbito do Ministério 

do Turismo, das secretarias de turismo, estaduais e municipais e dos Convention and visitor 

bureaus, funcionando como base de informação e consulta sobre a administração de 

convenções e agência promocional para cidade, movimentando o importante mercado de 

encontro e convenções. 

Cabe destacar, enfim, que a atividade turística contemporânea tem seus 

fundamentos estruturados em quatro instituições internacionais: a) a Organização Mundial do 

Turismo - OMT, sediada em Madri, encarregada de promover e desenvolver a atividade e 

servindo de fórum global de das políticas de turismo; b) a World Travel and Tourism Council, 

um conselho formado por executivos ligados à hospedagem, transportes, entretenimento e 

serviços de viagens; c) a Internation Air Transportation Associaton – IATA, que tem por 

missão representar e servir a aviação internacional; d) e a Organização Internacional da 

Aviação Civil – ICAO, que objetiva promover a aviação civil em escala mundial 

(GOELDNER et al 2002, p.85). Existem ainda outras organizações internacionais e nacionais 

que contribuem para o desenvolvimento e o financiamento de programas de turismo, 
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destacando-se o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e, no Brasil, o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. 

 

 

1.2. Desenvolvimento Sustentável: princípios e referências 

O mundo vivenciou a ideologia do desenvolvimento baseado na promessa de uma 

prosperidade material generalizada e estendida a todos. Essa ideologia do desenvolvimento 

associa-se à idéia do progresso, como condição única para se obter o bem-estar social. A 

busca pelo desenvolvimento com ênfase no crescimento econômico foi a tônica da 

governança, se justificando quase sempre como pano de fundo o bem-estar social.  

Nas últimas décadas do século XX, o planeta passou por profundas 

transformações econômicas, políticas e sociais, marcadas pela globalização e consolidação 

dos blocos econômicos, domínio tecnológico, reestruturação produtiva e estratégias 

empresariais de competitividade
7
. Todavia, o progresso alcançado pelos países mostrou-se 

desigual. Os países periféricos passaram a conceber modelos econômicos cada vez mais de 

acordo com a lógica do capital transnacional, legitimando posições, tendo como pano de 

fundo, benefícios sociais como a geração de renda. A reflexão sobre o modelo de 

desenvolvimento em curso no mundo suscitou nos estudiosos e na sociedade civil, a reflexão 

sobre a dimensão do crescimento pretendido pelas nações e os limites dos recursos naturais do 

planeta.  

Analisando a crença da prosperidade extensiva a todos, Furtado (1959, p.10) 

avalia que no mundo, o desenvolvimento econômico tende a criar desigualdades, tendo em 

vista ser uma lei universal inerente ao processo de crescimento, a lei de concentração. 

Corroborando com o pensamento de Furtado, Rangel (1959 apud Tavares, 2004, p.112) 

afirma que “em nenhuma parte do mundo o desenvolvimento é um processo homogêneo, 

dado que este muda continuamente as condições locacionais de atividades econômicas”. 

Nesta mesma linha de pensamento, dois renomados autores clássicos da economia, Myrdal e 

Perroux, afirmam o desenvolvimento é gerador de fortes desigualdades: “o crescimento é 

desequilíbrio; o desenvolvimento é desequilíbrio”. 

                                                 
7
 No campo político, ocorreu a unificação da Alemanha (como parte de um movimento de abertura democrática), 

no campo tecnológico, ocorreu a emergência da China e da Índia, o novo ciclo dos tigres asiáticos e sua 

revolução industrial, tecnológica e de gestão integrada ao mundo ocidental (CUNHA, 2001, p.64 ). 
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Para Castoriadis, o modelo de desenvolvimento predominante é cada vez mais 

discutido em função de sua distribuição desigual e pelo modelo de crescimento adotado, 

acarretando determinadas conseqüências humanas, sociais e ambientais (CASTORIADIS, 

1987, p.136). Para ele, o termo desenvolvimento passou a ser empregado quando se 

evidenciou o “progresso”, a “expansão” e o “crescimento”, não sendo inerente a todas as 

sociedades, mas, propriedades específicas, dotadas de um valor positivo nas sociedades 

ocidentais. Numa linha de pensamento análoga a de Castoriadis, Sachs questiona sobre onde 

queremos chegar e como devemos proceder, em função das restrições ambientais e o desejo 

de crescimento das nações. 

Numa tentativa de compreender a ausência de uma prática sistêmica nas políticas 

de desenvolvimento, Castoriadis (1987, p.140) afirma que, economia e racionalidade são 

termos que “podem ser utilizados para designar o complexo de idéias e de concepções, que 

em sua maior parte permanecem não conscientes, tanto para os políticos quanto para os 

teóricos”. Nesse sentido, ele faz quatro perguntas chaves, norteadoras na discussão do tema: 

O que é o desenvolvimento?  Por que o desenvolvimento? Desenvolvimento de que? 

Desenvolvimento em que direção?  

A visão de Castoriadis sobre as possibilidades de crescimento global é, contudo, 

otimista. Ele acredita que o estado de equilíbrio global poderá ser planejado de tal modo, que 

as necessidades materiais básicas de cada pessoa na Terra sejam satisfeitas e que cada uma 

delas tenha igual oportunidade de realizar seu potencial humano individual. Esse pensamento 

é contrário a dos teóricos citados anteriormente, em função da “lei da concentração” que, por 

seu caráter, gera desigualdades. 

No contexto mundial, é importante observar que se vivencia uma evolução da 

pressão pelo crescimento, ao mesmo tempo em que ocorre a explosão populacional, o 

aumento da longevidade, contando o planeta com a mesma reserva de recursos naturais. O 

desafio é saber como desenvolver-se e manter padrões de vida adequados e atender ao 

aumento crescente do consumo da população mundial. 

Constata-se no cenário mundial, que os países periféricos, pelo caráter peculiar do 

seu desenvolvimento, não obtiveram o mesmo nível de crescimento dos países desenvolvidos. 

Nesse sentido, Sachs (1993, p.19) considera que tem havido o crescimento pela desigualdade, 

acarretando, dessa forma, uma acentuação da pobreza e da degradação ambiental. O autor 

salienta a necessidade de se dar atenção às políticas de fortalecimento e capacidade das 
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comunidades em substituição às políticas públicas assistencialistas. Ele afirma também que as 

políticas públicas devem objetivar o estímulo e o apoio às iniciativas com base em políticas de 

desenvolvimento sustentável. Essa concepção assume uma posição ética fundamental, na 

qual, o desenvolvimento está voltado para as necessidades mais abrangentes que dizem 

respeito à melhoria da qualidade de vida da população, preservação ambiental e 

responsabilidade com as gerações futuras. 

A crença em um desenvolvimento ilimitado é um equívoco que remonta a Grécia 

antiga e baseia-se na concepção de que os recursos naturais eram infinitos e as metas de 

crescimento, ilimitadas, baseadas na promessa de um progresso generalizado, não havendo a 

devida preocupação com a capacidade de suporte da terra em dispor dos recursos e absorver 

os resíduos produzidos. Baseado na concepção de Aristóteles, Castoriadis destaca que a 

natureza é o fim do desenvolvimento, sendo definido “pelo fato de atingir esse fim, enquanto 

norma natural do ser considerado”. Para ele, se isso é possível, ocorre em decorrência de um 

estado próprio, uma norma, um limite. Nesse sentido, o autor afirma que “não pode haver 

desenvolvimento sem um ponto de referência”. (SACHS, 1993, p. 21) 

A idéia de que os recursos naturais são abundantes e ilimitados surge na teologia 

judaico-cristã, atingindo seu ápice no século XIV, com a ascensão da burguesia, ocorrendo o 

crescimento ilimitado da produção e das forças produtivas. Castoriadis define esse processo 

como uma significação imaginária social, correspondendo a atitudes novas, valores e normas, 

prevalecendo nessa perspectiva, o que pode ser contado. A crença vigente e difundida é, 

portanto, de que a terra dispõe de recursos ilimitados a explorar, bem como capacidade de 

absorver os dejetos decorrentes dessa produção. 

A oferta abundante de recursos naturais dos países, como o Brasil, todavia, não 

garantia seu desenvolvimento. Diante desse quadro, acreditava-se durante muito tempo, que o 

obstáculo ao desenvolvimento dos países era econômico. A solução, portanto, estaria na 

injeção de capitais estrangeiros e na criação de pólos de desenvolvimento. Essas seriam 

condições necessárias e suficientes para que esses países “decolassem”. Nessa perspectiva, 

ignorava-se a conjuntura estrutural e a formação do capital humano. 

A escassez verificada em vários países não era apenas financeira, mas estrutural, 

no que Castoriadis (1987, p.142) enfatiza a necessidade de modificações em suas estruturas 

sociais, alterando ainda, as atitudes, a mentalidade, as significações, os valores e a 

organização psíquica dos seres humanos. O desenvolvimento deveria observar as 
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especificidades próprias da conjuntura do lugar, não podendo constituir-se numa “receita de 

bolo”.  

O ideário liberal, com ênfase em uma eficiência econômica desprovida da 

necessária compreensão de outros fatores também importantes para o desenvolvimento, não 

tem sido capaz de gerar a melhoria sustentada dos padrões de vida das populações dos países 

em desenvolvimento. A experiência demonstrou que a concepção em curso do 

desenvolvimento não foi capaz de responder satisfatoriamente as crises vividas entre os anos 

de 1970, 1980/1990 com maior repercussão nos países em desenvolvimento com implicações 

nos padrões de vida de suas populações. 

Sendo assim, a partir das últimas décadas do século passado, o mundo deparou-se 

com um novo paradigma do desenvolvimento capitalista com alteração radical dos fatores 

necessários para a competitividade. Passou-se da abundância dos recursos naturais, dos baixos 

salários para a dependência cada vez maior da informação, inovação e novos valores 

relacionados à sustentabilidade ambiental. Foi preciso avançar nas novas condições políticas 

para revisão de práticas e princípios teóricos. 

A construção do conceito de sustentabilidade foi aventada por pesquisadores e 

cientistas insatisfeitos com os limites da abordagem do desenvolvimento e com a deterioração 

progressiva das condições de existência de grande parte da população mundial e do aumento 

da pressão ambiental. A proposição do conceito de sustentabilidade trazia uma visão holística, 

possibilitando o enfoque sistêmico das dimensões sociais, ambientais, políticas, culturais, etc. 

A idéia é romper as amarras existentes do desenvolvimento estabelecendo um novo padrão, 

sustentável, com perspectiva de longo prazo (SACHS, 1993, p.32). 

Neste processo, o conceito de desenvolvimento sustentável surgiu a partir dos 

estudos da Organização das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, no início da década 

de 1970, como resposta à preocupação da humanidade diante da crise ambiental e social que 

se abateu sobre o mundo desde a segunda metade do século passado. Os modelos 

desenvolvimentistas, em função dos altos custos sociais e dos riscos para o planeta, passaram 

a ser discutidos, especialmente a partir do Encontro de Founex, na Suíça, no ano de 1971. 

Além do encontro memorável de Founex, a Declaração de Estocolmo, a Declaração de 

Cocoyoc e da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, continham 

mensagens que objetivavam a implementação de estratégias ambientalmente viáveis para a 

promoção de um desenvolvimento socioeconômico eqüitativo ou para o que o autor definiu 
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como “ecodesenvolvimento” ou “desenvolvimento sustentável”, como posteriormente ficou 

conhecido.  

Em 1987, a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento da 

Organização das Nações Unidas, na Noruega, elaborou um documento denominado “Nosso 

Futuro Comum”, também conhecido como Relatório Brundtland, onde os governos 

signatários se comprometiam a promover o desenvolvimento econômico e social em 

conformidade com a preservação ambiental. Esse documento chamou a atenção do mundo 

sobre a necessidade urgente de encontrar formas de desenvolvimento econômico que se 

desenvolvessem de forma equilibrada, definindo os princípios econômico, social e ambiental. 

O Relatório Brundtland propôs o seguinte conceito de sustentabilidade: 

“desenvolvimento que responde às necessidades do presente sem comprometer as 

possibilidades das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades". Esse conceito 

amplia a dimensão de crescimento e engloba as perspectivas da qualidade de vida e ambiental, 

incluindo os valores socioculturais. 

As discussões sobre o modelo de desenvolvimento vigente e de suas implicações 

para o planeta terra tiveram prosseguimento em 1992, quando ocorre pela primeira vez num 

país periférico, na cidade do Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente, conhecida também como Cúpula da Terra, propondo concretamente 27 princípios, 

abrangendo 115 áreas, contidas num documento intitulado “Agenda 21”. Os objetivos 

fundamentais desse encontro eram conseguir um equilíbrio justo entre as necessidades 

econômicas, sociais e ambientais das gerações presentes e futuras e firmar as bases para uma 

associação mundial entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, assim como entre os 

governos e os setores da sociedade civil, enfocadas na compreensão das necessidades e os 

interesses comuns. 

Houve, a partir desses movimentos, um progresso na conscientização e 

mobilização de movimentos civis e de partidos verdes, os quais desempenharam destacado 

papel nesse processo. A importância da ECO 92, no Rio de Janeiro, deve-se ao fato desta 

incorporar simultaneamente o direito ao desenvolvimento e a um meio ambiente saudável. 

Sachs (1993, p.55) estruturou sua concepção teórica baseada na sustentabilidade 

do conjunto de ações e estabeleceu o conceito básico de desenvolvimento equitativo (o que 

Castoriadis definia como equilibrado) em harmonia com a natureza e que deve permear todo o 

nosso modo de pensar, informando as ações dos cidadãos, dos decisores e de profissionais de 
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todos os tipos, inclusive as dos funcionários burocráticos, que preparam e avaliam os projetos 

de desenvolvimento. Esse modelo pressupõe uma solidariedade com a geração atual, na 

medida em que estabelece a lógica da produção sob a ótica da satisfação das necessidades 

fundamentais da maioria da população e uma economia de recursos naturais. O autor 

estabelece cinco dimensões do desenvolvimento sustentável: 

I. Sustentabilidade Social: o processo deve se dar de tal maneira que reduza 

substancialmente as diferenças sociais. Considera-se o desenvolvimento em sua 

multidimensionalidade, abrangendo todo o espectro de necessidades materiais e não-

materiais; 

II. Sustentabilidade Econômica: a eficiência econômica baseia-se em uma alocação e 

gestão mais eficientes dos recursos e por um fluxo regular do investimento público e 

privado. A eficiência deve ser medida, sobretudo, em termos de critérios 

macrossociais; 

III. Sustentabilidade Ecológica: compreende a intensificação do uso dos potenciais 

inerentes aos variados ecossistemas, compatível com sua mínima deterioração. Deve 

permitir que a natureza encontre novos equilíbrios, através de processos de utilização 

que obedeçam a seu ciclo temporal. Implica também em preservar as fontes de 

recursos energéticos e naturais; 

IV. Sustentabilidade Espacial: pressupõe evitar a concentração geográfica exagerada de 

populações, atividades e de poder. Busca uma relação equilibrada cidade-campo; 

V. Sustentabilidade Cultural: significa traduzir o conceito normativo de 

ecodesenvolvimento em uma pluralidade de soluções particulares, que respeitem as 

especificidades de cada ecossistema, de cada cultura e de cada local. 

Em todos os conceitos de sustentabilidade, fica claro que a idéia-força é a 

concepção da dimensão ambiental como parte do processo de desenvolvimento. A idéia de 

desenvolvimento está condicionada à ótica de gestão dos recursos renováveis, ressaltando a 

prioridade das relações humanas e do meio ambiente. 

Para Ribeiro (2006, p.28), o desafio dos países é encontrar a equação entre a taxa 

de utilização dos recursos e a reposição ou geração de substitutos para esses recursos, bem 

como alcançar o controle da taxa de emissão de efluentes. O desafio que se coloca para o 

terceiro milênio é mudar a lógica da acumulação vigente, em um curto horizonte de tempo, 
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para uma lógica dos fins em busca do bem-estar social, do exercício da liberdade e da 

cooperação entre os povos. Sendo, é de fundamental importância o empenho para o 

estabelecimento de novas prioridades para a ação política, em função de uma nova concepção 

do desenvolvimento, posto ao alcance de todos os povos e capaz de promover o 

desenvolvimento sustentável. 

 

 

1.3. Turismo e Desenvolvimento Local 

O modelo de desenvolvimento e o processo globalização que o mundo vivencia é 

marcado pela pelo fim das fronteiras territoriais, pela transnacionalidade do capital e pelos 

avanços científicos e tecnológicos disponibilizados à humanidade, tem trazido inúmeros 

benefícios e acumulado problemas e desafios. Esse quadro, entretanto, tem agravado a 

exclusão social, implicando na explosão da violência urbana, da prostituição, das drogas e da 

degradação ambiental, fazendo com que o homem busque alternativas para superação desses 

problemas, adotando novas posturas e práticas. Para Bomfim (2007, p.27) o novo desafio é 

encontrar formas de promover a equidade em relação ao trabalho, ao tempo livre e à 

qualidade de vida de seus cidadãos. 

O turismo apresenta-se como importante ferramenta para se alcançar um 

desenvolvimento econômico e social equitativo, bem como para promover o reordenamento 

do território. A atividade turística proporciona emprego (direto e indireto), divisas, renda e 

receita de impostos. Seu crescimento é estimulado na medida em que os setores tradicionais 

da economia, como a indústria e a agricultura são pressionadas em sua produção 

(GOELDNER et al,2002, p.275). Nesta perspectiva, Pearce (2002, p.15) salienta que a 

atividade apresenta-se, cada vez mais como alternativa ou complemento potencial para o 

desenvolvimento de áreas rurais e urbanas de países desenvolvidos ou em desenvolvimento, 

evidenciando-se nestes últimos os impactos econômicos.  

Analisando a dimensão da atividade turística no cenário internacional, a OMT 

(2003, p.26), avalia numa perspectiva global que o segmento de viagens e turismo agrupa o 

conjunto de atividades econômicas, que juntas formam o maior setor do mundo, gera o maior 
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número de empregos
8
 e constitui-se numa das maiores exportações mundiais. Sendo capaz de 

estimular o crescimento e o desenvolvimento, o turismo é classificado pela OMT como a 

maior atividade industrial do mundo. Os benefícios gerados pelo turismo ampliam-se para 

além dos efeitos econômicos, podendo contribuir como catalisador da paz mundial, na 

proteção dos recursos naturais e culturais e na luta contra pobreza
9
, promovendo o comércio 

local, emprego e entrada de ingressos por exportações.  

Nessa perspectiva, em fevereiro de 2009, a Organização das Nações Unidas-ONU, 

através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento-PNUD, propôs ao governo 

espanhol estabelecer acordos para implantação de projetos sociais, objetivando desenvolver 

programas de capacitação, geração de emprego e preservação do meio ambiente, visando 

dessa forma gerar impactos positivos na redução da pobreza no Brasil, mediante o incremento 

do turismo. A sugestão do PNUD é que a cooperação na área do turismo seja acompanhada 

como um das áreas prioritárias na parceria entre a ONU e o governo espanhol. 

O reconhecimento da capacidade do turismo em promover o desenvolvimento não 

deve ser visto, todavia, de forma ingênua, como se fosse “um remédio para todos os males”. 

Coriolano (2006, p.222) afirma que o turismo não pode ser considerado uma atividade 

econômica sólida, que possa resolver os problemas sócio-econômicos estruturais de países 

periféricos. Desmistificando o mito, a OMT (2003, p.145) compreende a importância do 

turismo “como agente benigno da mudança econômica e social” de um país, mas, admite que 

a atividade, mesmo sendo importante alternativa para o desenvolvimento econômico de um 

país, deve ser considerada apenas como “um componente de um conjunto mais amplo de 

iniciativas visando o desenvolvimento”. 

De fato, o impacto do turismo no desenvolvimento de um país receptor ocorre de 

forma diferenciada, não podendo ser considerado como uma receita comum a todos os 

lugares. Há uma dependência própria da conjuntura do destino, resultante de suas estruturas 

com fatores interdependentes, tais como educação, saúde, seguridade, sendo diversos os 

benefícios alcançados de lugar para lugar. 

As questões estruturais refletem-se diretamente no desempenho do turismo 

alcançado pelos países no âmbito regional e local. Pearce salienta que ocorre uma 

                                                 
8
 A OMT citando a World Travel and Tourism Council (WTTC) destaca que a estimativa para o ano o de 2005 

era que atividade empregaria 1 em cada 9 trabalhadores. 

9
  Declaração feita pelo senhor Francesco Frangialli, Secretário Geral da Organização Mundial de Turismo em 

Bali (Indonésia) no dia 13 de maio de 2007.  
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concentração do turismo e de seus benefícios nos dez principais destinos turísticos, todos de 

economia forte e adequada estrutura. Sete dos dez principais destinos concentram-se na 

Europa, beneficiada, segundo Cunha (1997, p.309) pelo rico mosaico cultural dos países que a 

integram, pela localização geográfica, desenvolvimento socioeconômico e infraestrutura 

disponibilizada. 

Analisando os desafios a serem enfrentados na busca da quebra dos paradigmas 

dos modelos de desenvolvimento turístico vigente, Irving (1998, p.32) considera a 

necessidade de “uma abordagem de princípios, valores e código de ética”, que têm ficado à 

margem em termos acadêmicos e operacionais. Complementando este pensamento, Sem 

(2000, p.136) ao analisar o papel dos atores do desenvolvimento, destaca que a ética dos 

empresários e governantes é parte relevante dos recursos produtivos, pois orientam para 

investimentos produtivos e não especulativos, contribuindo para a inclusão social. 

Compreendendo que as relações do turismo se dão de forma mais intensa no 

território, Ruschmann (2002, p.118) ressalta a importância na proposição do planejamento e 

organização do turismo, visando o ordenamento das ações do homem sobre o território, 

estabelecendo uma ocupação adequada à capacidade dos recursos naturais. O turismo deve, 

portanto, propor como modelo de desenvolvimento, a melhoria dos indicadores sociais e não 

simplesmente pela melhoria dos indicadores econômicos. 

Acrescenta-se que o turismo com base local, pode contribuir como 

potencializador da promoção do indivíduo e de sua participação na discussão e proposição das 

políticas públicas de turismo. Nessa perspectiva, é a população que identificará problemas e 

aspirações, formulando estratégias numa lógica de participação. Esse modelo de 

desenvolvimento turístico, com base local, sugere um diálogo constante entre a população, as 

autoridades e a iniciativa privada e se discutir o modelo de desenvolvimento do turismo 

melhor ajustado aos interesses da comunidade. 

No Brasil, todavia, há uma carência de discussão sobre um modelo de 

desenvolvimento turístico que considere os compromissos sociais, ambientais e culturais, e 

que satisfaça as necessidades das pessoas nos lugares que elas vivem e trabalham. Para isso, 

contrariamente ao que se tem proposto, as políticas públicas de turismo deveriam focar o 

indivíduo e sua emancipação, para que se possa alcançar um desenvolvimento sustentável e 

equitativo. Max-Neef et al (1994 apud Bomfim, 2007, p.28) afirma que: 

“Que as necessidades humanas sejam atendidas desde o começo e durante todo o 

processo de desenvolvimento, ou seja, que a realização das necessidades não seja 
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apenas meta, mas sim o próprio motor de desenvolvimento. Assim, a fórmula do 

desenvolvimento em escala humana, contrária a da racionalidade econômica, 

constitui-se em imperativo natural.” 

 

Nesse sentido, o desenvolvimento deverá levar em consideração a liberdade e o 

potencial humano como poder de criação e satisfação de suas necessidades. Se os homens 

estão condenados a ser livres, como disse Sartre, a sociedade não pode se distanciar da meta 

da liberdade, pois isso implica que o homem se encontrará em conflito entre a sua aspiração 

pessoal e os interesses da totalidade
10

.  

Certamente, a lógica de um desenvolvimento local equilibrado é aquela que mais 

se aproxima da liberdade do potencial humano, na medida em que rompe, em conjunção de 

forças endógenas, com a racionalidade da hegemonia econômica. Este modelo de 

desenvolvimento local é, entretanto, uma proposta ainda em curso em um mundo que busca a 

reafirmação de suas bases em menores escalas, objetivando fortalecer a ideologia do 

localismo em contraposição à crise vigente do capitalismo.  

Fortalecendo a concepção do desenvolvimento local, Ávila (2001, p.68) destacou 

que: 

O núcleo conceitual de desenvolvimento local no efetivo desabrochamento – a partir 

do rompimento de amarras que prendeu as pessoas em seu status de vida – das 

capacidades, competências e habilidades de uma „comunidade definida‟ (portanto 

com interesses comuns e situada em espaço territorialmente delimitado com 

identidade social e histórica), no sentido de ela mesma – mediante ativa colaboração 

de agentes internos e externos – incrementar a cultura da solidariedade em meio e 

tornar paulatinamente apta a agenciar (discernindo e assumindo dentre os rumos 

alternativos de reorientação de seu presente e de sua evolução para o futuro aqueles 

que se apresentem mais consentâneos) e gerenciar (diagnosticar, tomar decisões, 

agir avaliar, controlar, etc.) o aproveitamento dos potenciais próprios – ou cabedais 

de potencialidades peculiares à localidade – assim como a „metabolização‟ 

comunitária de insumos e investimentos públicos e privados externos, visando à 

processual busca de soluções para os problemas, necessidade e aspirações, de toda 

ordem e natureza, que mais direta e cotidianamente lhe dizem respeito. 

 

Na perspectiva apresentada por Ávila, a participação do agente externo no 

desenvolvimento local se daria de forma indutora, alimentando a comunidade, a fim de que 

esta seja a verdadeira força motriz nesse processo. Nesse sentido, o desenvolvimento se daria 

mediante as forças internas locais, agregando a participação do agente externo, o qual poderá 

                                                 
10

 Arrematando o pensamento de R. Havermann, Santos afirma que “a meta da liberdade começa no espírito do 

homem e a condição da liberdade é a imersão do indivíduo renovado numa sociedade onde o homem é sujeito e 

não objeto” (SANTOS, 1987, p.78). 
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contribuir na orientação e direcionamento da comunidade, possibilitando que esta quebre suas 

amarras e potencialize as disposições sociais em busca de suas liberdades. 

A concepção de desenvolvimento local está relacionada aos princípios do 

desenvolvimento sustentável, podendo-se observar claramente na proposição de Sachs contida 

em sua obra Estratégias de transição para o século XXI. O desenvolvimento socioeconômico 

equitativo era classificado pelo autor como ecodesenvolvimento, significando o 

desenvolvimento endógeno e dependente de suas próprias forças, objetivando responder de 

forma harmônica, os objetivos sociais, econômicos, mediante gestão ecologicamente correta 

de seus recursos.  

Para concluir, a busca pelo desenvolvimento, independente do modelo que se 

apresente, deverá, todavia, como condição precípua, estabelecer como foco o 

desenvolvimento do homem. Essa é a proposta do indiano Amartya Sem, em sua obra 

Desenvolvimento como liberdade, na qual ele assegura que a superação da pobreza e da 

satisfação das necessidades essenciais não satisfeitas deve ser considerada como parte central 

do processo de desenvolvimento. Para isso é preciso reconhecer o papel das diferentes formas 

de liberdades no combate a esses males. Para combater os problemas que enfrentamos é 

necessário considerar a liberdade individual como um comprometimento individual. 

 



Capítulo 2: A Política de Turismo no Brasil 

 

49 

 

2. A POLÍTICA DE TURISMO NO BRASIL 

 

2.1. Evolução Histórica das Políticas Públicas de Turismo no Brasil 

O registro das políticas públicas de turismo no Brasil
1
, a partir da análise dos 

diplomas legais existentes tem início, segundo Cruz, (2002, p.31) com a promulgação do 

Decreto-lei nº406 de 04 de maio de 1938, que dispunha em seu artigo 59º sobre a 

regulamentação da venda de passagens aéreas, marítimas e terrestres, a cargo do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio. Dois anos depois seria promulgado o Decreto-lei nº 2.240, 

sendo o primeiro documento legal a tratar exclusivamente da atuação das Agências de 

Viagens na organização de excursões previamente autorizadas pelo Departamento de 

Imprensa e Propaganda do governo federal. Trata-se de uma ação pontual abordando apenas 

um segmento da atividade turística. 

Decorridos vários anos, mediante a publicação do Decreto-lei nº 48.126 de 19 de 

abril de 1960, tem-se a aprovação do regulamento da Companhia Brasileira de Turismo – 

COMBRATUR , criada 15 meses antes. Em seu segundo artigo, este decreto determinava a 

esta Companhia, a finalidade de coordenar, planejar e supervisionar a execução da política 

nacional de turismo, objetivando facilitar o aproveitamento das potencialidades do país 

relativas ao turismo doméstico e internacional. Com esse ato, observa-se um relativo avanço 

no setor, uma vez que se constitui no primeiro registro na história da organização pública de 

turismo no país a fazer “referências a uma política nacional de turismo”. 

Já no período da ditadura militar brasileira, o então presidente Marechal 

Castelo Branco assinou o Decreto-lei nº55 de 18 de novembro 1966, que definia a Política 

Nacional de Turismo e criava o Conselho Nacional de Turismo e o Instituto Brasileiro de 

Turismo – EMBRATUR. O primeiro tinha a incumbência de formular a política nacional de 

turismo e o segundo tinha a atribuição de executar a referida política. Nesse documento 

define-se a atuação do Governo Federal de forma sistematizada a partir do reconhecimento da 

importância econômica do setor turístico e da necessidade de contar com uma agência 

responsável pelo seu fomento, normatização. 

                                                 
1
 Na busca de melhor conhecer a evolução do turismo no Brasil, e em especial no Ceará, recorreu-se, sobretudo, 

a dois estudiosos: Cruz (2000) e Coriolano (1998 e 2006). O primeiro para a descrição do cenário nacional e o 

segundo do cenário estadual. 
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A sistematização das políticas de turismo e a criação de um órgão específico para 

atuar no setor, denotam um significativo avanço, posto não se tratar mais de ações pontuais e 

desarticuladas do governo federal, passando o turismo a contar com ações de incentivo e 

estímulo para o desenvolvimento da atividade. Em 1979, a EMBRATUR institui o sistema de 

classificação dos hotéis brasileiros, ajudando a melhor conhecer a rede hoteleira nacional. 

No final dos anos 80, após vivenciar mais de vinte anos de ditadura militar, o país 

volta a instituir um Estado democrático com a promulgação de uma nova Constituição, a qual 

determina responsabilidade das três esferas de poder público de incrementar o turismo. Em 

seu texto, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Brasil, 2006, p.122) em 

seu Artigo 180, Capítulo I (Dos princípios gerais da ordem econômica) do Título VII (Da 

ordem econômica e financeira) estabelece que: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e 

econômico”. É a primeira vez, na história das constituições que o turismo é contemplado e 

reconhecido como instrumento de desenvolvimento sócio-econômico. 

Entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90, ocorre outro intervalo de inação
2
 

do poder público no estabelecimento das políticas públicas de turismo. Todavia, de acordo 

com Becker (1996 apud CORIOLANO, 1998, p.67), nesse período ocorreu um novo marco 

na política federal para o setor turístico: o governo Collor de Mello revoga o Decreto-lei nº 

55, mediante a promulgação da Lei nº 8.181/91 e extingue o Conselho Nacional de Turismo – 

CNTUR, transferindo suas atribuições para a EMBRATUR. Em 1992, com o Decreto nº 

448/92, o governo regulamenta a Lei nº 8.181, estabelecendo as finalidades e diretrizes da 

Política Nacional de Turismo. 

Nesse ano, a EMBRATUR lança o Programa Nacional de Municipalização do 

Turismo – PNMT, com o objetivo descentralizar as ações de planejamento político, de modo 

a incentivar os municípios a elaborar seus próprios planos de desenvolvimento. O PNMT 

visava possibilitar uma organização municipal para o planejamento e o gerenciamento do 

turismo, envolvendo a comunidade, os pequenos e médios empresários. Esse período 

caracteriza-se pela “descentralização controlada” das políticas federais (CORIOLANO, 

1998). Nessa época, acontecia a segunda Conferência Mundial do Meio Ambiente, conhecida 

como ECO 92 e a questão ambiental ganha grande efervescência com a introdução do 

discurso ambiental na política do turismo. 

                                                 
2
 Termo utilizado por Cruz. 
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O marco contemporâneo das políticas públicas de turismo no Brasil ocorrerá, 

entretanto, durante o primeiro governo Fernando Henrique Cardoso (1995-98), mediante a 

elaboração e publicação da Política Nacional de Turismo – Diretrizes e Programas 1996/1999 

concebida pelo Ministério da Indústria do Comércio e do Turismo, através da EMBRATUR. 

Embora não tenha sido instituído por diploma legal, Cruz considera que este Plano foi a 

primeira política pública de turismo efetivamente estabelecida no país, com objetivos, 

diretrizes e estratégias, englobando o turismo em toda sua complexidade
3
. 

Este Plano, conforme expressa o próprio documento
4
 “consolida e explicita as 

propostas constantes do documento “Mãos à Obra Brasil” sendo expresso em estratégias, 

objetivos e metas no “Plano Plurianual de Investimentos 1996/1999”. Sua proposta é servir de 

ponte entre o Governo e a sociedade brasileira e internacional, possibilitando tornar claro os 

parâmetros em que se pretende atuar e receber colaborações que possibilitem eventuais 

correções de rumo. É nesse período que nasceu o PRODETUR/NE I, considerado por vários 

autores como um dos mais importantes programas de investimentos do turismo no Nordeste 

do Brasil. 

Tendo em vista que esta política foi concebida a partir das perspectivas da política 

econômica do governo federal, voltada ao mercado internacional, Cruz apresenta como crítica 

ao plano, o fato deste ter privilegiado entre suas quatro macro-estratégias a articulação entre o 

governo e a iniciativa privada, bem como falta de articulação do turismo com outros setores 

do governo, possibilitando a integração entre as políticas públicas. Outro aspecto negativo que 

a autora destaca é a não existência de registros no segundo governo Fernando Henrique que 

evidenciem uma revisão, adequação ou reformulação do plano anterior. 

No primeiro governo de Luis Inácio Lula da Silva (2003-06) foi criado o 

Ministério do Turismo, sendo a EMBRATUR transformada em instituição responsável pela 

comercialização do turismo no exterior. Essas ações tiveram repercussão direta na 

estruturação das políticas públicas de turismo no âmbito federal, transformando a atividade 

                                                 
3
 Analisando a importância da política pública de turismo como instrumento norteador, a OMT orienta (2001 

apud Cruz, 2002, p.30) que este deveria “ser um documento público que reunisse o pensamento do(s) poder(es) 

público(s) (local, estadual, nacional) com relação à organização do setor de turismo em um dado território”. A 

política pública setorial serve como referência para o planejamento do turismo, orientando os agentes públicos e 

privados e estabelecendo os objetivos, metas, diretrizes e estratégias. A falta de um documento dessa natureza 

implica num gerenciamento calcado no improviso, com resultados imprevisíveis, podendo ocasionar prejuízos 

para a coletividade e o erário público. 

4
 BRASIL. Ministério da Indústria do Comércio e do Turismo – Instituto Brasileiro de Turismo/EMBRATUR. 

Política Nacional de Turismo - Diretrizes e Programa.  
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numa estratégia de auto-sustentabilidade com efeitos sociais. Nesse período, foi elaborado o 

Plano Nacional de Turismo – Diretrizes, Metas e Programas/2003-2007, caracterizando-se, 

segundo o presidente, como “uma proposta de construção coletiva e de um plano com visão 

compartilhada”
5
. Para ele, a criação do Ministério coloca o turismo como uma das grandes 

prioridades do governo, ligada à macro-estratégia do desenvolvimento econômico do país e 

instrumento importante na redução das desigualdades regionais e sociais.  

No segundo governo Lula (2007-2010), é elaborado o segundo Plano Nacional de 

Turismo/2007-2010/Uma Viagem de Inclusão
6
. O governo intenciona “colocar o lazer 

turístico na cesta do povo brasileiro e com isso fortalecer o turismo interno”. Um dos aspectos 

mais importantes desse documento é a ênfase dada pelo próprio presidente à inclusão social, 

sendo considerado por ele como “o sentido profundo do Plano”. O destaque do plano é 

promover a “inclusão social” viabilizando o turismo como uma forma de lazer para o povo 

brasileiro. Com isso, o governo espera fortalecer o turismo interno, estimular ao mesmo 

tempo a geração de emprego, o desenvolvimento e, por conseguinte a inclusão social. O Plano 

Nacional de Turismo do governo Lula apresenta uma característica comum ao Plano de 

turismo instituído no governo Fernando Henrique que é expandir a infraestrutura. 

Observa-se, assim, que tanto no discurso político como na própria concepção das 

políticas públicas de turismo, a inserção da participação da coletividade como estratégia 

fundamental para o desenvolvimento do setor. Todavia, na prática verifica-se que as ações 

propostas de inclusão social e participação da coletividade ficaram restritas aos documentos 

oficiais. 

Deste processo evolutivo, pode-se concluir que, historicamente as políticas 

públicas de turismo têm sido negligenciadas por parte dos poderes públicos. Será apenas nos 

anos 1990, que ocorrerá a primeira formulação de uma política e planejamento nacional do 

turismo com objetivos, diretrizes e estratégias claramente estabelecidas. Neste sentido, de 

acordo com Coriolano (2006, p.79), as políticas públicas de turismo no Brasil foram 

estabelecidas por meio de um planejamento estratégico atrelado aos interesses do capital 

internacional. A autora considera que as políticas públicas de turismo, especialmente nos 

países periféricos, promovem a ampliação da infraestrutura nos territórios com potencial 

                                                 
5
 BRASIL. Ministério do Turismo. Plano Nacional de Turismo: diretrizes, metas e programas. Brasília: 

Ministério do Turismo, 2003. 

6
 BRASIL. Ministério do Turismo. Plano Nacional do Turismo 2007/2010 - Uma Viagem de Inclusão. Brasília, 

2007. 
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turístico, transformando-os em mercadoria para o capital internacional. Na sua visão, a partir 

de então, foi construída uma referência discursiva sobre a capacidade do turismo em 

promover o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda. 

 

 

2.2. Políticas Públicas de Turismo no Ceará 

A formulação das políticas públicas de turismo no Ceará se deu mais tardiamente. 

A intervenção do governo no território cearense começou a delinear-se a partir dos anos 70. 

Para Coriolano (1998, p.59) a gestão pública no estado cearense pode ser dividida em três 

fases; a fase dos coronéis; a fase de transição e a fase dos empresários. Acrescenta-se aqui que 

após a fase dos empresários segue a fase dos governantes de carreira política, como Ciro 

Gomes, Lúcio Alcântara e atualmente Cid Gomes. 

A fase dos militares é iniciada pelo coronel Cesar Cals de Oliveira Filho (1971-

75), que estabeleceu suas estratégias de governo através do Plano de Governo do Estado do 

Ceará – PLAGEC. O Plano faz breves referências ao potencial turístico do estado, enfatizando 

o litoral de Fortaleza, o Maciço de Baturité, as serras da Ibiapaba e a expressão religiosa de 

Canindé e Juazeiro. 

Em 1971, é criada a Empresa Cearense de Turismo – EMCETUR, através da Lei 

nº. 9.511, sendo o primeiro órgão estatal responsável pelo desenvolvimento do turismo no 

Ceará. O órgão ocupou a antiga cadeia pública construída no período imperial, desativada em 

1969, que foi transformada em um Centro de Turismo composto de lojas que comercializam o 

artesanato cearense. Deste período também constam a implantação de um teleférico 

encravado no Parque Nacional de Ubajara, localizado na Chapada da Ibiapaba, e a construção 

do Centro de Convenções na capital. 

No governo do coronel Adauto Bezerra (1975-78) foi elaborado o primeiro Plano 

Qüinqüenal de Desenvolvimento do Estado – PLANDECE, dando destaque ao turismo 

(CORIOLANO, 1998, p.61). Ressaltamos três dos objetivos deste documento: 

 Elaborar estudos preliminares de viabilidade para novos empreendimentos, a fim de 

potencializar as áreas de maior atração turística; 

 Melhorar o acesso às praias fora da área metropolitana de Fortaleza, mediante a 

melhoria das rodovias; 
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 Oferecer apoio financeiro à instalação, ampliação e reforma de empresas de 

hospedagem e outros empreendimentos chave do setor.  

As obras que marcaram esse período, com reflexos diretos na atividade turística 

foram o alargamento da rodovia que dá acesso a Guaramiranga, o prolongamento da Avenida 

Santos Dumont (com a construção da Praça 31 de Março, nome alusivo a revolução militar), o 

saneamento básico de Fortaleza e a Avenida Beira-Mar. 

Em 1979, assume o governo do estado pela segunda vez o coronel Virgílio Távora 

(1979-82) que elabora o segundo Plano de Metas Governamentais – PLAMEG
7
. Nesse 

período o turismo desponta de forma mais acentuada com a elaboração do primeiro Plano 

Integrado de Desenvolvimento Turístico do Estado, que objetivava preparar mão-de-obra 

especializada e consolidar o aparelho institucional. O documento caracterizava-se ainda, 

como um diagnóstico dos recursos naturais e o potencial humano do estado, dividindo o 

Ceará em seis regiões e cinco centros turísticos, abrangendo trinta e oito municípios. Observa-

se, contudo, que não havia preocupação maior com o uso do solo, registrando-se 

posteriormente a ocupação de mangues e dunas móveis. 

A ascensão do governador Gonzaga Mota (1983-87), sucessor do coronel Virgílio 

Távora, professor e planejador egresso do Banco do Nordeste, ocorre pelo voto direto, num 

período de transição política e restauração da democracia no país. Coriolano (1998, p.64) 

ressalta que seu Plano Estadual de Desenvolvimento - PLANED foi um dos mais bem 

elaborados do estado. O documento tem como base a participação da sociedade e a 

valorização do cidadão, estando o desenvolvimento focado em benefício do homem. Ele 

apresentava na área do turismo pontos comuns aos planos dos governos anteriores, como a 

melhoria do aparelho institucional e a capacitação da mão-de-obra, mas inovava quando 

propunha a pesquisa científica e o intercâmbio de informações. Outro destaque é a 

preocupação com as questões ambientais e revalorização e o aproveitamento do patrimônio 

cultural. 

O governo Tasso Jereissati (1987-90) inicia a fase dos empresários. O Plano de 

Mudanças de seu governo passa a tratar o turismo como um dos eixos de desenvolvimento, 

atrelado as políticas econômicas do estado. Para Coriolano (2006, p.72) “o governo defendia 

o turismo como instrumento de desenvolvimento econômico, social e cultural”. É dada ênfase 

                                                 
7
 A partir de junho desse ano, este autor passa a integrar o quadro técnico da EMCETUR, vivenciando todas as 

mudanças no cenário das políticas públicas de turismo do Ceará até a presente gestão estadual. 



Capítulo 2: A Política de Turismo no Brasil 

 

55 

 

ao apoio à iniciativa privada para implementação de projetos visando aumentar o fluxo 

turístico internacional. Extingue-se a EMCETUR, transformando-a num Centro de Turismo e 

cria-se a Companhia de Desenvolvimento Industrial e Turístico - CODITUR, agregando as 

atividades da indústria, mineração e turismo. Este governo também estrutura o Programa de 

Desenvolvimento do Turismo em Área Prioritária do Litoral do Ceará – PRODETURIS 

voltado para todo o litoral do estado. Para sua elaboração foi contratada a ARC Consultoria 

Empresarial, tendo à frente a arquiteta Anya Ribeiro que mais tarde viria dirigir a Secretaria 

do Turismo do Estado.  

O PRODETURIS, de acordo com a SETUR/CE (1998, p.58) visava possibilitar o 

ordenamento do espaço litorâneo, orientando o uso e a ocupação do solo voltado para as 

atividades turísticas. Estabelece como condicionantes para o desenvolvimento da atividade, a 

questão ambiental, físico e cultural das populações. O documento apresenta-se como um guia 

para investidores e roteiro de programas, servindo de base para o planejamento do 

PRODETUR/NE I. 

O governo por Ciro Ferreira Gomes (1991-94) dá seqüência aos projetos 

estabelecidos na gestão anterior e inaugura a fase dos governantes de carreira política. Seu 

Plano Plurianual destaca a preparação de Fortaleza como pólo receptor do estado e o 

incentivo à expansão do turismo internacional. Em seu governo, o Ceará passa a integrar o 

PRODETUR/ NE I. Tal como no governo anterior é dada especial atenção a implantação de 

infraestrutura e ao marketing, tanto em nível nacional como internacional, visando a 

promoção do produto turístico e a atração de investidores e novos empreendimentos turísticos 

para o estado. Inegavelmente é na fase dos governos empresariais que o turismo no Ceará 

ganha uma política pública mais arrojada, com uma marcante preocupação na implantação de 

uma infraestrutura no estado e experimenta a modernização. 

No segundo governo de Tasso Jereissati (1995-99), elabora-se o Plano de 

Desenvolvimento Sustentável caracterizado pelo slogan “Avançando nas Mudanças”. A 

sustentabilidade integra o discurso público adotado após a conferência Rio 92, implicando na 

busca de um novo modelo de desenvolvimento. De acordo com este Plano, a estratégia para o 

desenvolvimento do turismo no estado volta-se para intensificação do esforço conjunto da 

iniciativa pública e privada na dotação de infraestrutura turística integrada e moderna. Ele 

atribui ao turismo as funções de: atividade econômica estruturadora; atividade de forte 

impacto sobre a base física do Estado; atividade de grande efeito multiplicador na economia 
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estadual, sendo determinante do aumento do bem-estar social. (1995 apud Coriolano, 1998, 

p.75). 

Ainda neste governo, o setor da atividade turística é desmembrado da CODITUR, 

com esta passando à esfera da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, sendo criada a 

Secretaria do Turismo – SETUR/CE, através da Lei 12.456 de 16 de junho de 1995. Primeiro 

órgão de turismo no estado com staf de secretaria, a SETUR é estruturada para implementar 

as políticas de turismo e executar o PRODETUR/NE I, considerado a primeira materialização 

de políticas públicas visando impulsionar e expandir o setor do turismo no Estado do Ceará. 

Seu objetivo básico era “planejar, coordenar, executar, promover, informar, integrar as 

atividades pertinentes ao turismo [...] fomentar o seu desenvolvimento através de 

investimentos locais, nacionais e estrangeiros, bem como capacitar e qualificar os segmentos 

envolvidos” (SETUR, 1998, p.3). 

Em 1998, a SETUR/CE lança o Plano Estadual de Turismo, intitulado “O 

Turismo: Uma Política Estratégica para o Desenvolvimento Sustentável do Ceará. 1995-

2020”, elaborado numa visão de longo prazo, retratando o modelo de gestão moderna do 

governo, caracterizando uma gestão empresarial com caráter neoliberal. O Plano é “a primeira 

proposição de política pública para o turismo no Estado do Ceará editada e com visão de 

longo prazo” (CORIOLANO, 2006, p. 93). Estava de acordo com o modelo de gestão pública 

concebido pelo Plano de Desenvolvimento Sustentável como um produto turístico calcado e 

baseado na conservação da natureza, preservação do patrimônio histórico e na ambiência das 

áreas ocupadas pela população local. 

Tasso Jereissati é reeleito para cumprir seu terceiro mandado à frente do estado, 

no período 1999/2002, com o slogan “Consolidando o Novo Ceará”. O Plano Plurianual
8
 de 

2000/2003, aprovado pela Assembléia Legislativa, consubstancia-se nos fundamentos e 

princípios que nortearam o Plano de Desenvolvimento Sustentável
9
, de seu governo anterior. 

De acordo com o documento, o objetivo síntese do Plano é avançar no crescimento 

econômico com desenvolvimento social. O PDS alicerça-se nos princípios da sustentabilidade 

                                                 
8
 PLANO PLURIANUAL 1999/2002. Fortaleza 1999. http:Inforum.insite.com.br/652/40517,HTML. Acesso em 

18/12/2008. 

9
 Em 2002, o governador Jereissati contratou o israelense Raphael Bar-El e sua equipe, o qual realizou um 

estudo intitulado “Reduzindo a Pobreza através do Desenvolvimento Econômico do Interior do Ceará”. O 

estudo, dentre outras alternativas para se alcançar esse mister a “facilitação de atividades não-agrícolas (e 

agrícolas) dentre elas, o turismo, o qual proveria apoio ao segmento do turismo rural, integrado com o turismo no 

litoral. 
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ambiental, social, política e cultural, numa visão de longo prazo, participação e parceria 

(iniciativa privada e comunidade), descentralização e qualidade dos serviços públicos.  

De acordo com esse objetivo as ações do governo estão baseadas em quatro 

grandes estratégias: 

1. Capacitação da população para o desenvolvimento, envolvendo uma ampla ação de 

educação integrada à qualificação para o trabalho; 

2. Avanço no crescimento econômico, a partir da dinamização da agricultura irrigada em 

base empresarial, da modernização da agricultura tradicional, da consolidação das 

indústrias de base e do pólo exportador calçadista, bem como do fortalecimento do 

turismo e da indústria cultural e da maturação e integração dos projetos de 

infraestrutura econômica; 

3. Melhoria na qualidade de vida, compreendendo a preservação do meio ambiente, o 

acesso e humanização dos serviços de saúde, o acesso à moradia, a ampliação dos 

serviços de saneamento básico, a prestação de assistência social, a melhoria na 

qualidade da segurança e defesa do cidadão e da justiça, o fortalecimento da estrutura 

urbana e potencialização dos valores culturais;  

4. Oferta permanente de água e o convívio com o semi-árido, que se traduz no aumento 

da oferta e distribuição de água e redução da vulnerabilidade da população aos efeitos 

da seca. 

 

Lúcio Alcântara (2003-06), eleito com o apoio do governador anterior, lança o 

lema “Ceará Cidadania: Crescimento com Inclusão Social”. Assim como acontece no plano 

nacional, o governo estadual introduz um elemento novo ao discurso oficial, a inclusão social, 

com a promessa de preencher as lacunas deixadas pela exclusão. A Lei Nº 13.423/2003 

dispõe sobre o Plano Plurianual
10

 que estabeleceu, na montagem dos cenários 

macroeconômicos, a seleção de dezessete atividades, destacando-se alojamento, alimentação e 

transporte, todas ligadas ao setor de serviços, como sendo uma das atividades mais 

representativas da economia cearense. 

                                                 
10

.Ver em http:www.seplag.ce.gov.br/content/aplicacao/SEAD/downloads/ppa_conteudo_programatico.pdf/. 

Acesso em 18/12/2008. 

http://www.seplag.ce.gov.br/content/aplicacao/SEAD/downloads/ppa_conteudo_programatico.pdf/
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A justificativa apresentada para a escolha das dezessete atividades deveu-se não 

somente a seu peso na formação da renda estadual, mas sobretudo por ao elevado potencial 

estratégico atribuído pela política estadual de desenvolvimento. O documento define quatro 

eixos estratégicos: Eixo I Ceará Empreendedor; Eixo II Ceará. Vida Melhor; Eixo III Ceará 

Integração e Eixo IV Ceará Estado a Serviço do Cidadão. O Turismo está inserido no Eixo I, 

objetivando o aumento da competitividade a partir do fortalecimento da imagem do estado e 

sua preparação do Ceará como destino preferencial do turismo. Busca-se viabilizar a 

construção do Centro Multifuncional de Feiras e Eventos e a captação de investimentos 

turísticos. 

A SETUR/CE estabeleceu em seu Plano Estratégico
11

 quatro princípios para a 

consolidação do turismo numa visão de futuro: “turismo como negócio; fator de 

desenvolvimento econômico; fator de inclusão social e melhoria de qualidade devida e fator 

de competitividade territorial, econômica, social e ambiental das diversas regiões do Estado” 

(SETUR/CE, 2003, p.6). Os princípios eram baseados nas premissas do Programa 

Governamental (2003-2006): sustentabilidade, equilíbrio espacial, equidade social, 

solidariedade e competitividade
12

.  

Não conseguindo reeleger-se, Lúcio Alcântara passa o comando para Cid Ferreira 

Gomes (2007-10) que ganha as eleições valendo-se de uma composição de uma ampla frente 

partidária. Com o lema “Ceará volta a crescer”, o novo governador faz uma alusão clara ao 

atraso que, a seu ver, representou o governo de seu antecessor. Na mensagem governamental 

enviada a Assembléia Legislativa, Cid Gomes destaca que seu Plano Plurianual
13

 inaugura 

“um novo jeito de fazer” assegurando que o governo se daria de forma participativa, ouvindo 

as representações do poder local e do setor privado e com enfoque regional, abrangendo as 

demandas coletivas e as potencialidades regionais.  

                                                 
11

 Nesse período, a SETUR/CE (em função da troca de seu primeiro secretário, Roberto Meira de Almeida 

Barreto, com apenas seis meses de gestão por Allan Aguiar) edita duas versões semelhantes da Política 

Estratégica do Turismo 2003-2006. O documento foi construído a partir do Plano Estadual de Turismo elaborado 

no segundo governo Tasso. O Plano ressaltava os avanços do turismo obtidos nos oito anos que antecederam o 

governo Lúcio.  

12
 Nesse governo foi contratado junto ao BID o PRODETUR/NE II (segunda fase do Programa) num valor total 

de US$ 100 milhões. Desse valor 60% foi financiado pelo BID, 24% compunha a contrapartida do Ministério do 

Turismo, cabendo ao estado garantir 16% desse valor como contrapartida. 

13
PLANO PLURIANUAL 2008-2011 Mensagem Governamental Volume I. http://www.seplag.ce.gov.br/ 

Acesso em: 19/12/2008. 

http://www.seplag.ce.gov.br/
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O Plano de Cid Gomes alocou recursos na ordem de R$ 46,2 bilhões mediante 

estabelecimento de parcerias nas três estâncias de poder, agências multilaterais de 

financiamento do setor público, organizações sociais não governamentais e parceria privada, 

visando alcançar os objetivos previstos nos 127 programas, sendo 102 programas finalísticos 

e 25 programas de apoio às políticas públicas e áreas especiais. Estruturou-se em três eixos: 

„Sociedade Justa e Solidária‟; „Economia para uma Vida Melhor‟; e „Gestão Ética Eficiente e 

Participativa‟. O turismo sustentável, ao lado do comércio e dos serviços e o meio rural, 

compõem o eixo „Economia para uma Vida Melhor‟, exigindo para tanto inovações na 

Educação Superior, Ciência e Tecnologia, bem como investimentos em infraestrutura hídrica, 

de transporte, comunicação e o fortalecimento do setor energético. 

O percentual de recursos alocados para o turismo nesse eixo é de 2,5% 

representando 0,9% do total orçado para o plano. É importante destacar que foram alocados 

recursos significativos para as áreas de transportes, comunicação, energia, infraestrutura 

hídrica, desenvolvimento urbano e regional, educação, ciência, tecnologia e inovação, áreas 

essenciais para o bom desenvolvimento do turismo. Baseia-se numa visão de longo prazo, 

numa perspectiva de alcançar o desenvolvimento com maior equidade social em duas décadas 

e estabelecendo os princípios da participação popular, enfoque regional, gestão por resultados, 

integração de políticas e programas, cooperação e parcerias.  

O objetivo continua sendo o de tornar o Ceará em um dos principais destinos de 

turismo de eventos e negócios do Brasil, e como vetor de desenvolvimento econômico do 

estado do Ceará. Para área do turismo sustentável definiu as seguintes ações: 

 Implantação de 48 pólos e roteiros turísticos temáticos; 

 Centro de Eventos do Ceará; 

 Capacitação de 4.800 pessoas para o turismo; 

 Reforma de 3 centros de convenções; 

 Ampliação/reforma/recuperação de 9 equipamentos turísticos; 

 Construção de 313 km de rodovia; 

 Implantação de 8 obras de urbanização de áreas turísticas; 

 Captação de 10 negócios turísticos; 

 Implantação de 1.784 km de sinalização turística; 

 Realização de 20 eventos de comercialização turística. 
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A essas ações, soma-se a proposta do Aquário Ceará
14

, a ser implantado no antigo 

prédio do DNOCS localizado próximo à Ponte dos Ingleses na Praia de Iracema, e 

considerado, de acordo com o governo, o primeiro do gênero na América Latina. Este 

empreendimento pretende ser um grande indutor do turismo de lazer e científico. Além disso, 

continuam os investimentos em infraestrutura de transportes com a construção do Aeroporto 

de Aracati e a previsão de construção de outro aeroporto, provavelmente em Parazinho, 

distrito do município de Granja. Prevê-se também a contratação junto ao BID/PRODETUR 

NACIONAL de investimentos da ordem de US$ 250 milhões destinados ao Maciço de 

Baturité, à Chapada da Ibiapaba e ao Litoral Leste. 

Pode-se concluir que a concepção de políticas públicas no Ceará voltou-se 

essencialmente para estruturação da infraestrutura básica de acessibilidade nas áreas 

litorâneas e áreas dinâmicas do estado
15

 e com a perspectiva marcante de induzir o 

desenvolvimento socioeconômico. Essas políticas têm privilegiado os grandes 

empreendimentos, na crença de que estes terão um considerável efeito na atração de novos 

empreendimentos, dinamizando a geração de emprego e renda.  

Coriolano (2006) destaca que a formulação das políticas desenvolvimentistas tem 

um caráter neoliberal, privilegiando o capital internacional, ressaltando a submissão do Estado 

na formulação dessas políticas. As políticas econômicas do Ceará fazem parte de sistemas 

logísticos globais sob o comando de corporações e bancos internacionais que se sobrepõe a 

lógica dos governos estaduais, redirecionando-as para o capital externo (CORIOLANO, 2006, 

p.80). 

 

 

2.3. Situação Atual das Políticas Públicas de Turismo 

O turismo é visto hoje como a atividade econômica que mais cresce no mundo. 

Seu potencial gerador de trabalho e renda, a quantidade de recursos trazidos pelos viajantes 

para um determinado destino e o número cada vez maior de pessoas que viajam são 

                                                 
14

 Segundo seus idealizadores, o Aquário Ceará será composto de aquários temáticos: a História da Navegação; o 

Planeta Água; a Vida do Mar – Biodiversidade; Atração de Apoio Master; A Pesca; Energia que vem do Mar. 

15
 A terceira fase do PRODETUR, intitulado PRODETUR NACIONAL está sendo negociado pelo governo do 

Ceará, através da SETUR com o BID, mediante a interveniência do Ministério do Turismo. O Programa propõe 

ações para o Maciço de Baturité e a Chapada da Ibiapaba. 

http://2.2.1./
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indicadores que demonstram a pujança do setor
16

. A perspectiva é de que o turismo continue a 

se desenvolver no mundo como uma atividade social e econômica de grande significação, 

situando-se entre as cinco categorias mais importantes das exportações mundiais
17

. 

Segundo a OMT, o turismo constitui-se em verdadeira ferramenta para 

complementar o desenvolvimento econômico, sendo fator chave na luta contra a pobreza. A 

atividade promove o comércio local, o emprego e o aumento de divisas, além de ser 

importante aliado na defesa dos recursos naturais. Nesse contexto, a instituição elegeu como 

lema para 2008 a sustentabilidade do meio ambiente, classificando o ano como o Ano 

Internacional do Planeta. 

Os efeitos econômicos do turismo, especialmente nos países periféricos, são os 

que habitualmente mais se destacam, merecendo maior atenção de pesquisadores, 

empreendedores, bem como de maior investigação e pesquisa científica. Isso acontece porque 

o fator de desenvolvimento econômico se sobressai e tem maior visibilidade. Neste sentido, 

tem havido, em face da expansão da atividade, uma multiplicação de programas, centros e 

departamentos turísticos, crescendo, ainda, a quantidade de congressos e publicações sobre o 

assunto, sendo acompanhado por um aumento significativo de pesquisas e atividades 

escolares. Cresce no mundo a consciência e importância dada aos pressupostos básicos do 

turismo sustentável tendo em vista a busca crescente por um ambiente preservado e a natureza 

tem cada vez mais destaque, sendo o maior “ativo” do lugar. 

A participação do continente sul-americano é ainda pequena no cenário mundial. 

A América do Sul foi um dos continentes a registrar, no século passado, os menores índices 

de crescimento, notadamente no número de chegadas. O Brasil, em especial, após vivenciar 

uma fase de muita turbulência em sua economia, a chamada “década perdida”, promoveu a 

partir dos anos 90 várias mudanças na formulação de sua política econômica. É nesse período 

de transformações intensas e significativas que a proposição de suas políticas públicas de 

turismo desponta de forma mais significativa no cenário nacional, acoplado à política 

desenvolvimentista do país. Esses anos, na visão de Oliveira e Sousa (2006, p.116) são 

                                                 
16

 A atividade experimentou logo com o término da segunda guerra mundial e o avanço tecnológico, um 

crescimento impressionante e ininterrupto, passando de 25 milhões de turistas internacionais na década de 1950 

para mais de 600 milhões até o final da década 1990, significando um crescimento de 2.300%, tendo como base 

o binômio sol e mar. 

17
No ano de 2006, as chegadas internacionais somaram 846 milhões e a perspectiva para 2020 é de 1.600 

milhões de chegadas. A receita cambial gerada nesse mesmo ano foi U$ 735.600.000.000,00, representando um 

crescimento de 8,59% em relação ao ano anterior. El turismo internacional a toda máquina – Último Barómetro 

OMT del turismo Mundial. 2007. Disponível em: < http://www. unwto.org/index_s.php>. 

http://www/
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marcados pelo liberalismo econômico, reforma monetária, com o Plano Real, e o 

condicionamento do crescimento e desenvolvimento da economia. 

Analisando as alterações do quadro econômico mundial e a inclusão do Brasil 

nesse cenário, Araújo (2000, p.167) considera que a formulação das políticas públicas de 

desenvolvimento do país, como o Programa “Brasil em Ação e Avança Brasil”
18

 do Governo 

Federal, reflete o objetivo hegemônico de atrelar as áreas dinâmicas do país à dinâmica do 

mercado mundial. Nesse sentido, a autora critica as políticas públicas brasileiras por 

concentrar seus esforços nas áreas e segmentos capazes de gerar efeitos mais significativos 

sobre a economia abandonando-se as áreas não-dinâmicas e contribuindo no aumento das 

desigualdades regionais. 

Negligenciadas por muito por parte dos poderes públicos, as políticas públicas de 

turismo no Brasil passam a enfatizar, nos anos 90, a concepção de que esta atividade possui 

considerável capacidade desenvolvimentista. Coriolano (2006, p.221) considera que foi 

construída uma referência discursiva sobre o turismo e sua capacidade de impactar no 

crescimento econômico, na geração de emprego e renda e na contribuição do 

desenvolvimento. Transformou-se num mito e num discurso coletivo, permeando a fala dos 

sujeitos sociais do turismo, dos governos (em todas as suas esferas) e dos empresários e até 

das comunidades. Nota-se, especialmente, o caso do Ceará onde ainda vigora o discurso do 

turismo como “vocação natural”, em detrimento a outras vocações. 

Na atualidade, o turismo é considerado uma das atividades econômicas mais 

importantes no país, constituindo-se no quinto principal produto na geração de divisas em 

moeda estrangeira, disputando a posição com a exportação de automóveis. Conforme 

expressou o presidente Lula em sua mensagem contida no Plano Nacional de Turismo 

2007/2010, o país teve em 2006 o ingresso recorde de visitantes que gastaram US$ 4,3 

bilhões, representando um aumento de 12% em relação ao ano anterior. Esse desempenho 

refletiu-se no aumento do movimento das companhias que transportaram em vôos fretados e 

regulares mais de 46 milhões de passageiros.  

                                                 
18

 O referido Programa tinha um aporte de R$ 650 milhões, com a promessa de gerar 500 mil empregos, 

distribuídos em 24 programas, com ações voltadas ao turismo, o qual objetivava aumentar o fluxo de turistas 

internacionais e elevar a receita cambial e ampliar os investimentos privados.  
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Todavia, a situação do turismo nacional suscita uma reflexão da sociedade e dos 

gestores públicos
19

. O governo federal objetiva expandir a infraestrutura brasileira a fim de 

possibilitar a sustentação e ampliação da atividade. As ações de expansão da infraestrutura 

estão inclusas no Programa de Aceleramento do Crescimento – PAC prevê, até 2010, 

investimentos no valor de R$ 504 bilhões, dos quais R$ 6 bilhões seriam destinados 

exclusivamente à ampliação e modernização dos 20 maiores aeroportos do país e quatro 

terminais de carga, objetivando incentivar o investimento privado.  

O atual Plano Nacional de Turismo estabelece nove macroprogramas, abaixo 

relacionados, constituídos por um conjunto de programas que organizam por temas afins, as 

diversas atividades executivas de atuação do ministério e de seus parceiros: 

I. Planejamento e Gestão, subdividido em: Programas de Implementação e 

Descentralização da Política Nacional de Turismo; Programa de Avaliação e 

Monitoramento do Plano Nacional de Turismo e Programa de Relações 

Internacionais; 

II. Informação e Estudos Turísticos, subdividido em: Programa Sistema de 

Informações do Turismo e Programa de Competitividade do Turismo Brasileiro; 

III. Logística de Transporte, subdividido em: Programas de Ampliação da Malha 

Aérea internacional; Programa de Integração da América do Sul e Programa de 

integração Modal nas Regiões Turísticas; 

IV. Regionalização do Turismo, subdividido em: Programas de Planejamento e 

Gestão da Regionalização; Programa de Estruturação dos Segmentos Turísticos; 

Programa de Estruturação da Produção Associada do Turismo; Programa de 

Apoio ao Desenvolvimento Regional do Turismo; 

V. Fomento a Iniciativa Privada, subdividido em: Programa de Atração de 

Investimentos e Programa de Financiamento para o Turismo; 

VI. Infraestrutura Pública, subdividido em: Programa de Articulação Interministerial 

para Infraestrutura de Apoio ao Turismo e Programa de Apoio a Infraestrutura 

Turística; 

VII. Qualificação dos Equipamentos e Serviços Turísticos, subdividido em: Programa 

de Normalização do Turismo; Programa de Certificação do Turismo e Programa 

de Qualificação Profissional; 

VIII. Promoção e Apoio à Comercialização, subdividido em: Programa de Formação 

Nacional do Turismo Brasileiro; Programa de Apoio à Comercialização do 

                                                 
19

 Em 2006, o Brasil registrou uma queda de 6% no desenvolvimento do turismo, alcançando um número de 

5.018.991 de chegadas e receita cambial turística foi de U$ 400 milhões. Neste ano o país ocupava, segundo a 

OMT, a 39ª posição no ranking internacional. 
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Turismo Brasileiro Nacional; Programa de Promoção Internacional do Turismo e 

Programa de Apoio à Comercialização Internacional; 

IX. Turismo Sustentável & Infância. 

 

Esses macroprogramas e programas propostos a partir das diretrizes do Plano 

Nacional de Turismo, foram alinhados, segundo o MTur, com os programas e ações do Plano 

Plurianual de Governo. Para o MTur, o Plano de Turismo foi elaborado e concebido mediante 

um modelo de gestão pública descentralizada e participativa nas diversas escalas territoriais e 

de gestão do país. Os macroprogramas e programas propostos serão desenvolvidos pela 

Secretaria Nacional de Programa de Desenvolvimento do Turismo, Secretaria Nacional de 

Políticas de Turismo e pela Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR, esta, responsável 

pela promoção e o marketing nacional e internacional. O macroprograma Turismo Sustentável 

& Infância teve início em outubro de 2008, mediante projeto piloto realizado em Fortaleza, 

voltado para a capacitação de jovens e de seus familiares visando a inserção no mercado junto 

à cadeia produtiva do turismo. 

Dentre os programas direcionados para a infraestrutura de apoio ao turismo, o 

MTur atende quatro grandes regiões, disponibilizando crédito e investimentos no valor de R$ 

3,6 bilhões ao segmento de hotelaria com previsão de conclusão até 2009. O PRODETUR/NE 

II, com investimentos programados de US$ 400 milhões abrangendo nove estados do 

Nordeste e a parte norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O PRODETUR SUL 

atende três estados da região sul e o estado de Mato Grosso do Sul, dispondo de investimento 

de US$ 250 milhões. O PROECOTUR, destinado à Amazônia Legal, realiza-se em parceria 

com o Ministério do Meio Ambiente – MMA, estando na fase de conclusão do término de sua 

primeira etapa. O PRODETUR JK abrange a Região Central e Sudeste do país e financia a 

elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo e uma Avaliação Ambiental 

Estratégica buscando o desenvolvimento turístico da região.  

O MTur, tomando como base o momento de estabilidade econômica que passava 

no cenário nacional, estabeleceu metas visando estimular o crescimento do PIB e do emprego, 

intensificar a inclusão social e melhorar a distribuição de renda no Brasil. As metas propostas 

visam: promover a realização de 217 bilhões de viagens no mercado interno; gerar 1.700.000 

novos empregos e ocupações; qualificar 65 municípios para o mercado internacional e gerar 

US$ 7,7bilhões em divisas. A mudança mundial do cenário econômico obrigou o governo a 

rever essas metas, que dificilmente serão atingidas nos prazos previstos. 
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A conclusão a que se chega sobre as políticas públicas de turismo no Brasil é que, 

nas duas últimas décadas, elas foram fortemente marcadas pelo fomento ao desenvolvimento 

econômico através da ampliação da infraestrutura, relegando, a um segundo plano, outras 

ações importantes. Neste sentido, é imperioso reconhecer a importância das políticas públicas 

como instrumento norteador do processo de planejamento, bem como a necessária articulação 

da política de turismo com as outras políticas setoriais, dado sua característica sistêmica. 

Ressalte-se ainda a necessária interlocução das políticas públicas com a sociedade, garantindo 

a discussão do conteúdo das políticas.  

Teoricamente, essa participação é assegurada e estimulada nos documentos 

oficiais, criando espaços específicos para sua discussão. O próprio governo federal 

estabeleceu como forma de governança a participação da sociedade e vem adotando um 

modelo participativo na proposição de suas políticas. Entretanto, existe ainda certa resistência 

a esse modelo de gestão, principalmente quando existem pontos divergentes entre o governo e 

seus críticos. Coriolano (2006, p.221) afirma que nesses casos, o Estado evita fazer 

interlocuções, não estando disposto a ceder seus pontos de vista e quando incorpora a idéia de 

comunidade e de inclusão social o faz para se legitimar e atrair as resistências sociais. Através 

da participação da sociedade é possível conhecer sua percepção sobre o significado da política 

de turismo na sua vida cotidiana e os benefícios que poderão advir.  

Analisando o cenário das políticas públicas de turismo cearense, Coriolano (2006, 

p.79) afirma que estas se associam em conformidade com a política nacional. Para ela, o 

envolvimento dos governos na atividade turística é o de desenvolver ações de infraestrutura, 

regulamentar a atividade e divulgar a imagem do Estado no exterior. Conseqüentemente, em 

função do neoliberalismo, as pressões da classe dominante impulsionam intervenções 

protecionistas, como a implantação de infraestrutura em áreas privadas como condição para 

concretização dos investimentos. Com isso, se negligenciou a proteção dos recursos naturais, 

culturais, bem como a desatenção com a garantia dos direitos da comunidade. 

No Ceará, os benefícios sociais decorrentes da empregabilidade da mão-de-obra 

local apresentam restrições em função da falta de qualificação profissional, não alcançando os 

objetivos propostos nas políticas públicas de turismo. Na área ambiental, é possível observar a 

não observação dos princípios de sustentabilidade proposto para o desenvolvimento turístico, 

resultando na degradação ambiental, sendo na visão de Coriolano (2006, p. 56) uma atividade 

devastadora e comprometedora da natureza. 
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3. O PRODETUR/NE I 

 

3.1. Concepção e História do PRODETUR NE I 

O Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste – PRODETUR/NE I
1
 

foi concebido como parte do programa desenvolvimentista do governo Fernando Henrique, 

constituindo-se como uma política pública que pudesse incrementar a economia regional, de 

modo a melhorar os níveis de renda e a geração de emprego. Com o apoio dos governadores 

nordestinos, o PRODETUR/NE I estabeleceu um conjunto de investimentos públicos para o 

setor turístico na região Nordeste como parte de uma “estratégia de reduzir suas desigualdades 

socioeconômicas” (SETUR, 1998, p.62). 

Com o objetivo de efetivar o financiamento do Programa, os governadores 

fizeram injunções junto ao Banco do Nordeste S/A – BNB, à Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, ao Instituto Brasileiro de Turismo – 

EMBRATUR, e à Comissão de Turismo Integrado do Nordeste - CTI/NE. As articulações 

para a elaboração e implementação do programa de turismo pretendido pelos governadores 

nordestinos tiveram início em 1991 e se estenderam até 1995, quando principiaram suas 

ações. A contratação do PRODETUR/NE I se deu em 12 de dezembro de 1994, entre o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID e a República Federativa do Brasil, o município 

de Maceió e estados submutuários, tendo como mutuário o Banco do Nordeste do Brasil.  

O marco institucional e operativo do PRODETUR/NE I foi desenvolvido pelo 

BID e BNDES (agentes financeiros). O Governo Federal e os estados seriam os responsáveis 

em garantir a contrapartida necessária dos recursos. Ao BNB ficou a responsabilidade de 

mutuário executor do programa, além do papel de coordenador e executor estadual. 

Especificamente, o BNB coordenou o conjunto de atividades gerenciais relacionadas ao 

processo operacional do PRODETUR/NE I que contempla: articulação estratégica, análise 

técnica dos projetos de financiamento e contrapartida, análise dos processos licitatórios, 

acompanhamento físico/financeiro das ações realizadas e elaboração de relatórios e suporte 

                                                 
1
 O PRODETUR/NE I é designado ainda, como PROGRAMA DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

DO TURISMO DO NORDESTE – PRODETUR, termo empregado em alguns documentos oficiais do governo 

estadual e federal (BNB) e por alguns estudiosos, como Coriolano em sua obra “A intervenção do Estado do 

Ceará na atividade turística” (SETUR, 1998, p.62).  
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técnico às Unidades Executoras Estaduais. Completam o sistema, os órgãos estatais e 

municipais envolvidos. 

O regulamento operativo do PRODETUR/NE I estabeleceu os critérios e 

condições necessárias para a participação dos estados. Cada estado deveria dispor de uma 

Unidade Executora Estadual – UEE, com capacidade técnica e organizacional adequada, a fim 

de possibilitar a efetivação dos contratos de subempréstimos. A falta de capacidade de 

endividamento, segundo o Tribunal de Contas da União – TCU (2004, p.19), deixou de fora o 

estado de Alagoas, tendo sido o subempréstimo contratado apenas pelo município de Maceió.  

O PRODETUR/NE I visava também possibilitar a expansão da indústria turística 

no Nordeste brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico regional, além 

de prover a infraestrutura básica e dos serviços públicos em áreas de expansão turística, onde 

a capacidade do Estado não acompanhou a demanda por esses serviços, devendo esses 

investimentos beneficiar especialmente as populações de baixa renda. Com a melhoria das 

condições das áreas turísticas, esperava-se atrair atividades privadas ligadas ao turismo e de 

melhor padrão, gerando oportunidades de emprego, aumento dos níveis de renda e receitas 

públicas (BNB, 2005, p.6). 

O início do Programa ocorreu durante a mudança do panorama político nos 

governos estaduais, por meio de eleição direta em 1994. A descontinuidade da gestão pública, 

em muitos casos, resultou em alterações nos arranjos institucionais e atraso no andamento dos 

trabalhos. Em função da descontinuidade da gestão pública e da falta de capacidade de 

endividamento de estados e municípios, o PRODETUR/NE I teve um desempenho incipiente 

até agosto de 1996. 

Os recursos alocados foram da ordem de US$ 670 milhões, sendo US$ 400 

milhões referentes à parcela de financiamento do BID e 270 US$ milhões à contrapartida da 

União, dos estados e do município de Maceió. A contratação do empréstimo foi celebrada 

com vigência de cinco anos para desembolso e vinte e cinco anos para amortização, sendo o 

prazo ampliado em dez anos, por meio de aditivo. Do montante de recursos alocados, foram 

efetivamente aplicados até 2003, US$ 614.126.905,26, composto por recursos oriundos de 

financiamento do BID e da contrapartida dos estados e da União, com valores específicos para 

cada estado e o município de Maceió, conforme mostra a tabela a seguir: 
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Tab. 4 - Valores do BID aplicados no PRODETUR/ NE I e contrapartida dos estados e da União. 

Componente BID (U$$) 
Contrapartida 

(U$$) 
Total (U$$) 

Desenvolvimento Institucional- DI 15.043.710,67 4.579.365,39 19.623.076,06 

Saneamento 97.416.441,15 42.634.532,34 140.050.973,49 

Recuperação e Proteção Ambiental 5.582.454,34 14.101.765,34 19.684.219,67 

Transporte 110.537.020,09 31.237.171,15 141.774.191,27 

Recuperação do Patrimônio Histórico 33.775.871,37 9.033.528,64 42.809.400,01 

Aeroporto 108.644.952,91 114.092.348,56 222.737.301,47 

Aquisição de Terras 0,00 5.382.879,14 5.382.879,14 

Serviço de engenharia e administração 1.992.436,27 20.072.427,90 22.064.864,17 

Juros 0,00 106.056.914,77 106.056.914,77 

Comissão de Crédito 0,00 8.800.278,14 8.800.272,14 

Inspeção e supervisão do BID 2.525.000,00 0,00 2.525.000,00 

Valor aplicado 375.517.886,80 355.991.211,36 731.509.098,16 

Fonte: TCU – 2004 

 

Os investimentos, de acordo como o BNB, beneficiariam principalmente a 

população de baixa renda, aumentando a capacidade do Estado em acompanhar a demanda 

por serviços básicos. Para a instituição, a melhoria das condições das áreas beneficiadas 

possibilitaria a atração (considerando a potencialização dos atrativos naturais) de 

investimentos privados e o desenvolvimento de atividades turísticas de melhor padrão, 

gerando oportunidades de emprego e geração de renda e o aumento das receitas públicas. Os 

Estados estabeleceriam suas políticas públicas, a partir de um planejamento próprio, destinado 

a dinamizar a atividade turística e a participação da iniciativa privada no setor. 

Os componentes que integram o PRODETUR/NE I apresentam variações nos 

vários documentos disponibilizados pelo BNB, ou mesmo pelo TCU, em sua prestação de 

contas. Essa variação ocorre em função dos ajustes feitos ao longo do desenvolvimento do 

Programa
2
. No âmbito desta pesquisa foram adotados os componentes descritos pelo BNB 

(2005, p.5) sendo eles: 

 Componente de Desenvolvimento Institucional que foi desenhado para 

aumentar a capacidade das organizações responsáveis em executar o Programa (incluindo 

órgãos estaduais ligados ao turismo, meio ambiente, saneamento básico, estradas e órgãos 

municipais para execução de suas respectivas funções, proporcionando assistência técnica, 

                                                 
2
 Para uma consulta mais precisa sobre os componentes do PRODETUR/NE I, ver o documento intitulado 

“Relatório Final do Projeto – Project Completion Report – PCR. Publicado em 2005 e que se encontra 

disponível no site: http://www.bnb.gov.br. 
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com ênfase em sua implementação nas áreas de: reestruturação organizacional, 

desenvolvimento e implantação de sistemas de apoio administrativo, financeiros e 

instrumentos operacionais, fortalecimento da capacidade fiscal e regulatória e treinamento de 

pessoal); 

 Componente „Obras Múltiplas em Infraestrutura Básica e Serviços Públicos‟, que 

previu investimentos nos setores de abastecimento de água e esgotamento, 

administração de resíduos sólidos, proteção e recuperação ambiental, transporte (obras 

viárias urbanas e rodovias) e recuperação do patrimônio histórico; 

 Componente „Melhoramento em Aeroportos‟, que beneficiaria seis aeroportos 

nordestinos: Aeroporto Cunha Machado (Maranhão); Aeroporto Pinto Martins 

(Fortaleza), Aeroporto Augusto Severo (Rio Grande do Norte), Aeroporto Santa Maria 

(Sergipe); Aeroporto de Porto Seguro, Lençóis e Luis Eduardo, em Salvador (Bahia); 

 Componente „Estudos e Projetos‟, que propiciou a elaboração de estudos e projetos 

referentes a obras e ações passíveis de implantação no âmbito do Programa. Passou a 

fazer parte do conjunto de componentes após alteração do contrato ocorrido em 1997.  

A contratação dos empréstimos junto ao BID se deu conforme a capacidade de 

endividamento dos estados e município, resultando em valores diferenciados, conforme pode 

se observar nos gráficos abaixo:  

 

Gráfico 1. PRODETUR/NE I. Aplicações por Componente e por Estado. 

 

Fonte: BNB 2005. Ver em www.bnb.gov.br/.../gerados/resultados.asp  

 

http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/PRODETUR/Prodetur_ne1/gerados/resultados.asp
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Na primeira etapa do Programa foram realizados cerca de 380 projetos em todo o 

Nordeste, com ênfase em obras de infraestrutura, tais como: abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, construção e melhoria de rodovias, preservação ambiental, expansão e 

modernização de aeroportos (BNB, 2005, p.39). 

O maior percentual dos recursos do PRODETUR/NE I foi em obras de 

infraestrutura. O componente Melhoramento de Aeroportos atingiu o maior percentual de 

recursos utilizados. Somente na Bahia foram construídos e/ou ampliados os aeroportos Porto 

Seguro, Lençóis e Luís Eduardo. As ações de saneamento básico e transporte seguem como 

segundo e terceiro maior percentual. Os investimentos realizados em proteção e recuperação 

ambiental, de acordo com o BNB (2005, p.20) ficaram aquém do esperado, considerando os 

recursos planejados e os investimentos efetivamente empregados alcançaram 32% do total 

previsto para este componente. Houve ainda, a falta de estudos prévios que pudessem 

identificar os possíveis passivos ambientais associados aos projetos do Programa. 

Os nove estados nordestinos concentraram seus investimentos nas áreas de maior 

vocação turística, a partir da definição da macro-estratégia estadual procurando garantir a 

implantação da infraestrutura necessária e a captação de investimos externos. Cada estado 

direcionou a aplicação dos recursos em suas áreas mais dinâmicas, sendo o litoral eleito na 

maioria dos estados. 

A Bahia deu destaque à Costa do Sauipe, Sergipe ao litoral norte e sul, Alagoas 

priorizou a área urbana, Paraíba contemplou o litoral e a serra (Campina Grande, uma das 

principais cidades do estado), Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco e o Maranhão 

elegeram o litoral e o Piauí definiu o litoral e algumas cidades do interior.  

O mapa abaixo mostra a do planejamento proposto pelo PRODETURIS para o 

litoral leste e oeste do estado do Ceará que foi contemplada com os investimentos do 

Programa, percebe-se que os municípios em questão localizam-se, sem exceção, no litoral 

potiguar, a exemplo da maioria dos estados nordestinos. 
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Mapa 1. Área de Planejamento do PRODETURIS para o Litoral do Estado do Ceará. 

 

Fonte: SETUR, 1998 
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3.2. Aspectos Relevantes e Resultados Alcançados 

O PRODETUR/NE I integrava a estratégia de desenvolvimento e abertura da 

economia brasileira ao mercado internacional, adotado pelo governo federal e estava atrelado 

ao Programa Avança Brasil. Era composto de 24 programas e despontou no cenário brasileiro 

com o objetivo de consolidar o futuro da indústria nacional de turismo e contribuir para a 

redução das desigualdades regionais 

Para seus críticos, a proposta do PRODETUR/NE I é desenvolvimentista, pois 

concebida numa lógica ajustada à competitividade das frações do espaço nacional, 

articulando-as aos interesses do capital internacional. Esta proposta desenvolvimentista se 

reflete na exclusão da sociedade em seu planejamento, no pouco investimento na qualificação 

e preparação da comunidade beneficiada.  

Araújo (2000, p.87) considera que a busca da melhoria das áreas dinâmicas do 

país, privilegiou os Vales Úmidos da fruticultura, o oeste graneleiro e o litoral do turismo. Na 

prática, a política destinada às áreas dinâmicas do país, acentuava internamente as 

desigualdades socioeconômicas, como no caso do Nordeste. Coriolano (2006, p.106), 

corroborando com essas críticas, destaca como falhas no Programa: a falta de inclusão da 

comunidade no processo de elaboração de seu planejamento e a falta de investimento do 

capital humano, sendo essa considerada como sua principal falha. 

De qualquer modo, durante o período em que recebeu investimentos oriundos do 

PRODETUR/NE I, a atividade turística no Nordeste experimentou considerável avanço, 

principalmente no campo econômico. Ocorreu o aumento do fluxo turístico, do número de 

empresas ligadas ao setor, dos empregos gerados e do aumento da receita e impacto no PIB. 

Em decorrência de seu rápido crescimento, a atividade passou a ser priorizada e gerar grandes 

expectativas para governantes, empresários e a população, passando a compor o discurso 

desses atores, como ferramenta capaz de mudar as estruturas econômicas e sociais da região. 

Embora haja o reconhecimento da importância do turismo para o desenvolvimento 

socioeconômico do Nordeste, a Organização Mundial do Turismo, as instituições públicas 

ligadas ao setor, os órgãos reguladores do governo federal e teóricos consideram difícil a 

mensuração da dimensão dos efeitos produzidos pela atividade, de forma segura e adequada. 

Isso se deve, dentre outros fatores, à carência das estruturas institucionais na captação de 

informações e de uma metodologia específica que consiga separar os efeitos gerados pelo 

turismo de outras atividades. 
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O Banco do Nordeste, no documento de prestação de contas do PRODETUR/ NE 

I, encaminhado ao BID, faz uma análise dos fatores críticos para avaliação do Programa, 

apontando a inexistência de uma metodologia e de um sistema de dados para a avaliação e 

monitoramento dos resultados alcançados (BNB, 2005, p.48). Já o Tribunal de Contas da 

União-TCU destaca em seu relatório que tanto o BNB como o BID limitaram-se a avaliar o 

Programa em sua primeira etapa, no aspecto das metas físicas, sendo os efeitos 

socioeconômicos analisados de forma secundária. 

Analisando o desempenho do turismo a partir da década de 90, o TCU observa a 

dificuldade em separar os efeitos do turismo das demais atividades relacionadas e pelo fato 

dos bens e serviços serem consumidos por visitantes e residentes. Este relatório enfatiza que 

setor de turismo apresentou melhor desempenho que as outras atividades no Nordeste, 

gerando aumento de empregos formais e aumento de ocupações por conta própria para as 

mulheres. Por outro lado, o TCU assegura que os dados existentes não permitem afirmar que 

esses resultados tenham sido decorrentes dos investimentos realizados pelo PRODETUR/ NE 

I. (TCU, 2004, p.28). 

Na visão do TCU, os resultados alcançados pelo PRODETUR/NE I são 

considerados presumíveis, tendo a ampliação da infraestrutura de aeroportos, sistemas de 

esgotamento sanitário e a modernização de estradas, reflexos positivos no fluxo de turismo da 

região, além de ter estimulado os agentes econômicos do turismo a investir na região, 

ampliando a oferta de bens e serviços turísticos. As limitações descritas para a mensuração 

dos efeitos do PRODETUR/NE I na atividade turística e no desenvolvimento socioeconômico 

não se contrapõem à importância que o Programa teve para o Nordeste, mas reforça a 

necessidade de aprofundar as pesquisas nessa área, a fim de que se possa ter informações mais 

seguras com o objetivo de subsidiar a formulação das políticas públicas para o setor. 

Finalizada a primeira fase do PRODETUR/NE I, O BNB reconheceu que embora 

ele seja “um instrumento alimentador neste processo do desenvolvimento é, todavia, 

insuficiente para viabilizar o crescimento e as expectativas estabelecidas anteriormente” 

(TELES, 2005, p.40). Para o BNB, isso se deve à própria conjuntura, englobando aspectos 

como o uso racional dos recursos públicos, a capacidade de investimentos da iniciativa 

privada, as condições de natureza macroeconômica e social do Brasil e do mundo. 

Na avaliação dos gestores públicos, o PRODETUR/NE I constituiu-se num marco 

na atividade turística do Nordeste. Os números alcançados são marcantes, resultando no 
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aumento do fluxo turístico, receita turística e impacto no PIB, aumento da arrecadação 

tributária, aumento da atividade turística e o conseqüente aumento do número de 

estabelecimentos, aumento do número de empregos, aumento do desembarque de passageiros 

nacionais e internacionais.  

A atuação do PRODETUR NE I, de acordo com Pedrosa e Freitas (2005, p. 11) 

foi determinante na estruturação e modernização da acessibilidade e infraestrutura dos 

serviços básicos dos diversos destinos turísticos nordestinos, incidindo no crescimento da 

atividade turística no Nordeste. No caso específico da evolução do fluxo turístico para as 

capitais e estados nordestinos, conforme aponta Teles (2005, p. 6) os índices alcançaram um 

crescimento surpreendente de 210,4% e um crescimento médio anual de 10,0%, no período 

compreendido entre 1996/2004, conforme se pode observar na Tabela abaixo: 

 

Tab. 5 - Evolução do Fluxo Turístico no Nordeste. 

ANOS 

CAPITAIS ESTADO FE Relação 

(%) 

FC/FC 1000 TUR Índice (%) 
Var (%) 

1000 TUR 
Índice (%) Var 

(%) 

1996 5.037 100,0 - 7.850 100,0 - 1,6 

1997 5.720 113,6 13,6 8.906 113,05% 13,5 1.6 

1998 7.130 141,6 24,7 11.474 146,2 28,8 1,6 

1999 7.487 148,6 5,0 12.403 158,0 8,1 1,7 

2000 8.126 161,3 8,5 13, 466 171,5 8,6 1,7 

2001 9.133 181,3 12,4 15.869 199,9 16,5 1,7 

2002 9.423 187,1 12,4 16.095 205,0 2,6 1,7 

2003 9.555 189,7 1,4 16.263 2007,2 1,0 1,7 

2004 10.596 210,4 10,9 17.778 226,5 9,3 1,7 

Fonte: GTP/CTI-NE, Órgãos Oficiais dos Estados do Nordeste e PDITS – 2005. 

 

Esse crescimento foi mais acentuado nas capitais dos estados em conseqüência 

dos investimentos feitos em infraestrutura de acesso, incidindo no surgimento de novos 

destinos turísticos tais como: Porto Seguro (Bahia); Porto de Galinhas (Pernambuco); Praia da 

Pipa (Rio Grande do Norte); Mundaú e Jericoacoara (Ceará, estando o segundo município 

localizado fora da área de planejamento da primeira fase do Programa). 

A construção dos novos aeroportos possibilitou o aumento do número de 

passageiros desembarcados em vôos nacionais e internacionais para o Nordeste. Segundo 

Pedrosa e Freitas (2005, p.13), o aumento do desembarque de passageiros em vôos nacionais, 
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no período compreendido entre 1994 e 2004 correspondeu a um percentual de 142% de 

crescimento. Em relação ao número de passageiros desembarcados em vôos internacionais 

para o Nordeste houve um aumento de 128% relativo ao mesmo período.  

Destacando a dimensão alcançada pelo turismo no Nordeste, de acordo com Teles 

(2005, p. 21), os estados do Ceará, Pernambuco e Bahia obtiveram crescimento maior que os 

demais estados nordestinos, tanto em relação aos vôos nacionais como aos internacionais. No 

tocante ao fluxo turístico do Nordeste, segundo o autor, em 2001, quatro dos dez principais 

destinos turísticos do país estavam na região nordestina (Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e 

Pernambuco), os quais absorviam 21% do fluxo doméstico nacional.  

O crescimento do número de estabelecimentos de atividades afins ao setor do 

turismo no Nordeste, de acordo com Pedrosa e Freitas (2005, p. 18) no período 1994/2003 foi 

485,4%, com destaque para alojamento, alimentação, agências de viagens, atividades 

recreativas, transporte rodoviário regular e não-regular, transporte aéreo regular e não-regular. 

O crescimento dos empregos formais, embora tenha alcançado uma variação menor, foi de 

26%, no período compreendido entre 1994 e 2003. As autoras ressaltam que parte desses 

empreendimentos foi beneficiada com investimentos provenientes do BNB, no âmbito do 

FNE
3
, destinados ao setor do turismo, durante o período de 1994 a 2004. Os investimentos 

somaram R$ 135,7 milhões (em valores correntes) e beneficiou 2.629 empresas e os 

municípios inclusos na área de planejamento do PRODETUR/NE I absorveram 81% do total 

de recursos.  

Todos os estados nordestinos, ainda segundo Pedrosa e Freitas (2005), registraram 

crescimento no número de estabelecimentos e empregos na atividade turística. O Ceará, 

Pernambuco e Bahia responderam por 69% do total de estabelecimentos e 68% dos empregos, 

tendo sido responsáveis pelo acréscimo de 33,9 mil estabelecimento e 24,6 mil novas 

oportunidades de emprego no período de 1994/2003. Segundo as autoras, o número de 

empregos diretamente relacionados ao setor do turismo deve ser maior, tendo em vista que o 

número informado pela RAIS refere-se apenas aos empregos formais. 

Dentre as atividades turísticas, a atividade de alimentação é a que registrou maior 

aumento no número de estabelecimentos criados, atingindo um percentual de 51,8% e de 

44,9% no número de empregos. A evolução do número de empregos no período 1994/2003 

                                                 
3
 Fundo Constitucional de financiamento do Nordeste – FNE. O Fundo foi criado em 1988 pela Constituição da 

República Federativa do Brasil e objetivava contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Nordeste, 

através da execução d e programas de financiamento dos setores produtivos. 

www.bnb.gov.br/content/aplicacao/sobre_nordeste/dados_gerados/fne.asp. Acessado em set.2008. 

http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/sobre_nordeste/dados_gerados/fne.asp
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registrou um percentual de 189%, enquanto o número de estabelecimentos cresceu 524% na 

atividade de alimentação. A atividade de alojamento, com base em dados da RAIS, contava, 

em 2003, com 6.697 estabelecimentos e 48,9 mil trabalhadores do mercado formal que 

representa, respectivamente, 11% e 23% do número de estabelecimentos e de empregados da 

atividade turística da região. 

 

Tab. 6 - Oferta Hoteleira em UHs nas Capitais do NE 2002/2008. 

Capitais 

 

 

NORDESTE 

Salvador (BA) 

Recife (PE) ** 

Fortaleza (CE) 

Natal (RN) 

Maceió (AL) 

São Luiz (MA) * 

Aracajú (SE) * 

João Pessoa (PB) 

Teresina (PI) 

Uhs 
Variação (%) 

 

 

27,8 

42,7 

10,3 

4,7 

32 

5,8 

76,9 

97,4 

26,9 

44,0 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

46.871     49.299       51.304     53.477       55.889      58.345      59.982      

11.098     12.172      12.034      12.346       14.566     15.188     15.841 

6.205       6.290        6.569         6.797        6.717        7.727       6.841 

9.903       10.031      10.251       10.407      10.394      10.399      10.365 

6.834       7.162        7.653          8.814       9.000        8.991         9.021 

5.333       5.533        5.325         5.369        5.127        5.378         6.642 

1.946       2.530        2.682         2.842        2.985        3.396         3.443 

2.141       1.141        2946          2.955        3.059        4.088         4.225 

2.332      2.217         2.428        2.516         2.705        2.704         2.960 

1.079      1.223         1.416        1.430         1.436        1.499         1.554   

Fonte: Fundação CTI/NE, 2008. (*) Dados estimados. (**) Compreende Recife, Jaboatão e Olinda. 

 

 

Como se pode notar, por meio das séries históricas dos agregados turísticos 

destacados, fica evidente o crescimento do turismo e a importância da atividade para o 

Nordeste, a partir da implantação das ações do PRODETUR/NE I. O BNB considera que os 

investimentos aplicados propiciaram não somente os efeitos diretos advindos das obras 

realizadas, mas também o que a instituição classifica de “efeitos induzidos”, que são os 

benefícios recebidos por outros setores da economia e pela população local. O BNB ilustra 

como efeito induzido, a ampliação do Aeroporto Internacional Pinto Martins na expansão da 

exportação de flores cearenses para o mercado externo, registrando, no período de 2001 a 

2004, um crescimento de 1.204%. 
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3.3. O PRODETUR/NE I no Ceará 

O PRODETUR/NE I no Ceará
4
 caracterizou-se por ser um programa estruturante 

e reordenador do território, propondo-se, ainda, a melhorar a situação socioeconômica do 

Estado, bem como dotá-lo da infraestrutura necessária. Ele foi considerado pelo governo 

cearense como um marco histórico para o turismo do Estado do Ceará, ferramenta primordial 

para alavancar a atividade em nosso território, potencializando a transformação e 

modernização do espaço potencial em produto turístico competitivo, essencial na melhoria 

dos índices socioeconômicos. 

No Ceará, o crescimento do turismo ocorreu com mais ênfase a partir de década 

de 1990. Esse período – que coincidiu com a criação da Secretaria do Turismo e a 

implementação do PRODETUR/NE I –, correspondeu à chamada fase empresarial do 

Governo Jereissati, que defendia o turismo como instrumento de desenvolvimento econômico, 

social e cultural. Criada em 1995, a Secretaria do Turismo do Estado do Ceará – SETUR/CE 

foi o primeiro órgão de turismo com staf de secretaria, estruturada para implementar as 

políticas públicas de turismo e executar as ações do PRODETUR/NE I. 

A estruturação espacial do turismo cearense seguiu a lógica estabelecida pelo 

governo federal, que enfatizava o litoral como área priorizada para receber os investimentos 

(CORIOLANO, 2006, p.69). Para isso, contribuiu o movimento de “litoralização” iniciado no 

Nordeste brasileiro a partir dos anos 1980, baseado em um modelo governamental que 

objetivava promover uma política de descentralização do poder, redefinindo o imaginário do 

quadro das secas do Nordeste (DANTAS, 2002, p.55). 

A estratégia de desenvolvimento definida pela SETUR/CE foi fundamentada no 

conceito de cluster econômico, que se desenvolveria no estado a partir dos „pólos de turismo‟ 

(representados pelas regiões-pólo, as macrorregiões turísticas). Esta estratégia de 

planejamento tem como base a Teoria do Espaço Turístico, de Roberto Boullón, para 

definição da base da nova política de regionalização, e a Teoria dos Pólos de Crescimento e 

de Desenvolvimento, proposto por Perroux e destacado por Tavares em sua obra 

                                                 
4
 No Estado do Ceará, o convênio de financiamento com o Banco do Nordeste foi assinado em 1994, visando a 

execução das ações do PRODETUR/NE, através de sua Unidade Executora Estadual – UEE.  A UEE foi criada 

mediante Decreto estadual nº. 22.366 em 04 de fevereiro de 1993. Inicialmente, a estrutura organizacional era 

atrelada ao Instituto de Planejamento do Estado do Ceará – IPLANCE, mediante de promulgação da Lei N.º 

2.456 em 16 de junho de 1995. A Unidade Executora Estadual é transferida no dia 04 de outubro de 1995 para a 

Secretaria de Turismo do Estado do Ceará, criada como parte do processo de negociação entre as instituições 

envolvidas. 
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Planejamento Regional e Mudança: O Projeto Furtado – JK para o Nordeste. Esse modelo 

mantém-se na segunda fase do Programa, com a criação do Pólo Ceará Costa do Sol 

(SETUR/CE, 1998, p.18). 

O PRODETUR/NE I no Estado tem como base de seu planejamento o Programa 

de Desenvolvimento do Turismo no Litoral Cearense – PRODETURIS, concebido em 1990 

numa perspectiva de planejamento de 15 anos, onde a área de abrangência influencia 

diretamente os 24 municípios costeiros, a partir de um amplo estudo dos atrativos turísticos 

do litoral, compreendendo recursos naturais, socioculturais, do núcleo urbano, de apoio 

econômico, acessibilidade e fundamentos ecológicos, mediante o marco do zoneamento 

turístico de quatro regiões turísticas diferenciadas, conforme se pode observar no mapa 2.  

 

Mapa 2. Regiões Turísticas do Ceará.  

 

Fonte: SETUR/CE, 1998 

Região Turística I – Fortaleza, 

Caucaia e Aquiraz;  

Região Turística II - engloba seis 

sedes urbanas, oito distritos e mais de 

50 localidades costeiras e litorâneas 

localizadas nos municípios de 

Itapipoca, Trairi, Paraipaba, Paracuru, 

São Gonçalo do Amarante e Caucaia; 

Região Turística III - municípios de 

Aquiraz, Pindoretama, Cascavel, 

Beberibe, Fortim, Aracati e Icapuí; 

Região Turística IV – Barroquinha, 

Chaval, Camocim, Granja, Gijoca de 

Jericoacoara, Acaraú Cruz, Itarema e 

Amontada.  

(SETUR, 1998, p.58). 
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O PRODETURIS propunha efetivar a parceria privada para a realização de 

investimentos complementares, estruturando eixos turísticos que se afastam de Fortaleza ao 

longo da faixa litorânea do estado, correspondendo a uma faixa de 20 km de costa, compatível 

com o Plano Nacional Costeiro. A área de intervenção foi delimitada por uma faixa de 6 km 

de costa interior, ao longo de todo o litoral, onde seriam estabelecidos planos de 

intensificação das ocupações e usos potenciais. 

A Região Turística II, situada na Costa Sol Poente, litoral oeste de Fortaleza, foi a 

área escolhida para receber os investimentos do PRODETUR/NE I. Esta escolha foi amparada 

por uma decisão técnica, tendo como justificativa sua carência de infraestrutura básica, 

especialmente de acessibilidade e transporte. Englobou seis sedes urbanas (de Caucaia a 

Itapipoca, sendo Fortaleza beneficiada com a ampliação do Aeroporto Pinto Martins), oito 

distritos e cinqüenta localidades costeiras, conforme destacado no mapa 3. 

 

Mapa 3. Região Turística II. Área de Planejamento do PRODETUR/NE I no Ceará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SETUR – 1998 
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O PRODETUR/NE I no Ceará investiu recursos na ordem de US$ 160 milhões 

distribuídos conforme apresenta tabela abaixo: 

 

Tab. 7 – Investimentos/Custos do PRODETUR/NE I no Ceará. 

Projetos  (U$$) Milhões Participação % 

Rodovia 24,59 15,36 

Aeroporto 78,20 48,87 

Saneamento 36,82 23,00 

Meio Ambiente 5,39 3,37 

Desenvolvimento Institucional 2,68 1,68 

Custos de Operação 5,33  3,33 

Engenharia e Administração 7,03 4,39 

Fonte: SETUR, 2002. 

 

As obras na primeira etapa do PRODETUR/NE I no Ceará consumiram 78,2% 

dos recursos aplicados. Considerando como obras de infraestrutura os projetos de Rodovia, 

Aeroporto e Saneamento Básico, o percentual de recursos aplicados, conforme mostra o 

quadro acima alcança 87,23% dos investimentos destinados ao Estado do Ceará
5
. A SETUR 

considera ter alcançado seu principal objetivo, que era reduzir o déficit da infraestrutura 

básica nas localidades onde o turismo se apresentava como atividade promissora.  

Foram 83 projetos divididos em quatro componentes: transporte e rodovias; 

saneamento básico; meio ambiente e desenvolvimento institucional. Dentre as obras 

realizadas, destaca-se a implantação do novo Terminal de Passageiros do Aeroporto 

Internacional Pinto Martins, com uma área ampliada para 36.000m
2
, contra 8.700 m² do 

antigo terminal, capacidade para 2.500.000 passageiros/ano, contra 900.000 do anterior, e 

investimentos aplicados de U$ 78.200.000,00, ampliando significativamente o principal 

portão de entrada para o Ceará, facilitando o acesso dos turistas nacionais e internacionais e 

contribuindo para o aumento do fluxo turístico.  

Outra obra que foi essencial para garantir o acesso ao litoral oeste foi a construção 

da Rodovia Estruturante CE-085 com 123,69 km extensão, além de 98 km de vias de acesso e 

33 km de vias de percurso, totalizando 255,01 km. A construção desse sistema rodoviário 

possibilitou novos acessos a localidades que anteriormente tinham pouquíssima visitação, 

caso de: Pecém e Siupé (São Gonçalo do Amarante); Lagoinha (Paraipaba); Guajirú, 

                                                 
5
 CEARÁ. Síntese Relatório de atividades 2005. Fortaleza, 2005. Disponível em http//www.ipece.ce.gov.br 
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Fleixeiras, Emboacas e Mundaú (Trairi) e Baleia (Itapipoca), conforme se pode observar no 

mapa abaixo: 

 

Mapa 4. Transporte e Rodovias – PRODETUR/NE I Ceará. 

 

Fonte: SETUR/CE, 1998. 

 

Foram realizadas obras de saneamento básico, visando à criação e à implantação 

do sistema de abastecimento d‟água e esgotamento sanitário, englobando seis sedes 

municipais e quinze localidades. Essas obras tiveram efeitos tanto para a conservação do meio 

ambiente, como para a melhoria de vida da comunidade beneficiada. As ações de proteção 

ambiental compreenderam recuperação, controle ambiental de praias, lagoas e mananciais, 

urbanização do entorno de lagoas, lagamares, praias e estuários, em sete localidades, 

complementada com a construção de Centros de Promoção Turístico-Ambiental/CPTA. 

Outras obras complementaram as ações ambientais, como a fixação de dunas 

evitando-se o soterramento de recursos hídricos e dos adensamentos urbanos, a recuperação e 

defesa da Praia do Pecém e da embocadura da foz do rio Mundaú. Foi promovida a educação 

ambiental junto aos segmentos envolvidos na implantação do Programa, visando possibilitar a 

integração da atividade turística com o meio ambiente. 
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Conforme avaliação feita pelo Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 

Sustentável – PDITS sobre o componente institucional do PRODETUR/NE I no Ceará 

buscou-se “oferecer condições aos órgãos estaduais envolvidos com o turismo a fim de 

atender às diretrizes básicas do Programa, além de fortalecer as estruturas organizacionais e 

administrativas para o desempenho eficiente das funções previstas no PRODETUR/NE I, 

capacitando os recursos humanos dos órgãos e Municípios” (SETUR, 2003, p.72).  

As ações de desenvolvimento institucional buscaram promover a adequação 

organizacional nos órgãos estaduais e municipais
6
, capacitando os servidores, desenvolvendo 

e implementando cadastro técnico, imobiliário e administrativo, aquisição de equipamentos, 

planejamento urbano e ambiental, mediante a elaboração de planos diretores de 

desenvolvimento urbano, capacitação de servidores e fortalecimento institucional dos órgãos e 

implantação do sistema de informações turísticas. O objetivo era, portanto, fortalecer a 

capacidade de gestão administrativa, fiscal, ambiental, do turismo, visando proporcionar 

maior desempenho desses órgãos para efetivação das ações previstas pelo PRODETUR/ NE I.  

O componente de Desenvolvimento Institucional foi estruturado em três 

subcomponentes: 

I. Fortalecimento Institucional – ações que visam fortalecer a estruturação 

organizacional e administrativa para o desempenho de funções específicas do contexto 

do Programa no estado; 

II. Planejamento Urbano e Ambiental – destinado a oferecer aos órgãos estaduais e 

municipais a orientação necessária para produzir os instrumentos básicos de gestão 

urbana e ambiental, tornando possível o direcionamento das intervenções públicas e 

privadas do espaço físico-territorial, resguardando o interesse coletivo e promovendo o 

desenvolvimento social e econômico integrado;  

III. Capacitação – objetivando garantir a eficiência e eficácia das ações propostas pelo 

Programa.  

 

                                                 
6
 Os órgãos estaduais beneficiados foram: Secretaria do Turismo do Estado do Ceará – SETUR; Companhia de 

Água e Esgoto do Ceará – CAGECE; Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE; Departamento 

de Edificações, Rodovias e Transporte (DERT) e as prefeituras de Caucaia; São Gonçalo do Amarante; 

Paracuru; Paraipaba; Trairi e Itapipoca.  
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São apresentadas na tabela abaixo as ações realizadas de acordo com cada 

subcomponente: 

 

Tab. 8 - Subcomponente Desenvolvimento Institucional no Estado do Ceará. 

Subcomponentes Projetos 

 

Fortalecimento 

Institucional 

- Adequação Organizacional dos Municípios de Caucaia, São Gonçalo do 

Amarante, Paracuru, Paraipaba, Trairi e Itapipoca; 

- Sistema de Informações Turísticas; 

- Adequação Organizacional para: 

   1. Implantar normas e procedimentos técnicos administrativos para 

melhoria das funções relacionadas ao turismo; 

   2. Aumentar a eficiência e a capacidade operacional dos escritórios 

regionais. 

- Reequipamento da SETUR; 

- Reequipamento da SEMACE; 

- Reforço de Oficinas de Apoio Regional do DERT; 

- Sistemas Operacionais da CAGECE. 

Planejamento Urbano 

e Ambiental 

- Cadastro Técnico e Assessoria Tributária de Paracuru, Paraipaba e Trairi; 

- Otimização da Limpeza Urbana de Caucaia, São Gonçalo do Amarante, 

Paracuru, Paraipaba, Trairi e Itapipoca; 

- Macrozoneamento Ambiental do Ceará; 

- Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano dos Municípios. 

Capacitação 

- Foram ministrados cursos aos servidores dos Órgãos Estaduais e 

Municipais, propiciando desenvolvimento nas diversas áreas do Programa 

como: transporte, saneamento básico, meio ambiente, turismo, informática, 

entre outros.  

- Foram treinados 1.145 servidores da SETUR, CAGECE, DERT e 

SEMACE, bem como 1.079 servidores dos Municípios de Caucaia, São 

Gonçalo do Amarante, Paracuru, Paraipaba, Trairi e Itapipoca. 

Fonte: SETUR 

 

A implantação da infraestrutura, especialmente de acesso, incidiu no crescimento 

do fluxo turístico do Ceará via Fortaleza (principal portão de entrada do estado). Entre os anos 

de 1995/2007 cresceu a uma taxa média de 9,9% ao ano, passando de 762 mil em 1995 para 

2.080 mil turistas em 2007, havendo, por conseguinte um expressivo aumento da oferta 

hoteleira de Fortaleza e do interior do estado. Os principais mercados emissores para o estado 

foram: São Paulo (25,5%); Rio de Janeiro (9,6%); Pernambuco (8,9%); Distrito Federal 

(7,1%); Bahia (6,4%), Rio Grande do Norte (6,2%) e Pará (5,5%) e no mercado internacional 

a Itália (20,5%); Portugal (16,3%); Argentina (10,3%); Espanha (5,5%) e EUA (5,3%). 

(SETUR, 2008, p. 5). Os números apresentados revelam uma predominância dos estados da 
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região nordeste e sudeste entre os mercados emissores nacionais e dos países europeus entre 

os mercados emissores internacionais. 

Com o aumento sistemático do fluxo turístico, houve também o crescimento de 

empreendimentos hoteleiros no Ceará, conforme pode se observar no gráfico abaixo que 

mostra a evolução histórica do aumento do fluxo turístico e da oferta hoteleira em Fortaleza: 

 

Gráfico 2 - Evolução da Demanda Turística e Índice de Evolução da Oferta em Fortaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SETUR/CE 2005 

 

Os investimentos do PRODETUR/NE I contribuíram com os objetivos da 

SETUR/CE para a interiorização do fluxo turístico do Ceará, visando desconcentrar 

espacialmente a receita gerada pelos turistas que chegam ao Ceará, via Fortaleza. A taxa de 

interiorização do fluxo turístico oscilou entre 43,3% e 64,8% no período de 1998/2007. A 

preferência de 73,8% do total de turistas que chegam ao Ceará é pelas cidades litorâneas, 

21,5% para o sertão e 4,7% para as serras. 

A economia cearense beneficiou-se, segundo a SEUR/CE, com o ingresso médio 

anual de recursos no Ceará no período 1996/2007 da ordem de R$ 1.351,8 milhões, gerando 

um impacto médio 7,5% no PIB. Esse índice passou para 9,3% em 2007. A estrutura de 

gastos efetuados pelos turistas em visita ao Ceará, observado no período de 2003/2007 

destacam-se compras (28,9%), diversão/passeios (19,5%), alimentação (18,6%), meios de 

hospedagem (17,4%), transporte (10,1%0 e outros 5,5%). Aconteceram avanços na receita 

Figura 4
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turística direta, no PIB, no número de empregos e na participação na PEA, conforme se pode 

analisar na tabela a seguir: 

 

Tab. 9 - Receita Turística e Impacto sobre o PIB 1995/2007. 

DISCRIMINAÇÃO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1. Gasto Percapita/dia (R$) 51,66      51,66      56,00      59,59      63,98      70,19      61,58      75,21    95,57    91,01     113,10     134,07    126,20    

2. Permanência Média (Dias) 12,0        13,0        12,5        9,5          9,1          8,9          9,9          9,4        8,8        10,8       10,3        9,0          9,7          

3. Gasto Percapita (R$) 495,00    671,58    700,00    566,10    582,22    623,25    607,42    708,00  837,51  984,66    1.168,41  1.210,63 1.223,14 

4. Demanda Turística Via Fortaleza 761777 773247 970000 1297528 1388490 1507914 1631072 1629422 1550857 1784354 1968856 2062493 2079590

5. Receita Turística Direta (R$ milhões) 377,1      519,3      679,0      734,5      808,4      939,8      990,7      1.153,6 1.298,9 1.757,0   2.300,4    2.496,9   2.543,6   

6. Renda Gerada (R$ milhões) 505,3      695,9      971,0      1.123,8   1.325,8   1.644,7   1.733,8   2.018,9 2.273,0 3.074,7   4.025,8    4.369,6   4.451,4   

7. PIB cf (R$  milhões) 12.495    15.641    17.589    18.836    19.511    20.800    21.581    28.896  32.565  36.866    40.923     44.234    47.895    

8. Impacto Sobre o PIB (%) 4,0          4,4          5,5          6,0          6,8          7,9          8,0          7,0        7,0        8,3         9,8          9,9          9,3          

9. Empregos no Turismo (mil) 123         123         166         182         218         223         267         233       238       240        243         246         250         

10. Participação na PEA (%) 3,8          4,0          5,2          5,6          6,4          6,4          7,5          6,4        6,4        7,5         7,5          7,5          7,5          

FONTE: SETUR/CE E IPLANCE

Nota: a) O Impacto sobre o PIB é obtido pela relação entre a Receita Turística Total (Direta  e  Indireta)  e o PIB;   b) A Receita Direta é obtida  pelo produto entre Gasto Percapita e Demanda Turística via Fortaleza;   c) Receita Turística Total (Direta+Indireta) ou Renda 

Gerada, decorre do  processo  interativo  dos  gastos  dos  turistas  na  economia via propensão marginal  a  consumir  (efeito  multiplicador);  d) O multiplicador   dos gastos    turísticos   utilizado   foi  de 1996=1,34, 1997=1,43, 1998=1,53, 1999=1,64 e 2000 a 

2004=1,75 (in Ferreira, Assuéro e Oliveira, Aércio  –  Estruturação  da  Matriz  de  Insumo -  Produto do Turismo do Ceará, Fortaleza, março de 1996); e e) PIB cf(2005) estimativa da SETUR/CE.  

Fonte: SETUR/CE e IPECE 

 

O processo de interiorização do fluxo do turismo no estado implicou 

conseqüentemente na expansão da oferta hoteleira nos municípios considerados turísticos 

(que totalizavam 85 em 2007) superando o índice da capital cearense, considerando o período 

compreendido entre 1997/2007. A taxa de crescimento das Unidades Habitacionais (Uhs) 

cresceu 138,8% contra 68,6% da capital cearense.  

A oferta hoteleira, no período de 2002/2005 registrou um aumento de 20,22% no 

número de empregos. No período compreendido entre 2003 e 2005, Fortaleza foi a capital 

brasileira mais procurada pelos turistas nacionais na alta estação de julho. A SETUR/CE 

considera que houve acentuado aumento no percentual de interiorização do turismo. Entre 

1998 e 2005, 51,4% dos turistas que se destinaram a Fortaleza visitaram outras localidades. 

Esses dados podem ser observados na tabela mostrada abaixo: 
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Tab. 10 - Oferta Hoteleira nos Municípios Turísticos do Ceará 1995/2007. 

Demanda 

1997 2007 
 Variação (%)  

1997/2005  

 MH   (%)   Uhs   (%)   Leitos   (%)   MH   (%)   Uhs   (%)   Leitos   (%)   MH   Uhs   Leitos  

Fortaleza 160 33,4 6.117 52,1 14.104 59,3 206 21,2 10.316 43,5 24.610 40,6     28,8      68,6       74,5  

Interior 319 66,6 5.627 47,9 9.665 40,7 765 78,8 13.420 56,5 35.942 59,4   139,8    138,5     271,9  

Total 479 100,0   11.744  100,0   23.769  100,0   971  100,0   23.736  100,0   60.552  100,0   102,7    102,1     154,8  

Fonte: SETUR/CE – 2008 
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4. O MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE 

A escolha do município de Paraipaba como objeto de investigação deste trabalho, 

se deu em função do destaque que alcançou no cenário turístico do estado, ocupando em 

2007, a sexta colocação no ranking dos municípios mais visitados pelos turistas que 

ingressaram no Ceará (SETUR/CE, 2008). Ressalte-se que o município integra o conjunto de 

outras cinco localidades beneficiadas no litoral oeste do Ceará, contemplados com 

financiamentos do PRODETUR/NE I.  

Considerou-se ainda para a escolha do município, sua relativa proximidade com a 

cidade de Fortaleza e as boas condições de acesso, o que facilitou o desenvolvimento da 

pesquisa de campo e a conciliação com o cumprimento das obrigações profissionais. Outro 

fator decisivo para esta escolha deveu-se ao bom relacionamento com a equipe de técnicos da 

Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Paraipaba, o qual facilitou a consulta das 

informações e documentos disponíveis pelo poder público municipal, bem como com a 

interlocução com a prefeita da localidade, secretários municipais, representantes de 

organizações não-governamentais, líderes e atores locais. 

 

 

4.1. Caracterização do Município de Paraipaba/CE 

O Município de Paraipaba localiza-se no litoral oeste do estado do Ceará, às 

margens leste do Rio Curu
1
, o qual se constitui em fronteira natural entre este município e 

Paracuru. Possui uma área de 301,12 Km², correspondendo a 0,2% da área total do estado. 

Geograficamente, limita-se ao norte pelo Oceano Atlântico, ao sul pelo Município de São 

Gonçalo do Amarante, ao leste pelo Município de Paracuru e a oeste pelo Município de Trairi. 

Administrativamente, está dividido em quatro distritos: Distrito-Sede; Lagoinha, Camboas e 

Boa Vista. Todos os distritos possuem relativa conformação urbana, com destaque para 

Lagoinha, que vem passando por um processo de expansão urbana acelerada. O mapa 5 

mostra a base física e a distribuição espacial populacional dos distritos: 

 

 

                                                 
1
 A Bacia hidrográfica do Rio Curu possui uma área total de 8.605 Km² com capacidade máxima de 

armazenamento de 1.062.362.014 m³. 
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Mapa 5- Distribuição Espacial da População no Município de Paraipaba/CE. 

 

Fonte: URBI Consultores S/S Ltda. – 2008. 

 

Paraipaba apresenta clima tropical quente semi-árido brando, com temperatura 

média anual variando entre 26º e 28º. A quadra invernosa estende-se de janeiro a maio com 

uma pluviosidade de 1.238,2 mm. O município tem como coordenadas geográficas latitude de 

3º 26’ 22” e longitude de 39.º 08’ 54”; estando situado a uma altitude média de 26 m acima do 

nível do mar. 

A sede municipal possui quatro bairros: Centro, ao sul do município; Boa 

Esperança, a leste; Monte Alverne, ao norte e Loteamento da Cidade de Paraipaba, também ao 

norte. Parte do território de Paraipaba é composto pelo Distrito de Irrigação Curu-Paraipaba, 

também conhecido como Perímetro Irrigado, implantado em 1957 pelo Departamento 

Nacional de Obras Contra Seca – DNOCS, com 3.295 ha, dos quais 3.140 ha estão em 

operação, havendo lotes rurais e habitacionais que conformam pequenas aglomerações. O 

órgão colaborou, durante as enchentes de 1964 na remoção das famílias atingidas e 

construção de um mercado e casas para as 92 famílias que residiam na parte baixa da cidade. 

A cidade de Paraipaba está implantada sobre uma superfície alta, marcada pela 

presença de lagoas, coqueiros à beira-mar, morros e dunas. Configura-se como uma cidade 

nova e em crescimento, carente de arborização e políticas legais de uso e ocupação do solo. 

Por se tratar de um município novo, Paraipaba só dispõe de dados estatísticos a partir de 1991. 
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Nesse período sua população era de 19.981 habitantes, passando para 25.462, de acordo com 

o censo do IBGE de 2000 (ver tabela 11). Esta evolução demográfica representou um 

aumento de 59,67% e a perspectiva é que o quantitativo da população alcance 28.192 

habitantes em 2007.  

 

Tab. 11- Aspectos Demográficos. População Residente no Município de Paraipaba 1991-2000. 

DISCRIMINAÇÃO 
1991 2000 

Nº % Nº % 

TOTAL 19.791 100,00 25.462 100,00 

URBANA 7.841 39,62 12.680 49,80 

RURAL 11.950 60,38 12.782 50,20 

HOMENS 10.187 51,47 13.090 51,41 

MULHERES 9.604 48,53 12.372 48,59 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991/2000. 

 

Distante 90 km da capital cearense, o acesso ao município pode ser feito pela 

Rodovia BR-222, a Rodovia CE-085, conhecida como Rodovia Estruturante (Costa do Sol 

Poente)
2
 que corta o município de leste/oeste, e pela Rodovia CE-162 cruzando o município 

de norte/sul, fazendo a ligação da sede aos distritos e somente estas duas rodovias são 

cobertas por pavimentação asfáltica.  

A ligação do município com a capital cearense é feita por meio rodoviário, 

contando com uma estação rodoviária em sua sede. Internamente, não existe um sistema de 

transporte público, utilizando a população dos transportes alternativos, como carros e moto-

táxi. O acesso ao distrito de Camboas é feito através de vias em pedra tosca e para o Distrito 

de Boa Vista as estradas estão em estado natural ou recobertos por uma camada de piçarra.  

Pode-se observar, de acordo com os mapas 6 e 7, os principais acessos do 

município. 

 

 

 

                                                 
2
 A Rodovia Estruturante tem uma extensão de 123,69 km, 98,44 km de acessos, 32,88 km de percursos 

turísticos e teve um investimento total de US$ 24,24 milhões, construída com o objetivo de facilitar o acesso aos 

municípios da área de planejamento do PRODETUR/NE I, sendo mais próxima do litoral. 
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Mapa 6 - Principais Acessos ao Município de Paraipaba/CE. 

 

Fonte: URBI Consultores S/S Ltda. 2008. 

 

Mapa 7 - Acessibilidade Interna no Município de Paraipaba/CE. 

 

Fonte: URBI Consultores S/S Ltda.2008. 

 

O município integra, segundo o IPECE
3
, a Região Administrativa II (conforme 

pode se observar no mapa 8) constituída pelos municípios de Amontada, Itapajé, Apuiarés, 

Itapipoca, Miraima, Paracuru, Pentecoste, São Luis do Curu, Tejuçuoca, Trairi, Tururu, 

                                                 
3
 Perfil Municipal. IPECE disponível em http://www.ipece.ce.gov.br/ Acesso em: 15. Set. 2008 

http://www.ipece.ce.gov.br/
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Umirim, Uruburetama, além da Macrorregião de Planejamento Litoral Oeste, Mesoregião 

Norte Cearense, Microrregião Baixo Curu.  

 

Mapa 8 - Município de Paraipaba/CE no contexto da Região Administrativa II/Macrorregião de 

Planejamento 02/Microrregião Vale do Curu. 

 

Fonte: URBI Consultores S/S Ltda. 2008. 
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Para a SETUR/CE, o município integra a Região Turística Litoral Oeste/Vale do 

Curu, composta de 18 municípios: Acaraú, Amontada, Apuiarés, Caucaia, Irauçuba, Itapagé, 

Itapipoca, Itarema, Paracuru, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante, São Luis do Curu, 

Tejuçuoca, Tururu, Trairi, Umirim e Uruburetama
4
, uma área superior à área de planejamento 

do IPECE, contendo quatro municípios a mais (ver mapa 9). A área de planejamento adotada 

pela SETUR/CE para a implantação do PRODETUR/NE I era anteriormente designada de 

Macrorregião Turística II/Oeste/Ibiapaba e englobava sessenta e oito (68) municípios, com 

unidades geoambientais de serra, sertão e litoral, na qual estava inserido Paraipaba. 

 

Mapa 9 - Área de Planejamento da Região Turística Litoral Oeste/Vale do Curu. 

                         

Fonte: MTur 2007 

 

A SETUR/CE alterou sua antiga base de planejamento formada por seis 

macrorregiões, contendo grande número de municípios em cada macrorregião. Adota 

atualmente uma nova matriz composta por 12 regiões a saber: Região Turística Serra da 

Ibiapaba; Região Turística Litoral Extremo Oeste; Região Turística Litoral Oeste/Vale do 

Curu; Região Turística Vale do Acaraú; Região Turística Sertão dos Inhamuns; Região 

Turística Fortaleza; Região Turística Centro Sul Vale do Salgado; Região Turística Vale do 

Jaguaribe; Região Turística Cariri; Região Turística Litoral Leste; Região Turística Serras de 

Aratanha e Baturité e Região Turística Sertão Central (MTur, 2007). 

                                                 
4
 A Região Turística Litoral Oeste/Vale do Curu compõe a área de planejamento atualmente utilizada pela 

Secretaria do Turismo do Estado do Ceará. 
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Como se pode observar, no Ceará são utilizadas diversas matrizes espaciais, isso 

porque ainda não há uma unificação da regionalização para fins de planejamento. De acordo 

com estudo elaborado pelo IPECE
5
 o setor público (estadual e federal) juntamente com o 

privado somam 23 regionalizações distintas, havendo 15 somente no estado cearense, 

podendo, ainda, ocorrer nos níveis macro e micro
6
. Não existe, portanto, correlação entre a 

regionalização do estado e as demais instituições, como o IBGE e os outros órgãos, 

predominando os aspectos físicos que caracterizam o Estado. Existe um estudo propondo a 

unificação da área de planejamento do estado - realizado em 2006 - propondo a redução para 

13 regiões. 

O quadro apresentado a seguir evidencia a falta de uma unidade de regionalização 

para fins de planejamento no estado, havendo uma miscelânea de matrizes. Atualmente, 

segundo o IPECE, “são responsáveis por regionalizações do Ceará, várias Secretarias, Órgãos 

e Empresas Públicas Estaduais do próprio Governo do Estado; o Poder Judiciário estadual; o 

IBGE; o Judiciário Federal; o SEBRAE; a APRECE e a Igreja Católica”. O IPECE destaca na 

tabela abaixo, as instituições que estabelecem suas regionalizações, não havendo 

uniformidade: 

 

Tab. 12. A Regionalização no Estado do Ceará, 2006. 

INSTITUIÇÃO REGIONALIZAÇÃO 

ESTABELECIDA 

REGIONALIZAÇÃO 

ESTABELECIDA 
IBGE 07 Mesorregiões 33 Macrorregiões 

SEBRAE 09 Macrorregiões  

APRECE 21 Microrregiões  

IGREJA CATÓLICA 09 Dioceses  

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 122 Zonas Eleitorais  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 04 Entrâncias 128 Comarcas 

Fonte: IPECE, 2008.  

 

 

 

                                                 
5
 Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. A regionalização do Ceará; uma proposta de 

reformulação. Disponível em http://www.ipece.ce.gov.br. Acesso em: 20 Agosto 2008. 

6
 “Macro foi o termo inicialmente adotado pela SETUR, que atualmente adota a terminologia de pólo como 

metodologia de planejamento”. 

http://www.ipece.ce.gov.br/
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4.2. Evolução Histórica e Socioeconômica de Paraipaba/CE 

A elevação do antigo povoado de Paraipaba à categoria de vila provém do 

Decreto-Lei nº 1.156, de 4 de setembro de 1933, com o nome de Passagem dos Tigres. Em 

1938, mediante o Decreto Lei nº 448, seu nome é alterado para Tigre, período em que 

pertenceu a Anacetaba (atual município de São Gonçalo do Amarante). Em 30 de dezembro 

de 1943, recebeu a atual designação (Paraipaba) por meio do Decreto Lei 1.114. Em 1983, 

tem início um movimento objetivando o desmembramento de Paracuru, tendo à frente o 

deputado estadual Francisco Figueiredo, que elabora o projeto para a emancipação política do 

município. Engaja-se nesse processo a sociedade civil, vereadores, deputados estaduais e 

federais. 

A emancipação política se concretiza com a criação do Município de Paraipaba, 

por intermédio da Lei nº 11.009, de 05/02/1985, desmembrando-se de Paracuru (CORDEIRO, 

2005, p.6). O nome dado ao município foi em homenagem aos índios Anacés que ocuparam 

aquela área. Etimologicamente, paraipaba significa “lugar onde as águas pluviais se 

confundem com as marés”. 

A delimitação atual do Município é decorrente da grande inundação do Rio Curu 

no ano de 1964, que provocou o alagamento de plantações e de residências dos moradores 

fixados na parte baixa da então Vila de Paraipaba, obrigando dessa forma a transferência das 

pessoas atingidas para os lugares mais altos, como o Vilarejo de Monte Alverne e até 

Paracuru, tendo sido decretado na ocasião, estado de calamidade pública. 

A economia de Paraipaba, de acordo com a Prefeitura Municipal, baseia-se na 

agricultura (fruticultura irrigada), exercendo forte influência regional, com destaque para o 

coco anão
7
 e a cana de açúcar, produzindo ainda, acerola, graviola, manga e goiaba, 

estimulando o setor secundário de produtos alimentares e bebidas, além de estar despontando 

na produção de flores, pecuária, comércio varejista, pesca artesanal, carcinicultura e turismo.  

Comparativamente aos municípios da Região Administrativa 02, o PIB de 

Paraipaba ocupou em 2004 a 7ª posição no ranking regional. Em 2004, alcançou a soma de 

R$ 67 milhões, tendo como base a estrutura de serviços, o qual representava metade da 

                                                 
7
 O coco é o principal produto agrícola do município, sendo vendido para municípios vizinhos e outros estado, 

inclusive Rio de Janeiro e São Paulo. A cana-de-açúcar é outro produto de destaque tendo a empresa Ypioca 

compradora e beneficiadora do produto para fabricação de cachaça.  
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economia municipal, destacando-se o comércio varejista
8
 e o turismo, seguido do setor 

agropecuário e industrial que atingiram 25%, cada um, conforme tabela abaixo: 

 

Tab. 13. Produto Interno Bruto, Município de Paraipaba/CE. 

DISCRIMINAÇÃO  PARAIPABA CEARÁ 

PIB Total a Preços de Mercado (R$ mil)  67.151 33.260.672 

PIB per capita (R$ 1,00) 2.367 4.170 

PIB por Setor (%) - - 

Agropecuária 25,0 5,4 

Indústria 25,0 37,9 

Serviços 50,0 56,7 

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE, 2006. 

 

Em 2004, o PIB per capita de Paraipaba alcançou o valor nominal de R$ 2.367, o 

maior desde 1999, mas ainda inferior aos R$ 4.170 do PIB per capita cearense e aos R$ 4.927 

do Nordeste, conforme se pode observar na sua evolução histórica no Ceará, descrito no 

quadro abaixo: 

 

Gráfico 3 - Evolução do PIB Per Capita de Paraipaba em Relação ao Ceará 1999-2004. 

 

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE, 2006. 

 

                                                 
8
 Os principais estabelecimentos do mercado varejista são os pequenos mercados, mercearias e armazéns 

varejistas, tecidos e vestuários e depósitos de construção. 
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Os indicadores sociais registrados em Paraipaba, de acordo com o PNUD revelam 

um quadro de grande exclusão e penúria da população local. No ano 2000, 49,01% da 

população de Paraipaba era considerada indigente, vivendo com a quarta parte de um salário 

mínimo e 54,76% era considerada pobre, vivendo com 1/2 do salário mínimo. Rolim (2005, 

p.52) destaca baseado em dados do PNUD/IPECE que o Município experimentou um 

crescimento de 18,09% do IDH, entre os anos de 1991 a 2000, subindo de 0, 564 para 0, 666. 

Dentre os índices que colaboraram para o crescimento do IDH, destacam-se a educação 

(50,8%), longevidade (42%) e renda (7,2). Houve nesse período o aumento do Índice de 

Gini
9
, passando de 0,55 em 1991 para 0,58 em 2000, revelando, assim, o crescimento da 

concentração de renda no município. 

Analisando esses dados, observa-se que o crescimento do IDH foi apenas 

percentual, mas o município perdeu posições, caindo do 20º para 31º lugar, conforme dados 

expressos no documento “Ceará em Números” do IPECE. O documento revela que houve 

uma melhoria do IDH de boa parte dos municípios cearenses e que alguns tiveram melhor 

desempenho, explicando-se dessa forma a queda no ranking. 

Em relação ao nível de desenvolvimento alcançado pelo município no contexto 

estadual, Paraipaba ocupava em 2006 a 53ª posição na hierarquia dos municípios cearenses, 

relativo ao Índice de Desenvolvimento Municipal – IDM
10

, alçando um índice médio de 

28,11%, integrando a classe III, juntamente com outros 65 municípios, totalizando 35,82% do 

total, perdendo a posição de 28º lugar em 2004.  

A empregabilidade é outro desafio que, como no restante do país, tem que ser 

trabalhada. Paraipaba, de acordo com IPECE, em referência ao índice de Desenvolvimento 

Social, ocupa em relação aos demais municípios do estado a 55ª posição. O setor de serviços 

tem grande peso na oferta de emprego e o turismo, de acordo com dados da Secretaria de 

Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Paraipaba, emprega 214 pessoas nas seguintes 

                                                 
9
 Índice de Gini é um indicador utilizado como parâmetro internacional para medir a concentração de renda. 

10
 Índice de Desenvolvimento Municipal – IDM 2004 tem por objetivo mensurar os níveis de desenvolvimento 

alcançados pelos municípios do Ceará, formado por um conjunto de trinta indicadores sociais. É calculado a 

cada dois anos e constitui-se num instrumento de auxílio na formulação de políticas e na tomada de decisões na 

esfera pública ou privada.  
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atividades funcionais: maître, garçom, cozinheiro, recepcionista, vigia, serviços gerais, 

eletricista, camareira, barman e informantes de turismo
11

.  

A taxa de emprego formal em Paraipaba/CE é pequena, não atingindo 30% do 

total de pessoas envolvidas, sendo determinante o trabalho temporário em todos os ramos de 

atividade, especialmente no turismo, em decorrência da sazonalidade. A ocupação na área de 

construção civil na localidade teve um crescimento vertiginoso com a construção do 

empreendimento português, de pousadas e restaurantes, registrando-se carência de mão-de-

obra especializada nesse setor. Os salários pagos no setor turístico são baixos, sendo os 

cozinheiros e gerentes, nos restaurantes de Lagoinha, os profissionais com melhores salários. 

O trabalho informal é expressivo com ênfase no comércio ambulante, distribuído 

em 16 barracas, as quais comercializam moda praia, rede, roupa de cama, artesanato, bijuteria, 

pintura em tela, chapéus, óculos esportivos, camisetas, chinela, protetor solar, batom, além do 

trabalho infantil existente.  

O nível de escolarização desses profissionais é muito limitado, o que pode 

comprometer a qualidade dos serviços prestados. Do total de pessoas empregadas no turismo, 

58 possuem apenas o ensino fundamental incompleto, 3 tem o ensino fundamental completo, 

52 com ensino médio incompleto e apenas oito com o ensino médio completo. Identificou-se 

ainda a carência de capacitação nas funções de gerente, garçom, cozinheiro e camareira.  

A infraestrutura da educação conta com 38 escolas públicas e 3 particulares, 3 

Bibliotecas e um Laboratório de Informática. Atualmente, disponibilizando de mais um 

Laboratório de Informática, 1 laboratório de Ciências, 8 quadras esportivas e 34 hortas. A área 

da educação alcançou no ano de 2004, de acordo com o IBGE, uma taxa de escolarização no 

ensino fundamental de 84,9%, enquanto a taxa de escolarização do ensino médio foi de 

apenas 30,2% um bom índice na taxa de escolarização do ensino fundamental e uma taxa 

baixa na escolarização do ensino médio. No que se refere à taxa de abandono, a do ensino 

fundamental é de 7,3 e a o ensino médio de 12,5. O transporte dos quase 1.500 alunos, 

especialmente do ensino médio, onde há uma maior concentração de escolas na sede, é feita 

mediante transporte escolar em 17 rotas existentes. O município apresenta um elevado índice 

de analfabetismo (37,7%), superior a taxa estadual (26%) do ensino fundamental. 

                                                 
11

 Destaca-se dentre as atividades a função de garçom com 59 ocupações, seguidas de recepcionista (28) e 

cozinheiro (26), serviços gerais (23), informante de turismo (16) e barman (14). O segmento que mais emprega é 

o de hospedagem (144) seguido do setor de alimentação com 70.  
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O sistema de saúde do município é composto por um hospital de pequeno porte, 

oito postos de saúde (Unidades Básicas de Saúde), uma unidade de fisioterapia, uma unidade 

de vigilância sanitária, uma central e abastecimento farmacêutico e um posto de coleta de 

exames laboratoriais. O hospital dispõe de serviços de pediatria, obstetrícia, intervenção 

clínica, ultrassonografia, radiologia atendimento de urgência e emergência. Segundo a 

Secretária da Saúde, o hospital atende casos menos complexos e os demais passam pelo 

controle da central de regulação que encaminha os casos mais sérios para Caucaia (que é o 

município pólo e os traumas e acidentes maiores são direcionados ao Instituto Dr. José Frota, 

em Fortaleza.  

 

Mapa 10 – Unidades de Saúde de Paraipaba/CE. 

 

Fonte: URBI Consultores S/S Ltda. 2008 

 

A atenção primária à população é feita através do Programa de Saúde da Família, 

conta com um Centro de Apoio Psiquiátrico, composto por uma equipe de assistente social, 

psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, enfermeiro e auxiliar de enfermagem. A taxa de 

mortalidade do município de 2,3 óbitos infantis por mil habitantes nascidos vivos é 

considerada muito boa, superior a muitos dos demais municípios da região. Um exemplo 

desse resultado pode ser percebido com os números de 2005, de acordo com o IPECE, a taxa 

foi de 2,9 por 1000 nascidos; estando Paraipaba no grupo de municípios cearenses com menor 

taxa.  
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A rede de energia elétrica disponibilizada no município está numa faixa de 

cobertura estadual, de acordo com IPECE entre 70,1% a 80% e 80,1 a 90% no abastecimento 

de água na área urbana, e de 60,1 a 80% do esgotamento sanitário urbano. Esses indicadores 

revelam uma preocupação especialmente quanto ao esgotamento sanitário e suas implicações 

para a saúde e pelo fato de que muitas ligações não foram ativadas. 

Como na maioria dos municípios cearenses, a concentração dos principais 

equipamentos institucionais, como bancos, correios, postos de gasolina, hospitais, fóruns, 

além da prefeitura municipal e os serviços públicos, do comércio mais diversificado e da 

oferta maior de serviços, concentram-se particularmente na sede de Paraipaba, havendo, 

conseqüentemente, grande deslocamento dos moradores dos distritos à sede. Essa 

dependência ocorre em face da carência de equipamentos e infraestrutura existente nas demais 

localidades, obrigando a população a deslocar-se diariamente à sede municipal, a fim de 

dispor desses serviços.  

O município dispõe de uma espécie de entreposto comercial, com uma variedade 

de produtos negociados, como sapatos, confecções, atendendo ao município e localidades 

vizinhas. Trata-se da tradicional Feira Livre da cidade, localizada na sua área central, num 

espaço destinado unicamente a sua realização, junto ao mercado de carne e peixe, realizando-

se aos domingos de manhã.  

O município possui além da riqueza dos recursos naturais uma rica manifestação 

cultural, com celebrações diversas, conforme quadro abaixo, destacando-se o aniversário da 

cidade, as festas religiosas, as festas juninas e a regata de jangadas. O artesanato é marcado 

pela influência indígena e européia com destaque para o bordado, crochê, renda, areia 

colorida, trançados em palha e cipó, barro e madeira e tapeçaria. 

Segundo estudos do MTur (2007, p.231) sobre a regionalização do turismo no 

estado, Paraipaba/CE ocupa a oitava posição no ranking dos municípios cearenses com 

melhor QL (Quociente Locacional de Turismo). Este índice reflete a espacialização da 

localidade em relação ao turismo. O MTur, analisando os municípios integrantes dessa região, 

apresenta uma classificação a partir da estrutura urbana existente, da atratividade, oferta e 

fluxo turístico, notoriedade e classificação final. O município, segundo a avaliação do órgão, 

possui uma estrutura urbana satisfatória, média atratividade, oferta técnica, fluxo turístico 

pouco significativo, média notoriedade e classificado como município turístico. 
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Tabela 14 - Principais Festas Tradicionais do Município de Paraipaba/CE. 

EVENTO PERÍODO ABRANGÊNCIA 

Mostra de Dança Folclórica e de Quadrilhas Junho Municipal 

Regata e Lagoinha Julho Estadual 

Campeonato de Futebol de Salão Julho Municipal 

Campeonato de Vôlei Julho Municipal 

Festival de Arte e Cultura do Perímetro Irrigado Julho Municipal 

Semana Cultural de Paraipaba – Caçoeira das Artes Julho Municipal 

Campeonato de Futebol Julho a Setembro Municipal 

Vaquejada Agosto Regional 

Festa da Padroeira do Distrito de Lagoinha (NS dos 

Prazeres) 
Agosto Local 

Festa do Irrigante Agosto Local 

Festa da Padroeira do Município (Santa Rita de 

Cássia) 
Outubro Municipal 

Feira de artesanato de Paraipaba Outubro Regional 

Mostra de Teatro Novembro Municipal 

Dançart – Mostra de Dança e Arte Dezembro Municipal 

Fonte: Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Cultura de Paraipaba 2008. 

 

No ano de 2003, foi criado o Fórum de Turismo e Cultura da Região Turística no 

Oeste/Vale do Curu, espaço idealizado para discutir a problemática da região, objetivando 

assegurar a participação da sociedade na definição das políticas públicas voltadas para o 

turismo e a cultura, além de fomentar ações de capacitação, gestão, promoção e divulgação e 

qualificação. Atualmente, o Fórum sofre um processo de esvaziamento, ocasionado 

inicialmente pela mudança do governo do estado, implicando na descontinuidade das ações e 

pelo afastamento dos gestores em função do processo eleitoral em seus municípios. Essa 

situação nos induz a refletir sobre a maturidade desses espaços de discussão, o poder da mão 

do gestor público na indução e manutenção do processo e da fragilidade da sociedade em 

manter de forma autônoma esses espaços sem vinculação política. 

A Região Turística Litoral Oeste / Vale do Curu possui 3,0% dos empregos 

formais em Atividades Correlatas de Turismo - ACT no Ceará, sendo a quarta colocada entre 

todas as regiões. Cerca de metade dos empregos, conforme podemos observar no gráfico 

abaixo está no setor de alimentação (47,0%), seguido pelos setores de alojamento (25,7%) e 

transportes (17,3%,) traços característicos de regiões receptoras de turistas. 
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Gráfico 4. Percentual de Empregos Formais nos Municípios do Litoral Oeste/Vale do Curu. 

Percentual de Empregos Formais nos Municípios 

da Litoral Oeste / Vale do Curu, por ACT

Transportes: 

17,3

Alimentação: 

47,0

Alojamento: 

25,7

Auxiliares de 

Transportes: 

2,3

Lazer e 

Cultura: 6,1

Outros: 1,6

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais – 2005 

 

 

4.3. Cenário Turístico do Distrito de Lagoinha 

Os registros históricos de Lagoinha foram disponibilizados pela senhora Estelina 

Azevedo, uma das moradoras mais antigas e de família tradicional, natural do lugar e filha de 

Francisco Henrique de Azevedo, dono das terras de Lagoinha. Esses registros históricos 

encontram-se guardados em sua memória e transcritos em seu livro “História de Lagoinha”. 

Abordando inicialmente o nome do lugar, a autora explica que existem dúvidas quanto à 

origem do nome Lagoinha, considerando que a designação do lugar foi dada por seus 

primeiros habitantes. Entretanto, o nome primitivo do lugar, segundo a autora era Alagoinha, 

conforme expressa a Certidão de Escritura: 

Certifico que revendo o livro do Cartório encontrei a Escritura de doação que fazem 

Antonio Barroso de Sousa e sua mulher Dona Josefa Maria Gonçalves, de meia 

légua de terra de plantar no lugar denominado “Alagoinha”, a Antonio Pereira de 

Alencar, como doação e patrimônio para sua ordenação, no valor de (seiscentos mil 

réis) no dia 30 de março de 1844 nesta cidade de Fortaleza capital da Província do 

Ceará Grande. Sendo a dita meia légua em quadro e extremado ao sul com terras de 

José Ferreira Pinto de Carvalho, ao Norte com o Oceano, ao nascente com as terras 

do herdeiro de Jerônimo Ferreira Pinto de Carvalho, na fazenda Patos.  

Nesses Termos dou fé. 

Fortaleza, 30 de março de 1844. 

Manuel Lopes de Souza, Tabelião Público. 
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Posteriormente, as terras foram adquiridas de José de Sousa Pinto, em sociedade 

com o pai da autora e o senhor João Teixeira. Em 1925, Francisco Henrique de Azevedo 

adquire a outra metade de João Teixeira por 300 mil réis, fato registrado no segundo Cartório 

de Paracuru pelo 2º Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis. Em 1957, Francisco Henrique 

de Azevedo adquire por Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) de Waldemar Martins de Azevedo 

e sua mulher Erezina Tabosa Martins as terras pertencentes anteriormente a João Félix 

Teixeira. Depois da morte de senhor Francisco Henrique de Azevedo foi feito um inventário 

havendo a partilha dos bens para os herdeiros, dividindo as terras de Lagoinha em Norte e 

Sul. As terras localizadas ao norte foram loteadas e vendidas e as terras ao sul continuam 

intocadas. 

A comunidade de Lagoinha tinha, segundo Azevedo, (2006, p.22), a pesca como 

principal atividade econômica e fonte de alimentação. Comia-se basicamente farinha e peixe, 

além de alguns legumes e feijão em período próprio, sendo o arroz artigo de luxo, vindo de 

Fortaleza. Os comerciantes locais vendiam em Fortaleza, a farinha, goma, mamona, pele de 

caprino e ovino, e traziam café em grãos, arroz, açúcar, bolacha, sabão, querosene, fumo de 

rolo e miudeza. 

Posteriormente, os comerciantes de Lagoinha, por influência de Francisco 

Henrique de Azevedo, passaram a vender peixe seco (salgados e secos ao sol) para Fortaleza. 

A mercadoria era levada em comboio de 12 animais e o percurso para a capital cearense era 

feito em aproximadamente nove dias. O percurso, segundo a autora iniciava-se com a 

travessia da barra do rio Curu (feita na maré baixa) em direção a Paracuru e seguiam até a 

Taíba, onde descansavam. Passavam em Pirapora, Pecém, Cumbuco e entravam em “Sore” 

(atual Caucaia) e Barro Vermelho (Antônio Bezerra). Em seguida entravam no Alagadiço 

(Avenida Bezerra de Menezes) e seguiam rumo à Messejana, onde a mercadoria era 

comercializada.  

A evolução de Lagoinha foi lenta, mas significativa, como assegura a autora. A 

água potável era proveniente das bicas de água doce que jorravam na praia e retirada em latas 

até a construção do chafariz pelo prefeito de Paracuru, Francisco Batista de Azevedo. O 

transporte rodoviário pertencia a Ildemburg Barroso Braga e era feito em caminhão (também 

conhecido como misto, pois transportava carga e pessoas) em estrada de areia, passando 

posteriormente a linha a ser explorada (em ônibus) pelo senhor José Moreira que já era 

detentor da linha Paracuru a Fortaleza, depois pela empresa “Brasileiro” (hoje denominada 

“Litorânea”) e atualmente pela empresa Paraipaba.  
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A iluminação evoluiu da lamparina para um gerador, implantado pelo prefeito de 

Paracuru, Hermano José Meireles Alves, sendo posteriormente instalada a energia elétrica 

fornecida pela Companhia de Energia Elétrica. Vagarosamente, vieram outros benefícios 

como cemitério público, Grupo Escolar (fundado em 1973, o qual recebeu o nome de 

Francisco Henrique de Azevedo) e posteriormente a Escola de Ensino Fundamental Petronília 

Carvalho Barroso, além da maternidade (1983), instalação do posto de telecomunicações - na 

gestão do primeiro prefeito de Paraipaba e a escada da praia (que facilitava o trânsito das 

pessoas). Foi construída em 1980 a Pousada O Milton, a primeira de Lagoinha, pertencente a 

Milton Barroso Gois, sendo este considerado o Pai do Turismo em Lagoinha.  

No final dos anos 90, através do PRODETUR/NE I, Lagoinha recebe obras de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário (2001) e a ligação asfáltica com a sede do 

município, sendo que esta foi a obra mais impactante e transformadora do espaço territorial do 

lugar. Nesse período, ocorre um processo intenso de expansão urbana e de valorização e 

especulação imobiliária, especialmente na faixa litorânea, conforme pode se observar o uso e 

ocupação do solo (ver mapa 11). 

 

Mapa 11 - Sede Distrital de Lagoinha – Uso e ocupação do Solo/Sistema Viário. 

 

Fonte: URBI Consultores S/S Ltda. 2008. 
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O patrimônio natural de Paraipaba/CE constitui um de seus principais destaques. 

É pródigo em recursos naturais exuberantes e de grande diversidade, possuindo um cenário 

composto de dunas, falésias, mangues, rios, estuários, lagoas, coqueirais, carnaubais, bicas de 

água doce, núcleos de pescadores e um litoral de 14 km de extensão. As praias do município 

possuem considerável largura, propiciando a prática de esportes náuticos, constituindo-se em 

grande potencial turístico. Lagoinha é o atrativo mais procurado, considerada como uma das 

praias mais bonitas e um dos cartões postais do estado.  

Integrada à Lagoinha, como atrativo turístico que compõe o roteiro vendido pelas 

Agências de Turismo, a Lagoa das Almécegas é outro atrativo natural e turístico bastante 

visitado. Há ainda outros atrativos naturais, tais como a Lagoa do Sal Vermelho, do Bebe, a 

do Retiro e a Lagoa da Canabrava
12

, cujo potencial paisagístico é explorado para o 

desenvolvimento de atividades recreativas e de lazer e conta com o Centro de Promoção 

Turística e Ambiental – CPTA, construído com recursos do PRODETUR/NE I para fins 

educacionais.  

A Praia de Capim-Açu, localizada no Distrito de Camboas (distante 10 km da 

sede), e a foz do rio Curu são outros exuberantes atrativos naturais, apresentando feições de 

estuário, formando uma enseada natural, não havendo nenhuma conexão com a prática do 

turismo ecológico. Não há estradas que permitam a ligação para o lugar, sendo o acesso feito 

por cima das dunas, mediante o emprego de carro de tração, estando em razoável estado de 

preservação.  

O mangue, que integra esse ecossistema, funciona como abrigo para reprodução 

de peixes, crustáceos e aves, além de berçário e fonte de alimento para diversas espécies de 

animais. Encontra-se em curso a implantação de um mega empreendimento da empresa 

Luciano Guimarães na Praia de Capim-Açu, abrangendo parte considerável de seu território. 

A proposta de implantação do empreendimento causou apreensão inclusive dos gestores 

públicos municipais, que chegaram a realizar uma Audiência Pública, através da Assembléia 

Legislativa, para discutir o assunto com a comunidade.  

                                                 
12

 A Lagoa da Canabrava é o principal manancial d’água do município, sendo a CAGECE responsável pelo 

serviço de abastecimento d’água. Este manancial sofre com o crescimento urbano desordenado (mais de seis mil 

pessoas de bairros diversos), além da ocupação irregular com a exploração de atividades agrícolas 

(especialmente capim), instalações de currais, criatórios de peixes. Os impactos diretamente observados são a 

redução da capacidade hídrica da lagoa, comprometimento do abastecimento e a qualidade da água, e crescente 

poluição. 
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O cenário demográfico do Distrito de Lagoinha, segundo o censo do ano 2000, era 

composto de 2.280 habitantes, sendo 1.156 do sexo masculino e 1.124 do sexo feminino. Do 

total levantado, 44,87% são crianças e adolescente entre 1 e 17 anos e 40,88% são adultos, 

com idade entre 18 a 49 anos e 14,33% são idosos. Do total apontado 1.272 habitantes 

residiam na área urbana (divididos na área central de Lagoinha, na Vila Pôr do Sol e Santa 

Luzia) e 1008 na área rural (divididos nas comunidades Penha, Pedrinhas e Lagoinha dos 

Gomes (IBGE 2000). 

Percebe-se, a partir desses dados, um maior adensamento de pessoas residindo na 

área urbana do distrito, fenômeno conhecido como urbanização, o qual ocorre em todo o 

mundo, especialmente nas grandes cidades. As pessoas deslocam-se das zonas rurais atraídas, 

dentre outros fatores pelo desenvolvimento econômico, pela maior oferta de serviços públicos 

e infraestrutura existente. Uma das implicações desse fenômeno em Lagoinha foi o 

crescimento desordenado, resultando numa malha urbana irregular e ocupações irregulares 

(como é o caso da Vila Pôr do Sol e Santa Luzia e da faixa litorânea). As localidades descritas 

não recebem atendimento dos serviços básicos de água, esgoto e coleta de lixo regular. 

A economia produtiva do Distrito de Lagoinha é composta pela atividade 

pesqueira, agrícola, pecuária, comércio, serviços e construção civil. A pesca é marcadamente 

destacada pela captura da lagosta e do peixe, extraídos do mar e dos mananciais de “água 

doce”, atividade organizada pela Colônia de Pescadores Z 25, contando com 500 associados. 

A comercialização do peixe é prejudicada em função da inexistência de câmara de 

refrigeração, na qual os pescadores obrigam-se a vender o excedente da produção aos 

atravessadores.  

A atividade agrícola é caracterizada como de subsistência, de acordo com o que 

foi observado na pesquisa de campo, destacando-se as culturas de feijão, milho e mandioca. A 

pecuária desenvolvida, consorciada com a atividade agrícola, por meio do modelo de criação 

extensiva restringe-se a criação de bovinos, equinos, ovinos e caprinos. A baixa produção 

desse modelo agropecuário, a insuficiência na acessibilidade, infraestrutura, a assistência 

técnica prestada pelo poder público e a deficiência tecnológica desses produtores resulta na 

precariedade do padrão de vida das famílias rurais e no êxodo para área urbana de Lagoinha, 

para a sede de Paraipaba e Fortaleza. 

Outra atividade econômica desenvolvida na localidade é o artesanato, o qual, 

muitas vezes é compartilhado com a pesca e outras ocupações, realizadas especialmente no 

período de baixa estação, em que a venda dos produtos artesanais sofre uma diminuição. 
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Destaca-se a produção em cipó (quadros, móveis, adornos em formatos de peixes e 

luminárias), crochê e bordados (chapéus, bolsas, toalhas de mesa). 

O setor do comércio é composto de lanchonetes, bares, depósito de construção e 

de material elétrico, panificadoras, frigoríficos e tapioqueiras, tendo experimentado grande 

crescimento com o desenvolvimento do turismo no município. 

O setor secundário também foi dinamizado com o desenvolvimento do turismo, 

havendo grande expansão na construção de pousadas, hotéis, complexos condomínios 

(incluindo casas de segunda residência), restaurantes e serviços prestados por bugueiros, 

condutores de cavalos e quadricículos. O turismo é uma das atividades de maior destaque na 

economia local, principal instrumento na geração de emprego e renda, sendo Lagoinha o 

principal destino turístico de Paraipaba. 

A atividade turística, de acordo com a versão preliminar do Plano Diretor 

Municipal representa importante ferramenta como estratégia de alavancagem do 

desenvolvimento sustentável e socialmente inclusivo, mediante o apoio e fortalecimento do 

desenvolvimento endógeno e a participação dos agentes locais, destacando-se como um pólo 

turístico de abrangência regional, nacional e internacional.  

Os estudos ressaltam que em detrimento à baixa capacidade agrícola dos solos, à 

má fase da carcinicultura, bem como à ausência de tecnologia industrial local, o turismo 

ecológico, aliado ao patrimônio cultural é o maior potencial de desenvolvimento para o lugar, 

exigindo, entretanto, que isso se dê de forma planejada e sustentável. Portanto, em função das 

peculiaridades de seu meio ambiente e ecossistemas, esse patrimônio natural tem forte apelo 

turístico e sofre conseqüente pressão urbanística, havendo dessa forma uma vulnerabilidade 

da paisagem, o que sugere cuidados no planejamento e definição de políticas públicas 

adequadas a um desenvolvimento equilibrado. 

De acordo com dados da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do 

Município, Lagoinha possui uma boa estrutura turística, composta de nove pousadas, três 

hotéis, e um resort em construção, cinco restaurantes, uma lanchonete e dezenove barracas de 

praia, uma Lan House, serviço de passeio de buggy (e associação), serviços de quadricículos 

(e associação contando com treze associados). Conta ainda, de acordo com dados fornecidos 

pela Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do município, com diversas associações 

civis: Colônia de Pescadores Z-25 (fundada em 1935); Associação dos Moradores de 

Lagoinha; Associação dos Feirantes e Artistas Plásticos de Paraipaba.  
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O fluxo turístico de Lagoinha é garantido pelas Agências de Turismo, 

responsáveis por mais de 90% do movimento. Existe, portanto, uma grande dependência do 

município na captação de turistas pelas Agências de Turismo que comercializam aquele 

destino. Empresários do turismo, prestadores de serviços, artesãos e trabalhadores do setor são 

afetados consideravelmente na baixa estação. Trata-se do popularmente conhecido “turismo 

bate-volta”. Nesse modelo os turistas vêm diretamente para Lagoinha e estabelecem um 

contato mínimo com a comunidade, não havendo, portanto, intercâmbio cultural. 

Esse fenômeno é observado em outras localidades turísticas do Ceará e ressaltado 

por estudos feitos pelo MTur (2007, p.5) que reconhecem o turismo como uma das principais 

atividades econômicas da região Vale do Curu, havendo, todavia, uma dependência do 

turismo que é prejudicial, especialmente nos períodos de baixa estação, onde ocorre queda do 

fluxo turístico. Os estudos consideram que Paraipaba/CE, assim como os municípios 

turísticos da região, tem como principal produto turístico a faixa litorânea, o segmento de sol 

e praia, não havendo diversificação de outros produtos. O entretenimento noturno quase 

inexiste na localidade, a exemplo de tantos outros municípios litorâneos cearenses, sendo uma 

das queixas mais registradas pelos turistas. 

O Distrito de Lagoinha está recebendo grandes empreendimentos turísticos que 

terão grande repercussão na dinâmica territorial daquele Distrito. O Lagoinha Suites Resort
13

 

é um complexo turístico composto de Hotel (com 8 pisos e 134 UH’s) e Condomínio 

Residencial (com 20 chalés e 48 Unidades Residenciais Unifamiliares com piscinas e lagoas 

artificiais), constituído de Centro de Convivência, SPA, Clube e Restaurante. O grupo 

responsável Fortal Lisboa espera através da implantação do empreendimento, possibilitar o 

desenvolvimento equitativo na localidade. Além disso, encontra-se em fase de planejamento 

um empreendimento turístico holandês em Lagoinha e um brasileiro na Praia do Capim Açu.  

Para tratar da instalação desses dois empreendimentos a prefeitura realizou em 

novembro de 2008 uma Audiência Pública solicitada junto à Comissão de Meio Ambiente da 

Assembléia Legislativa do Ceará. A principal preocupação da gestão municipal é com o 

complexo hoteleiro previsto para ser implantado na Praia do Capim Açu, especialmente pela 

extensa área litorânea adquirida pelos investidores. O licenciamento desses equipamentos é 

dado pela SEMACE, em função do órgão ambiental não estar adequado para tal fim.  

                                                 
13

 Lagoinha Suites Resort. HTTP://rrgrupo.comhistorial.html. Acesso em: 20 dez. 2008. 

http://rrgrupo.comhistorial.html/
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Em entrevista feita em seu gabinete, a Prefeita afirmou que tentou embargar o 

empreendimento português, por desrespeitar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. 

Como o licenciamento foi dado anteriormente à implantação do PDDU a obra foi mantida. 

Como ação mitigadora, os investidores portugueses financiarão a construção de uma 

biblioteca, uma escola e a negociarão a instalação de um posto dos Correios em Lagoinha. 

Quanto ao empreendimento em Capim Açu, com quase dez quilômetros de extensão, ela 

afirmou que está discutindo a concepção do mesmo naquela praia, mas que tem limitações, 

tendo em vista que o licenciamento é dado pela SEMACE. 

 

 

4.4. O PRODETUR/NE I no Município de Paraipaba/CE 

O Município de Paraipaba/CE, incluso na área de planejamento do 

PRODETURIS e posteriormente no PRODETUR/NE I, recebeu investimentos no valor de 

US$ 6.564.961,49 distribuídos nas áreas de infraestrutura (estradas e saneamento básico), 

meio ambiente e desenvolvimento institucional. O gráfico abaixo apresenta a distribuição 

percentual dos investimentos aplicados nos componentes do PRODETUR/NE I. É possível 

observar na distribuição dos investimentos aplicados a ênfase dada as ações de infraestrutura, 

mediante os componentes de estradas e rodovias e saneamento básico. 

 

Gráfico 5 - Distribuição dos Investimentos por Componentes do PRODETUR/NE I em Paraipaba/CE. 

 

Fonte: o autor 
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Mapa 12 - Municípios que integram o Pólo Ceará Costa do Sol. 

 

Fonte: URBI Consultores S/S Ltda. 

 

Dentre as obras previstas para esta segunda fase para o Município, destacam-se o 

Programa de Capacitação Profissional e Empresarial, a elaboração do Plano Diretor 

Participativo, a urbanização da orla da Lagoinha, a construção do binário
14

 e a construção do 

aterro sanitário consorciado (Paracuru, Paraipaba e Trairi). 

                                                 
14

 O binário é uma espécie de rotatória rodoviária, objetivando o ordenamento do trânsito em direção a Lagoinha. 

A Prefeitura também desapropriou um terreno que será utilizado para o estacionamento dos ônibus turísticos, 

após o desembarque dos turistas na praia. Na hora aprazada para o retorno dos visitantes os ônibus retornaram a 

praia utilizando-se do binário. 
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Assim como a grande maioria dos municípios turísticos, Paraipaba/CE foi 

impactado com a construção do Aeroporto Pinto Martins
15

. Beneficiou-se ainda com a 

construção da Rodovia Estruturante CE-085, a qual melhorou o acesso e diminuiu a distância 

para Fortaleza. A obra constou da construção da entrada de acesso para o município com 

extensão de 5,57 km, ligação da sede municipal ao distrito de Lagoinha, com 10,63 km, 

acesso da sede do município ao povoado de Camburão com 6,4 km e a ligação de Camburão à 

CE 162 numa extensão de 10,26 km.  

O município está incluso na segunda fase do Programa, compondo um conjunto 

de dezoito (18) municípios os quais formam o Pólo Ceará Costa do Sol, conforme mapa 12. A 

sede do município e o Distrito de Lagoinha foram contemplados com a implantação e/ou 

ampliação do sistema de saneamento de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Na 

sede de Paraipaba/CE, em 2001 havia 1941 ligações ativas de água, subindo em 2008 para 

2.565 ligações ativas. As ações contribuíram para melhoria da gestão e controle da oferta de 

água oferecida e o tratamento e lançamento de efluentes, com benefícios diretos para o meio 

ambiente.  

O PRODETUR/NE I teve forte intervenção na implementação da infraestrutura, 

com viés no incremento da produtividade e instrumento de mudança do perfil econômico 

local. O município foi beneficiado com ações de desenvolvimento institucional para 

adequação administrativa, criando a Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, 

conferindo-lhe poderes e atribuições para planejar, executar e acompanhar as ações de 

interesse turístico no município e, ainda, para articular-se com os Órgãos dos Governos 

Estaduais e Federais e com o setor privado. A secretaria recebeu treinamento para 

implantação de um sistema de informação turística, computadores e uma viatura, hoje à 

disposição da secretaria de infraestrutura. 

Realizou obras de conservação e urbanização, criação do Centro de Promoção 

Turístico/Ambiental – CPTA. Em 1999, instituiu as Áreas de Proteção Ambiental APA’s, das 

Dunas de Lagoinha mediante o Decreto Estadual nº 25.417 e do Estuário do Rio Curu
16

 pelo 

                                                 
15

 O Aeroporto Pinto Martins é o principal portão de entrada para o estado, implicando a construção do novo 

Terminal na expansão do fluxo turístico para o Ceará, com repercussões em Paraipaba. 

16
 Ceará. Superintendência Estadual do Meio Ambiente. Plano de Manejo do Estuário do Rio Curu. Resumo 

Executivo. Fortaleza/FCPC, 2005. A APA do Estuário do Rio Curu abrange uma área de 881,94 há, abrangendo 

uma área no leste de Paracuru e oeste de Paraipaba. A APA apresenta desmatamento desordenado, atingindo 

mangues e matas ciliares, havendo ainda ocupação descontrolada. A área de mangue existente representa 0,60% 

do total da área de manguezais do Estado. 
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Decreto Estadual nº 416, objetivando garantir a conservação desses ecossistemas mediante o 

disciplinamento do uso e ocupação da área, bem como o envolvimento da comunidade.  

Em 2002, houve a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – 

PDDU, possibilitando um melhor conhecimento da base territorial urbana para fins de 

cadastro técnico multifinalitário, propiciando assim as bases para a implementação de um 

novo sistema tributário e arrecadação fiscal. O Banco do Nordeste (2005, p.30) avaliando o 

crescimento da arrecadação tributária dos municípios beneficiados pelo PRODETUR/NE I, no 

período compreendido entre os anos de 1995 e 2004, afirma que Paraipaba foi, dentre os 

municípios analisados, o que apresentou maior taxa de crescimento (40,8%) em sua 

arrecadação tributária. 

Após a realização das obras do PRODETUR/NE I em Paraipaba/CE e 

especialmente em Lagoinha, notadamente a Rodovia Estruturante o turismo nesta localidade 

firmou-se como atividade marcante, abrangendo um grande número de pessoas e atividades, 

tendo contribuído significativamente no processo de expansão urbana. É o distrito com maior 

destaque no município, tendo recebido o maior percentual das obras do Programa. 

Atualmente, a Prefeitura de Paraipaba/CE desenvolve conjuntamente com os 

municípios de Caucaia, São Gonçalo, Paracuru e Trairi, com o apoio do SEBRAE, o Projeto 

“Rota dos Ventos” objetivando criar um produto turístico através de um roteiro integrado. A 

realização do evento contou com o apoio do Ministério do Turismo e objetivou fortalecer o 

destino Lagoinha, visando sua expansão como produto turístico.  

O município de Paraipaba, de acordo com o Secretário de Turismo, Cultura e 

Meio Ambiente, vem buscando seu desenvolvimento mediante a captação de investimentos 

públicos e privados, carecendo melhorar a preparação de sua população, a qualificação da 

mão-de-obra e transformação de suas estruturas, a fim de que se possa otimizar o potencial 

existente no território, incluindo seus recursos humanos, econômicos, culturais e ambientais, 

objetivando alcançar um desenvolvimento pleno com rebatimento para a melhoria de 

qualidade de vida.  

Segundo declarou o Secretário de Turismo Cultura e Meio Ambiente de Paraipaba 

a captação de investimentos através do gestor público municipal, objetiva possibilitar a 

estruturação administrativa do município, aumentar a capacidade de arrecadação, melhorar a 

eficiência da gestão pública e proporcionar o incremento da ampliação dos serviços para a 

população. 
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Considera-se que a deficiência da gestão administrativa e da capacidade de 

arrecadação municipal constitui-se num dos maiores entraves para o desenvolvimento local, 

uma vez, conforme foi possível se observar na pesquisa de campo a inexistência de um 

planejamento. A falta desse instrumento dificulta a melhor aplicação dos recursos públicos em 

prol do melhor ordenamento territorial, na definição das áreas de desenvolvimento, realçando 

as potencialidades naturais da sociedade e a ampliação das oportunidades dos atores locais, 

estruturando-os em comunidades dinâmicas, numa perspectiva de sustentabilidade. 
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5. AVALIAÇÃO DO PRODETUR/NE I NO MUNICÍPIO DE 

PARAIPABA/CE 

 

 

5.1. As Dificuldades de Mensurar os Efeitos Produzidos pelo Turismo 

Para a avaliação que se segue deve-se considerar, de início, que a atividade 

turística como indutora do desenvolvimento apresenta resultados diferenciados nas diversas 

localidades, uma vez que o desenvolvimento depende de um conjunto de condições, 

econômicas, sociais, políticas e infraestruturais. Isso significa dizer que o turismo, mesmo 

recebendo investimentos, como ocorreu no caso do PRODETUR/NE I, é apenas um 

instrumento agregado às políticas públicas, na busca do desenvolvimento de um determinado 

território. Neste sentido, é preciso levar em consideração as dificuldades para mensurar os 

resultados obtidos pelo turismo e avaliar sua contribuição para o desenvolvimento local. 

Desde a década de 80, nota-se uma crescente tomada de consciência sobre a 

importância do turismo e de sua interdependência com outras atividades econômicas e sociais. 

Segundo a OMT, dado as múltiplas relações do turismo com os demais setores, torna-se 

difícil destacar seus benefícios e a obtenção fidedigna dos dados estatísticos. Existe uma 

escassez relativa a informações e indicadores sobre a natureza, o progresso e os impactos 

gerados pela atividade turística nos diversos países. Decorre dessa situação, uma privação de 

informações credíveis de governos, empresários e cidadãos, capazes de dar sustentação a 

proposição de políticas públicas mais eficazes, eficiência dos negócios das empresas e 

melhoria da qualidade de vida da população. Além disso, a deficiência apresentada resulta no 

conhecimento limitado sobre o papel que o setor turístico desempenha na economia dos 

diversos países.  

Em 1999, a OMT procurou criar uma metodologia capaz de medir os resultados 

gerados pelo turismo na economia, objetivando obter dados estatísticos de forma segura e 

adequada. Essa instituição buscou unificar a metodologia e a padronização da conceituação, 

conhecida como Contas Satélite do Turismo-CST
1
, a qual fornece informações mais 

                                                           
1
 A Conta Satélite do Turismo – CST é uma metodologia estatística, elaborada pela OMT junto a consultorias 

especializadas, a qual objetiva dispor de meios adequados para mensurar o desempenho da economia do turismo 

a cada dos países membros da instituição, tanto ao setor público, quanto ao privado, possibilitando uma 

caracterização mais rigorosa da importância o setor turístico como fator de desenvolvimento econômico. Ela 

possibilita o conhecimento sobre o crescimento econômico geral, o emprego, a entrada de divisas, receitas 
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abrangentes sobre uma determinada área econômica e que poderá contribuir para o 

estabelecimento de previsões dos impactos do turismo.  

O Brasil, por sua vez, ainda não desenvolveu uma metodologia nos padrões 

estabelecidos pela CST, missão que se encontra sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE. A Comissão de Turismo do Nordeste – CTI/NE instituiu o 

Grupo Técnico de Planejamento e Pesquisa, que padronizou uma metodologia própria para 

mensurar os efeitos do turismo. Embora apresente limitações para isolar os efeitos resultantes 

dos cinqüenta e dois segmentos da cadeia produtiva do turismo, esta metodologia tem o 

reconhecimento de institutos de pesquisa como o IBGE e o IPECE. 

De qualquer modo, em países periféricos como o Brasil, a dificuldade de 

mensuração dos resultados aumenta em função da evasão de impostos e da dimensão da 

economia informal. Um exemplo: o Tribunal de Contas da União destacou em seu relatório 

referente à prestação de contas do PRODETUR/NE I, a dificuldade em separar os efeitos 

produzidos pelo turismo em outras atividades e de investimentos realizados em outras áreas 

com reflexos no turismo. Além disso, a instituição afirmou que o BNB e o BID detiveram-se 

mais na mensuração das metas físicas, sem aprofundar a avaliação dos benefícios sociais 

obtidos pela população (TCU, 3003, p.32). 

Considerando as dificuldades existentes em mensurar os efeitos positivos 

produzidos pelo turismo, propõe-se aqui realizar uma pesquisa do tipo ex-post facto ou 

somativa, de caráter qualitativo. A avaliação qualitativa dos resultados das ações de uma 

política pública seria, conforme a literatura especializada, um instrumento imprescindível para 

uma compreensão efetiva dos efeitos positivos e negativos de um determinado programa. 

Sendo assim, o que se espera aqui é compreender em que medida o PRODETUR/NE I atingiu 

os resultados esperados no Município de Paraipaba/CE. 

Inicialmente, serão analisados os indicadores e índices oficiais relativos ao 

desenvolvimento (humano, sócio-econômico, municipal e turístico) fornecidos por 

instituições em nível federal, estadual e municipal. A análise da evolução histórica desses 

indicadores e índices possibilitará estabelecer uma correlação entre os resultados anteriores e 

os resultados influenciados pelas ações do PRODETUR/NE I. A expectativa é obter um 

                                                                                                                                                                                     
públicas e coleta de informações sobre uma série de atividades relativas ao turismo. O desenvolvimento dessa 

metodologia no Brasil estava a cargo do IBGE, com apoio do Ministério do Turismo, tendo sido interrompida 

atualmente. A CTI/NE responsável pela estatística do turismo na região ainda não adota essa metodologia, assim 

como cada um dos órgãos estaduais responsáveis pelo setor (OMT, 1999, p.6) 
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quadro geral, a partir da análise da evolução e dos resultados alcançados em dois momentos, a 

fim de que se possa reunir elementos para uma avaliação do papel do turismo como indutor 

do desenvolvimento em Paraipaba. 

Detectou-se, no entanto, uma dificuldade na obtenção dos índices oficiais do 

município para o período enfocado pela pesquisa. Alguns dos índices são produzidos em 

intervalos regulares de dez anos, enquanto outros não disponibilizam a série histórica. 

Algumas instituições, como o MTE, definem em suas amostras o universo formal da 

economia, enquanto outras, como a SETUR/Paraipaba, englobam o formal e o informal. 

Desses diferentes procedimentos de aferição, resulta uma significativa variação numérica, que 

deve ser checada de forma qualitativa na pesquisa de campo. 

 

Mapa 13 - Município de Paraipaba/CE. 

 

Fonte: URBI Consultores S/S Ltda. – 2008. 

 

A primeira preocupação foi a de destacar a delimitação da área de planejamento 

proposta pela SETUR/CE para implementação do PRODETUR/NE I em Paraipaba/CE. Essa 

determinação teve como base os estudos realizados pelo PRODETURIS no Ceará, que elegeu 
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os 573 km da costa cearense, lugar de destaque para o modelo de turismo em implantação e 

objetivava promover o ordenamento do espaço litorâneo, orientando o uso e a ocupação do 

solo para atividades produtivas voltadas para o turismo, na perspectiva do desenvolvimento 

regional. A idéia era dotar o território com a infraestrutura necessária, valorizando essas áreas, 

transformando-as em mercadoria de grande valor, capaz de atrair capital internacional. 

 

 

5.2. Avaliação dos Indicadores Oficiais 

Para a avaliação ex-post facto do PRODETUR/NE I em Paraipaba/CE, foram 

analisados em uma primeira etapa os dados e indicadores sociais e econômicos relacionados 

ao turismo e ao desenvolvimento local, que estivessem disponíveis nas instituições e 

documentos oficiais consultados. O resultado deste levantamento encontra-se detalhado nas 

páginas que se seguem e resumido na tabela 13. 

 

Tabela 15 - Indicadores Oficiais de Paraipaba/CE. 

Indicadores Oficiais Antes Depois Documentos de 

Referência 

IDH - 1991- (0, 564)  2000- (0, 666) PNUD 

IDM – Totalização 2000- (37,72) 2004- (28,11) IPECE 

I -  Indicadores Fisiográficos, Fundiários 

e Agrícolas 
57,95 46,49 

II-  Indicadores Demográficos e 

Econômicos 
21,50 12,22 

III- Indicadores de Infraestrutura de 

Apoio 
18,97 18,54 

IV- Indicadores Sociais: 59,51 38,72 

FLUXO TURÍSTICO E OFERTA 

HOTELEIRA/SERVIÇOS 

   

 

SETUR/CE 

 

 

 

RAIS 

PMP/CE 

Fluxo Turístico 2002- (24.417) 2005- (52.780) 

 

Oferta Hoteleira 2001 – (06, UH‟s 

76 e 156 leitos 

2007 – (11, UH‟s 

175 e 481 leitos 

Criação de estabelecimentos 1997- (11) 2007- (23) 

Criação de estabelecimentos formais (*) 2008- (61) 

GERAÇÃO DE EMPREGOS   MTE-RAIS 

 

PMP/CE 

Número de empregos formais 1997- (1) 2007- (39) 

Número de empregos informais (*) 2008- (135) 

Fonte: PNUD/IPECE/SETUR/CE e SETUR/PARAIPABA/CE. (*) Dados não levantados ou não publicados. 
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5.2.1. Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 

O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH foi criado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD para servir de contraponto ao PIB, que 

contempla fortemente a dimensão do desenvolvimento econômico. O IDH é composto pelos 

indicadores de renda, longevidade e educação objetivando mensurar as disposições sociais e 

econômicas. Este índice possibilitou medir o grau de desenvolvimento humano alcançado, 

constituindo-se, segundo o PNUD, numa ferramenta necessária para formulação de políticas 

públicas destinadas a promoção do desenvolvimento humano sustentável
2
.  

A partir dos dados levantados pelo PNUD, o IPECE elaborou um trabalho 

intitulado Ceará em Números
3
, com o objetivo de apresentar uma síntese sobre o cenário atual 

do estado e de seus municípios, destacando as dimensões de educação, saúde, desempenho 

econômico e outros. Para descrever o quadro do desenvolvimento humano no estado, o 

IPECE estabeleceu uma hierarquia de desempenho por grupos de municípios. A consulta do 

IDH de Paraipaba foi feita com os dados disponibilizados pelo IPECE, abrangendo os anos de 

1999 e 2000, a fim de se poder estabelecer uma relação entre o turismo e os efeitos na 

evolução do referido índice.  

Para o ano de 1991 utilizou a seguinte classificação para caracterizar o IDH: (a) 

não coletado; (b) baixo; (c) médio; (d) alto. Esta coleta apresenta os seguintes resultados: 

cinco municípios não tiveram os dados coletados, seis foram classificados de médio e nenhum 

alcançou o índice alto. Em 2000, o critério de classificação mudou passando para: (a) médio-

baixo, (b) médio-médio; (c) médio-alto. O resultado apontou seis municípios com índice 

médio-alto, trinta e sete obtiveram classificação médio-baixo e o restante médio-médio. 

No ranking estadual, o município caiu da vigésima para trigésima primeira 

posição. Isto quer dizer que o IDH de Paraipaba, mesmo crescendo percentualmente, teve 

desempenho menor que os outros municípios. De acordo com o PNUD, no cenário nacional, 

Paraipaba apresenta uma situação intermediária, ocupando a 3.515ª no ranking nacional de 

melhor desempenho do IDH ficando à frente de 1.992 municípios. No cenário estadual, o 

município ocupa a 31ª posição estando à frente de 153 municípios cearenses. 

                                                           
2
 PROGRAMA DAS NAÇOES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO – PNUD. ATLAS DE 

DESENVOLVIMENTO HUMANO. http://www.pnud.org.br/atlas/. Acesso 19 set. 2008. 

3
 CEARÁ. Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE. Ceará em Números 2006. 

Fortaleza. IPECE, 2006. 

http://www.pnud.org.br/atlas/
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A análise do IDH de Paraipaba/CE no período 1991-2000 aponta um crescimento 

percentual de 18,09%, passando de 0,564 em 1991 para 0,666 em 2000. O indicador que mais 

contribuiu para o crescimento do IDH foi a „Educação‟, seguido pela „Longevidade‟. O 

percentual dos indicadores de educação passou de 0,604 para 0,760, alcançando um 

crescimento de 50,8%. Destaca-se neste indicador a queda de 20,5% para 9,6% do 

analfabetismo entre pessoas na faixa etária de 18 a 24 anos. Em relação aos indicadores de 

longevidade, a taxa de mortalidade infantil apresentou uma redução de 42,27% passando de 

66,21 (por mil nascidos vivos em 1991 para 38,22 (por mil nascidos vivos) em 2000. A 

expectativa de vida, no primeiro período (1991) passou de 60,73 anos para 68,52 anos no 

segundo período (2000), representando um aumento de 7,79 anos. 

O indicador de renda apresentou um crescimento de 14,46% da renda per capita 

média do município, passando de 73,9 para 84,5. A proporção de pobres no município 

(medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 75,50, valor 

equivalente a metade do salário mínimo vigente em agosto de 2000) diminuiu 3,45%, 

passando de 73,4% em 1991 para 70,9% em 2000. O índice de Gini
4
 passou de 0,55 em 1991 

para 0,58 em 2000, representando um crescimento do nível de desigualdade em Paraipaba.  

De acordo com o PNUD houve uma melhoria no acesso aos serviços básicos de 

água encanada (passando de 29,0 para 41,8), energia elétrica (aumentando de 67,1 para 86,4) 

e coleta de lixo (passando 46,8 da área coberta para 86,7). Esses dados referem-se somente 

aos domicílios urbanos. Houve ainda, o aumento no acesso a bens de consumo, especialmente 

geladeira (passando de 31,6 para 55,0) televisão (passando de 35,5 para 70,6) e telefone 

(passando de 3,0 para 7,7). 

É possível estabelecer uma relação das ações realizadas em Paraipaba/CE com 

recursos do PRODETUR/NE I e a repercussão do turismo na elevação do IDH do município. 

As obras de acessibilidade, fornecimento de água tratada e saneamento básico tiveram 

reflexos na elevação dos indicadores de renda, longevidade e educação, uma vez que, pelo 

menos as duas últimas ações incidiram diretamente na população beneficiada. Foram ações 

voltadas para melhorar a infra--estrutura existente, as quais tiveram reflexos na ampliação dos 

serviços públicos. A acessibilidade viária foi decisiva para a expansão do turismo, resultando 

no aumento da criação de empresas direta e indiretamente ligadas ao turismo, na geração de 

emprego e renda. Todavia, não se dispõe de mecanismos capazes de mensurar os impactos 
                                                           
4
 O Índice de Gini foi desenvolvido pelo italiano Corrado Gini, mede o grau de desigualdade existente na 

distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. 
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diretos do setor turístico na indução do IDH. É importante destacar que durante o período 

analisado também foram implementados outros programas federais e estaduais na área de 

educação e saúde, os quais contribuíram para a melhoria do IDH. 

 

 

5.2.2. Índice de Desenvolvimento Municipal – IDM 

Em 1998, o PNUD publicou o livro Desenvolvimento Humano e Condições de 

Vida: Indicadores Brasileiros
5
. A partir deste trabalho, foi possível instituir o Índice de 

Desenvolvimento Municipal–IDM. Este índice é formado por trinta indicadores sociais, 

econômicos, demográficos e de infraestrutura, divididos em quatro conjuntos de indicadores
6
, 

e definido pela média ponderada dos quatro grupos setoriais. Conforme a posição alcançada, o 

município é classificado em uma das quatro classes estabelecidas pelo índice. 

Ainda em 1998, o IPECE lança o IDM no Ceará
7
 visando à hierarquização dos 

municípios segundo o nível de desenvolvimento alcançado. Entretanto, nos documentos 

pesquisados, o IPECE só disponibiliza os dados referentes aos anos de 2000 e 2004. Embora 

os dados disponibilizados representassem limitações para realização da pesquisa, 

considerando poder se contar com apenas dois intervalos de tempo, eles retratam o período de 

maior efervescência das ações do PRODETUR/NE I. 

O IDM de Paraipaba/CE registrou no ano 2000 um índice de 37,72, ocupando a 

20ª posição no ranking do estado. Em 2004, o IDM alcançou 28,11, passando a ocupar a 53ª 

posição na hierarquização do desenvolvimento cearense. Nesta posição, o município ocupa a 

terceira classe, composta de 65 municípios, que representam 35,33% do total do estado. A 

classificação do IDM de Paraipaba/CE em relação à Macrorregião do Litoral Oeste, na qual 

está inserida, ocupou a quarta posição, ficando atrás de Itapipoca e Paracuru e à frente de 

Trairi (dentre os municípios que foram beneficiados pelo PRODETUR/NE I). É preciso 

lembrar que, de acordo com o planejamento adotado pelo IPECE, os municípios de Caucaia e 

                                                           
5
 em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, Fundação João Pinheiro – FJP e a 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

6
 O IDM é formado pelos seguintes conjuntos de indicadores: (1) Fisiográfico, fundiários e agrícolas, (2) 

Demográficos e econômicos, (3) Infraestrutura de apoio e (4) sociais. A partir da média ponderada dos quatro 

conjuntos estabelece-se um índice, o qual definirá a hierarquização do município no ranking dos municípios do 

estado bem como no seu agrupamento em umas quatro classes, conforme resultado alcançado.  

7
 Ceará em Números 2006, Perfil Básico do Município e Índice de Desenvolvimento Municipal. 



Capítulo 5: Avaliação do PRODETUR/NE I no Município de Paraipaba/CE 

 

120 

 

São Gonçalo do Amarante (também beneficiados pelo Programa) foram agrupados em outra 

área de planejamento. 

Para compreender melhor o significado do IDM de Paraipaba/CE é necessário 

verificar as singularidades dos seus quatro grupos de indicadores, conforme descrição abaixo: 

Grupo I – Indicadores Fisiográficos, Fundiários e Agrícolas 

Neste grupo, Paraipaba obteve seu melhor resultado, com um índice de 46,99, 

ocupando a 15ª posição geral e terceira na Macrorregião Litoral Oeste. Em 2000, ocupava a 

10ª posição. Esse desempenho deve-se principalmente ao grande potencial hídrico e sua 

capacidade de produção agrícola. 

Grupo II – Indicadores Demográficos e Econômicos 

Neste grupo, o município cai para 75ª posição geral e a nona na região de 

planejamento, enquanto que em 2000 ocupava a 32ª colocação. O peso maior desse indicador 

incide sobre o PIB per capita, o PIB no setor industrial, além do percentual do consumo de 

energia industrial e comercial. Paraipaba não dispõe de nenhuma indústria, influindo 

marcantemente na obtenção dessa classificação. 

Grupo III – Indicadores de Infraestrutura de Apoio 

Neste grupo, o município obtém índice de apenas 18,53, sendo sua pior 

classificação, ocupando a 144ª colocação, quando sua posição em 2000 era a de 141ª. Esse 

grupo avalia a existência de canais de radiodifusão, agências de correio por 10.000 habitantes, 

agências bancárias, rede rodoviária e outros. Paraipaba apresenta deficiência em todos esses 

itens. O Distrito de Lagoinha, por exemplo, não conta com agências de correios ou de bancos, 

o que implica em prejuízos e restrições para a população e turistas. 

Grupo IV – Indicadores Sociais 

Este grupo utiliza os dados e informações sobre os padrões de acesso e utilização 

dos serviços nas áreas de educação, saúde e saneamento. O município alcançou o índice de 

38,72 e a 49ª colocação no ranking geral e a quinta posição em sua área de planejamento, 

ocupando em 2000 a 22ª colocação. Na área de Educação, a taxa de escolarização do ensino 

médio alcançou apenas 30,2%. Os itens que mais contribuíram para o baixo desempenho do 

município foram: falta de biblioteca, sala de leitura e laboratório de informática por escola, 
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taxa de escolarização do ensino médio e taxa de aprovação no ensino fundamental
8
. Na área 

de Saúde, a relação é de 1 médico/206 habitantes, acima do padrão mínimo recomendado de 1 

médico/300 habitantes
9
. Em relação ao número de leitos, a taxa é inferior a um (0,90), quando 

o ideal é de três leitos por mil habitantes, de acordo com o Ministério da Saúde
10

.  

Em relação à área de Saneamento, o IPECE considerou apenas o abastecimento de 

água, descartando o esgotamento sanitário, em função da deficiência apresentada em grande 

parte dos municípios cearenses. O sistema de abastecimento de água passou a atender 55% da 

população da sede e a área urbana de Lagoinha, de acordo com dados da SETUR/CE
11

. Os 

distritos de Camboas, Boa Vista e a área rural de Lagoinha não receberam investimentos para 

a implantação do sistema de saneamento básico. Esse indicador tem destaque no município, 

em função dos investimentos realizados pelo PRODETUR/NE I. 

Em relação à evolução do IDM em Paraipaba/CE ocorreu um resultado inesperado 

e ao mesmo tempo contraditório, considerando as perspectivas dos investimentos públicos 

realizados pelo PRODETUR/NE I. O município registrou uma queda vertiginosa do IDM 

entre os anos de 2000 a 2004. Essa queda ocorreu não apenas na média geral do IDM, mas 

também em todos os quatro grupos de indicadores. 

A pesquisa de campo ajudou a esclarecer este fenômeno, na medida em que se 

observou que as ações do turismo provocaram ao mesmo tempo efeitos positivos e negativos. 

No que se refere aos indicadores fisiográficos, por exemplo, a recuperação do manancial 

hídrico da Lagoa da Canabrava foi positiva, mas a ocupação de áreas inadequadas para a 

exploração da atividade turística desencadeou impactos negativos. Em relação aos indicadores 

demográficos e econômicos, a atividade turística gerou impactos positivos como a geração de 

empregos e aumento de renda, mas gerou também impactos negativos como a expansão 

urbana desordenada, especialmente no distrito de Lagoinha. O processo de expansão resultou 

também em especulação imobiliária e formação bolsões carentes nas periferias da sede e do 

distrito de Lagoinha. 

 

                                                           
8
 Conforme descrito no capítulo quarto, o município dispõe de 38 escolas públicas, três bibliotecas, dois 

laboratórios de informática e um laboratório de Ciências. 

9
 Esse dado foi obtido mediante pesquisa feita em 2005 pela Fundação Getúlio Vargas através do site 

www.fgv.br/ibrecps/mídia/kc271/pdf. Acesso: 19 dez. 2008. 

10
 Ver em  www.saude.gov.br.portal/arquivos/pdf/parte_03_samaro.pdf. Acesso: 19 dez. 2008. 

11
 Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Integrado. Volume I. Avaliação do Turismo, 2003. 

http://www.fgv.br/ibrecps/m�dia/kc271/pdf
http://www.saude.gov.br.portal/arquivos/pdf/parte_03_samaro.pdf
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5.2.3. Fluxo Turístico e Oferta Hoteleira e de Serviços 

Os dados oficiais disponibilizados relativos ao desempenho da atividade do 

turismo em Paraipaba referem-se, sobretudo, à interiorização do turismo no estado (fluxo) e a 

oferta hoteleira e de serviços, tendo sido obtidos junto à SETUR/CE, que realiza pesquisa 

sistemática, e à SETUR/Paraipaba, que disponibilizou as informações sobre o setor turístico a 

partir do ano de 1998. Percebe-se, pela documentação consultada, que esses órgãos utilizam 

metodologias distintas. A SETUR/CE utiliza amostras para realização de suas pesquisas 

relativas à interiorização do turismo, enquanto a SETUR/Paraipaba realiza um levantamento 

de campo empregando formulário descritivo dos equipamentos e serviços. 

Em outra escala, os estudos realizados pelo Ministério do Turismo e pelo BNB 

tratam da evolução da atividade turística com foco no cenário nordestino, sem estender mais 

detalhadamente a análise aos estados e aos municípios. Já a SETUR/CE prefere enfatizar os 

efeitos da atividade na economia do estado, tendo como foco a cidade de Fortaleza. 

Não existem, entretanto, informações que abordem o crescimento do setor em 

relação à receita turística, à demanda de turistas intraestadual, nacional e internacional e à 

evolução histórica desses dados. Esta carência de dados restringiu a possibilidade de uma 

análise mais ampla, em um maior intervalo de tempo, o que possibilitaria um exame mais 

aprofundado dos resultados obtidos. Considerando a limitação de informações 

disponibilizadas pelas instituições governamentais, buscou-se analisar uma amostra de dados 

que pudessem retratar a conjuntura no período anterior e posterior ao ano de 1996, data da 

implementação das obras do PRODETUR/NE I. 

A expansão do turismo em Paraipaba/CE ocorreu de forma mais vigorosa a partir 

de 1996, coincidindo com os investimentos aplicados pelo PRODETUR/NE I, especialmente 

com a melhoria dos acessos, notadamente a ampliação do Aeroporto Pinto Martins, em 

Fortaleza, que ampliou a conexão do estado com o Brasil e o mundo, e da CE-085 (Rodovia 

Estruturante), que permitiu melhores condições de acesso aos municípios litorâneos. Essas 

obras incidiram no aumento da taxa de interiorização do fluxo turístico no estado e 

impactaram diretamente no aumento do fluxo turístico em Paraipaba.  

A SETUR/CE apresenta, no documento intitulado “Agregados turísticos – 2008”, 

alguns dados sobre o turismo de Paraipaba, destacados a seguir: 
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 Em 2007, do total de turistas que visitaram o interior do estado, 73,8% dos turistas 

preferiram as cidades litorâneas, o que beneficiou Paraipaba e, em especial, o distrito 

de Lagoinha; 

 Em relação à classificação dos municípios cearenses mais visitados, Paraipaba ocupou 

em 2007, a sexta posição, recebendo 77.131 turistas ingressos a partir de Fortaleza, e 

registrou 7,2 relativa a taxa de permanência/dia. No período de 2002-2007, houve um 

incremento de 315% do fluxo turístico local; 

 Em 2001, a oferta hoteleira do município era de seis equipamentos, 76 UH‟s e 157 

leitos. Em 2003, chegou a ter 16 equipamentos, 163 UH‟s e 395 leitos, passando em 

2007, para 11 equipamentos, 175 UH‟s e 481 leitos. Observa-se que mesmo com a 

diminuição dos equipamentos em 2003, houve um incremento das UH‟s e dos leitos 

nos anos seguintes, o que indica tratar-se de pequenos estabelecimentos. Segundo 

dados municipais, a oferta hoteleira no distrito de Lagoinha é atualmente de 18 

equipamentos, sendo 04 hotéis e 14 pousadas. 

 

Em relação ao número de empresas criadas em Paraipaba, havia no ano de 1997, 

segundo dados do MTE, onze empresas ligadas ao setor turístico, sendo cinco 

estabelecimentos hoteleiros, cinco restaurantes e estabelecimentos de bebidas (que podem ser 

bares) e uma empresa relacionada ao lazer. Em 2007, a criação de novas empresas teve um 

crescimento de mais de 100% em relação a 1997, sendo criada uma empresa de transporte 

rodoviário coletivo de passageiros, nove hotéis e similares (pousadas), doze restaurante e 

outros estabelecimentos de serviços de alimentação e uma empresa de recreação e lazer.  

A variação observada entre os dados da SETUR/CE e do MTE deve-se a 

definição do universo da coleta. A SETUR/CE disponibilizou para o município dados 

estritamente ligados as empresas de hospedagem, enquanto o MTE englobou as chamadas 

atividades correlatas do turismo, como empresas ligadas ao transporte, entretenimento, 

comercialização de bebidas. Os dois órgãos realizam suas estatísticas reunindo empresas nos 

ramos de hospedagem, alimentação, transporte, agência de viagens e entretenimento.  

Existem vantagens e desvantagens nas estatísticas disponibilizadas pelos dois 

órgãos. Os dados da SETUR/CE estabelecem um corte para as empresas efetivamente da 

hospedagem, o que possibilita isolar as informações das demais atividades econômicas, 

podendo se conhecer seus reais efeitos. Os dados disponibilizados pelo MTE ampliam o 
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universo das empresas agrupando-as por atividade econômica, podendo se verificar o efeito 

indutor do setor turístico, não permitindo, todavia, estabelecer um isolamento dos efeitos 

produzidos, dificultando a aferição do turismo como indutor do desenvolvimento.  

Os dados disponibilizados pela SETUR/Paraipaba referem-se exclusivamente a 

Lagoinha e englobam os estabelecimentos formais e informais, agrupando as atividades 

ligadas aos serviços de hospedagem, alimentação, transporte e entretenimento. Em 2008, o 

órgão municipal contabilizou dezoito meios de hospedagem, trinta e oito de alimentação, uma 

de transporte e quatro de entretenimento, totalizando sessenta e uma unidades. 

Tendo em vista que o MTE trabalhou apenas com as empresas formais e a 

SETUR/Paraipaba com as formais e informais, os números divulgados apresentaram grande 

diferença. O mesmo se observou com relação ao número de estabelecimentos hoteleiros 

informado pelo órgão estadual e municipal. Assim, os dados divulgados pelas três instituições 

(Ministério do Trabalho/RAIS, SETUR/CE e SETUR/Paraipaba) apresentam, no período de 

1997-2008, um crescimento do número de empresas criadas e empregos gerados, com 

repercussões positivas na economia de Paraipaba. De qualquer modo, constatou-se haver a 

necessidade de se realizar um levantamento de campo para a obtenção de um conjunto de 

informações mais detalhadas, selecionando as atividades especificamente turísticas e 

separando a sede do município do distrito de Lagoinha. 

Os indicadores do turismo, especialmente os relacionados ao aumento do fluxo e 

da criação de estabelecimentos, foram os mais diretamente impactados, em decorrência da 

implementação das obras do PRODETUR/NE I. As obras de acessibilidade – incluindo o 

Aeroporto Pinto Martins, a construção da CE-085, além das obras de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário –, foram determinantes para o crescimento do fluxo turístico, além do 

comércio e do setor de serviços. 

Ocorreu um aumento das atividades turísticas e conexas, tais como hotéis, 

pousadas, restaurantes, segundas residências, transportes e empresas de entretenimento. No 

contexto dos indicadores turísticos, a expansão da rede hoteleira e da oferta de leitos foi 

marcante. Na pesquisa de campo observou-se a instalação de um número expressivo de 

restaurantes e lanchonetes no distrito de Lagoinha. 

A expansão do turismo no município concentrou-se, entretanto, em uma faixa 

estreita da camada social, não havendo a disseminação da distribuição de renda. Esperava-se 

que houvesse uma promoção e estímulo das atividades de forma mais abrangente, 
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oportunizando o surgimento de novos negócios, e a ampliação da receita turística e renda do 

município. De fato, as áreas não-dinâmicas de Paraipaba (não contempladas pelo 

PRODETUR/NE I) poderiam ter sido integradas ao turismo, através da interseção de ações 

em áreas rurais e urbanas, colaborando assim para a diminuição das desigualdades 

intramunicipais.  

Cabe registrar, por último, que há uma carência de informações oficiais sobre a 

geração da receita turística e da renda do município. Apenas a SETUR/CE realiza pesquisas 

sistemáticas relativas aos agregados turísticos, abordando dados sobre a demanda e a receita 

turística direta, a renda direta e o impacto no PIB na economia estadual, restringindo-as, à 

cidade de Fortaleza. Para o restante dos municípios cearenses, a SETUR/CE disponibiliza 

informações referentes à interiorização do turismo, com dados relativos ao fluxo turístico, 

oferta hoteleira, hierarquia dos locais e regiões mais visitadas. 

 

 

5.2.4. Geração de Empregos 

Para análise da geração de empregos em Paraipaba, foram utilizados os dados do 

MTE/RAIS e da SETUR/CE. O MTE disponibiliza a série histórica da empregabilidade 

formal nos anos de 1997 e 2007, o que torna possível estabelecer um comparativo de 

resultados e observar o efeito do desenvolvimento turístico na evolução do emprego na 

localidade. As informações disponibilizadas pela SETUR/Paraipaba abrangeram as ocupações 

formais e informais, reportando-se, todavia, somente ao ano de 2008. 

O MTE
12

 registrou no ano de 1997 a criação de um único emprego formal, em 

estabelecimento hoteleiro (com restaurante). Em 2007, entretanto, ocorreu um expressivo 

crescimento da empregabilidade formal, passando para 39 novos empregos nos setores de 

hotéis e similares, restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação. Desse 

total, os hotéis e pousadas empregam 31 pessoas, representando 92% do total. Os dados 

obtidos na SETUR/Paraipaba revelam existir 237 empregos formais e 135 informais, nas 

atividades de: maître, garçom, barman, cozinheiro, recepcionista, camareira, informante 

                                                           
12

 Na relação disponibilizada, o MTE agrupa todas as atividades econômicas ligadas ao turismo, não havendo, 

contudo, uma classificação específica para o setor turístico, como no caso da informação fornecida sobre os 

estabelecimentos de alimentação. 
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turístico, vigia, serviços gerais e eletricista. Existe uma diferença muito acentuada (198 

ocupações), relativa aos dados do emprego formal apresentados pelos dois órgãos. 

Durante a pesquisa de campo, foi possível visitar restaurantes, hotéis, pousadas, 

barracas de praia e foram realizadas entrevistas com profissionais de distintas funções do setor 

turístico, na qual foi possível observar um elevado número de pessoas trabalhando na 

informalidade, incluindo crianças. Além do fato destas pessoas não terem carteira assinada, 

muitas delas recebem apenas comissões e gorjetas, como forma de remuneração pelos 

serviços prestados. Por sua vez, o nível salarial pago aos profissionais do setor com carteira 

assinada é baixo, sendo que as melhores remunerações, em geral não superam dois salários 

mínimos. 

Para os governantes municipais, estaduais e federais, esse indicador era um dos 

que apresenta maiores expectativas dado ao seu grande potencial para o desenvolvimento, já 

que agrega a oferta de melhores empregos, aumento da renda e melhoria da qualidade vida. 

Embora tenha se constatado um crescimento na oferta de emprego e ocupação, esta ficou 

muito aquém do que se esperava, constando-se expressivo contingente de pessoas vivendo na 

informalidade, ligadas as empresas prestadoras de serviços turísticos ou atuando como 

autônomos. O setor de hospedagem e alimentação são os setores que mais empregam, 

havendo, contudo, uma variação do quantitativo da oferta de emprego, em função do efeito da 

sazonalidade da demanda turística, dividida em alta e baixa estação turística.  

O fluxo turístico de uma localidade sofre, em geral, variações de intensidade na 

demanda turística que caracterizam determinadas épocas do ano implicando na diminuição ou 

aumento do número de visitantes que chegam a um determinado destino turístico. Ignarra 

(2003, p. 106) destaca que alguns fatores incidem na variação dos índices dos fluxos turísticos 

nos períodos de sazonalidade, tais como a elevação do custo de vida, o grau de 

conscientização de gestores governamentais e lideranças empresariais e a qualidade dos 

serviços
13

. 

O Distrito de Lagoinha apresenta, durante o pico de alta estação, um aumento 

da ocupação da mão-de-obra, formal e informal, direta e indiretamente ligada ao setor 

                                                           
13

 A variação cambial, do dólar ou do euro, repercute no aumento ou na queda do fluxo turístico interno. O 

aumento da variação cambial restringe o turismo externo e estimula o turismo interno, também conhecido como 

turismo doméstico. A sazonalidade é influenciada ainda pela realização de eventos como a Copa do Mundo de 

Futebol, as Olimpíadas, pelas férias escolares, por variações climáticas, epidemias de algumas doenças, 

instabilidade política e conflitos internacionais. As férias escolares é outra variável que repercutem no aumento 

do fluxo turístico, além de eventos culturais (IGNARRA, 2003). 
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turístico, além de um aumento da renda para empresários, trabalhadores e familiares. No 

período da baixa estação acontece um efeito contrário, havendo a subtilização da mão-de-obra 

e dos serviços disponíveis e a migração de parte do contingente desses trabalhadores para 

outras atividades, especialmente a agricultura e construção civil. Na baixa estação ocorre 

ainda a redução da rentabilidade dos negócios do setor de turismo e instabilidade nos demais 

segmentos da economia local. 

É preciso enfatizar a falta de pesquisas e de informações sistemáticas 

imprescindíveis para subsidiar os gestores públicos na formação de políticas voltadas para a 

geração de emprego. A ausência de integralização do turismo a outras políticas setoriais, 

como a educação, reflete-se no baixo nível de profissionalização, resultando em pessoal 

dedicado a tarefas mais simples e de menor remuneração. É preciso conhecer a contribuição 

do emprego para a formação da renda e o impacto setorial sobre os níveis de pobreza e a 

melhoria da qualidade de vida. Acredita-se também ser importante uma especificação das 

atividades ligadas ao turismo, excluindo-se as chamadas similares, o perfil dos 

estabelecimentos e as transformações ocorridas nas ocupações. 

 

 

5.2.5. Resultados da Avaliação dos Indicadores Oficiais 

Após a análise dos indicadores oficiais, procedeu-se uma avaliação qualitativa dos 

dados e indicadores levantados, auferindo conceitos conforme a seguinte escala percentual de 

valores: Muito Bom (acima de 85%); Bom (entre 70%-85%); Regular (entre 50%-70%); 

Fraco (entre 30%-50%); Insuficiente (abaixo de 30%). Os resultados obtidos encontram-se 

resumidos na tabela 14. A avaliação qualitativa possibilitou aprofundar o entendimento e 

interpretar os fenômenos decorrentes da implantação do PRODETUR/NE I em Paraipaba/CE, 

contrapondo-se aos modelos adotados pelos órgãos públicos, os quais são em geral abstratos. 
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Tabela 16 - Avaliação dos Indicadores Oficiais em Paraipaba/CE. 

Indicadores Oficiais Antes Depois Avaliação 

IDH – Totalização 

 

1991- (0, 564)  2000- (0, 666) Regular 

I – Renda 1991 – (0,491) 2000 – (0513) Regular 

II -Longevidade  1991 – (0, 596) 2000 – (0,725) Regular 

III – Educação 1991 – (0, 604) 2000 – (0.760) Regular 

IDM – Totalização 2000- (37,72) 2004- (28,11) Insuficiente 

I -  Indicadores Fisiográficos, Fundiários 

e Agrícolas 
2000- (37,72) 2004- (28,11) Insuficiente 

II-  Indicadores Demográficos e 

Econômicos 
57,95 46,49 Insuficiente 

III- Indicadores de Infraestrutura de 

Apoio 
21,50 12,22 Insuficiente 

IV- Indicadores Sociais: 18,97 18,54 Insuficiente 

FLUXO TURÍSTICO E OFERTA 

HOTELEIRA/SERVIÇOS 

  Muito Bom 

Fluxo Turístico 2002- (24.417) 2005- (52.780) Muito Bom 

Criação de estabelecimentos 1997- (11) 2007- (23) Muito bom 

Criação de estabelecimentos formais e 

informais 

 2008- (61) Muito bom 

GERAÇÃO DE EMPREGOS    

Número de empregos formais 1997- (1) 2007- (39) Muito bom 

Número de empregos informais - 2008- (135) Muito bom 

Fonte: PNUD/IPECE/SETUR/CE e SETUR/Paraipaba. 

 

A análise do IDH revela que as ações implantadas no município contribuíram 

para a melhoria da qualidade de vida da comunidade, mas não alcançaram a efetividade 

esperada na implantação do sistema de esgotamento sanitário, e nem estendeu os benefícios à 

totalidade da comunidade. Verificou-se que, comparativamente a outros municípios, a 

evolução do IDH de Paraipaba não foi significativa, já que este índice cresceu em quase todos 

os municípios cearenses, e vários municípios tiveram crescimento superior, mesmo não tendo 

recebido investimentos públicos tão grandes como o do PRODETUR/NE I. 

A análise do IDM de Paraipaba no período 2000-2004 revela uma acentuada 

queda, não somente no índice geral, mas em todos os seus indicativos. O grupo de indicadores 

fisiográficos, fundiários e agrícola, apresentou uma queda relacionada diretamente com o 

desempenho da agricultura, a qual responde por 25% da economia do município. Essa área 

não foi contemplada com investimentos públicos oriundos do PRODETUR/NE I, não sendo 

integrada ao turismo. O mal desempenho no grupo de indicadores demográficos e 
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econômicos foi influenciado pelo baixo número de indústrias existentes, o PIB per capita, o 

percentual de empregos formais e a média dos rendimentos salariais. Conclui-se, assim, que a 

expansão experimentada no segmento de prestação de serviços não foi suficiente para 

dinamizar o desenvolvimento no município. 

No tocante ao grupo de indicadores de infraestrutura de apoio, a queda no 

desempenho não foi significativa, mas demonstra, todavia, o atraso do município, 

especialmente na oferta de agências bancárias e de correios e rede de rodovias internas, que 

em geral não são pavimentadas, dificultando o deslocamento das pessoas que saem dos 

distritos em busca da oferta de comércio e serviços públicos (concentrados na sede).  

Analisando o grupo de indicadores sociais sob a ótica das ações financiadas pelo 

PRODETUR/NE I, considera-se que houve uma contribuição na melhoria desse aspecto, 

especialmente na saúde, educação e desenvolvimento social. 

Na área de educação, o município alcançou em 2004 uma taxa de escolarização do 

ensino médio de 25,39%, subindo em 2005 para 30,19%, estando ainda abaixo da média 

estadual. A escolarização do ensino fundamental obteve ótimo desempenho, alcançando, em 

2005, um percentual de 100%, superior à média do estado. No tocante a qualificação dos 

docentes nos níveis educacionais destacados, o município alcançou bom desempenho em 

relação ao seu quadro desses profissionais. Em 2005, o índice de professores com nível 

superior no nível fundamental era de 79,23% e no nível médio era de 98,04%, sendo os dois 

índices, superior à média do estado. Entretanto, existe um número reduzido de escolas de 

nível médio em Lagoinha, havendo acentuada concentração de estabelecimentos educacionais 

na sede do município. Além disso, o numero de equipamento de informática nas escolas ainda 

é insuficiente, assim como o número de bibliotecas. 

Na área da saúde, o município também registrou avanços em sua infraestrutura de 

equipamentos, contando em 2005 com dez unidades de saúde ligadas ao Sistema Único de 

Saúde – SUS e um hospital de pequeno porte. Houve a ampliação de seus programas e da 

equipe especializada, não tendo sido suficiente para atender a demanda por esses serviços. Em 

referência a alguns indicadores de saúde, a taxa de mortalidade infantil em Paraipaba em 2005 

era de 2,29 óbitos por mil nascimentos
14

. Paraipaba contava com 28 médicos, em 2005 para 

atender toda a população, atingindo um índice de 0,97 médico por mil habitantes, abaixo do 

índice recomendado pela OMS que é de 2,4 para mil habitantes. A oferta de leitos em 2005 

                                                           
14

 Taxa considerada baixa, de acordo com critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde – OMS. 
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era de 0,90 contra 1,96 da média estadual e do índice recomendado. A taxa de mortalidade 

infantil alcançou um bom índice, o que não aconteceu com o número de leitos e de médicos 

por 1000 habitantes.  

A taxa de cobertura de abastecimento de água alcançou 57,58% da população. 

Nota-se que, mesmo com os investimentos realizados pelo PRODETUR/NE I, o fornecimento 

de água ainda é restrito a uma parcela considerável da população. Isso se deve, em parte, ao 

fato das obras terem contemplado apenas a sede do município e o distrito de Lagoinha, ainda 

assim em seu perímetro urbano. 

Na área de desenvolvimento social, na avaliação da Secretária de Ação Social, o 

município evoluiu muito em suas políticas sociais, baseadas no tripé 

saúde/assistência/previdência social. Atualmente realiza-se, em parceria com o governo 

federal, um programa de atendimento ao abuso de crianças, adolescentes e idosos, através do 

Centro de Referência da Assistência Social – CRAS. Outro programa desenvolvido é de 

prevenção e assistência às famílias que ainda não tiveram seus direitos violados, atendendo-as 

no CRAS. Na área da infância o município desenvolve o Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil – PET.  

A pesquisa de campo observou, entretanto, um quadro preocupante em que as 

crianças transitam livremente, interagindo com grande número de pessoas estrangeiras. 

Constatou-se que muitas dessas crianças realizam trabalhos para alguns proprietários de 

restaurantes e similares. Embora não se tenha conhecimento de casos de violência contra a 

criança e o adolescente em Lagoinha, o fato abordado evidencia a prática de trabalho infantil 

e uma situação de risco para esses menores. 

Os indicadores de Fluxo Turístico e Oferta Hoteleira/Serviços apresentaram o 

melhor desempenho dentre os indicadores oficiais. As ações de infraestrutura de acesso 

financiadas pelo Programa – ampliação do Aeroporto Pinto Martins, construção da CE-085, 

ligando a capital cearense a Paraipaba e a construção dos acessos rodoviários no município, 

além das obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário –, possibilitaram a expansão 

de novos mercados emissores, repercutindo diretamente no fluxo turístico do município. 

O aumento do fluxo turístico possibilitou um incremento na criação de 

estabelecimentos formais e informais, ligados direta e indiretamente ao turismo. Verificou-se, 

no entanto, que o número de estabelecimentos informais é maior que o número de 

estabelecimentos formais em funcionamento. Como se sabe, as empresas informais não 
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trazem os benefícios esperados, especialmente no que se refere à arrecadação tributária 

municipal, que poderia melhor contribuir para investimentos no desenvolvimento local.  

Por fim, os Indicadores de Geração de Emprego apresentam um quadro 

positivo, mas ficou aquém do esperado. O número de empregos formais criados no setor 

turístico foi reduzido e a média salarial é baixa. Com isso a repercussão na geração de renda 

para as famílias foi menor do que o esperado. A maior parte das ocupações no setor turístico 

ocorre na informalidade, não dando ao trabalhador as garantias de seguridade previdenciária e 

os benefícios e vantagens garantidas pelas leis trabalhistas. Além disso, essas empresas 

sofrem os efeitos da sazonalidade do turismo, reduzindo substancialmente suas atividades em 

alguns períodos do ano.  

 

 

5.3. Avaliação dos Componentes de Ação do PRODETUR/NE I 

A avaliação dos componentes e ação do PRODETUR/NE I em Paraipaba segue a 

estrutura de componentes definida no arcabouço metodológico do Programa, e apresentado no 

capítulo 3, qual seja: (a) desenvolvimento institucional; (b) meio ambiente; (c) transporte e 

rodovias; (d) saneamento básico. 

No Ceará, a formação dos componentes de ação foi distinta do escopo geral do 

PRODETUR/NE I, tendo ocorrido acréscimos e supressões. Para sua execução no estado, 

foram definidas as áreas de desenvolvimento institucional, estradas e rodovias (no qual estava 

incluso a construção do Aeroporto Pinto Martins), saneamento básico e meio ambiente. Os 

componentes „Melhoria de Aeroportos‟, „Patrimônio Histórico‟ e „Elaboração de Estudos e 

Projetos‟ foram retirados do planejamento da SETUR/CE e as ações de meio ambiente que 

anteriormente compunham as ações de obras múltiplas, passaram a constituir um novo 

componente.  

Sendo a unidade executora estadual, a SETUR/CE institucionalizou, a partir da 

definição dos componentes do PRODETUR/NE I, quatro gerências: (1) desenvolvimento 

institucional; (2) meio ambiente; (3) transporte e rodovia (encarregada, ainda, de acompanhar 

a construção do Aeroporto Pinto Martins); e (4) saneamento básico, sendo esta, 

posteriormente, absorvida pela gerência de transportes. As demais secretarias estaduais 
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integraram-se na execução das obras propostas, de acordo com sua área de competência, 

juntamente com os municípios contemplados, que proporcionaram o apoio logístico. 

 

Tabela 17 - Componentes de Ações do PRODETUR/NE I em Paraipaba/CE. 

PRODETUR/NE I em Paraipaba/CE 

Componente Subcomponente Ações Valor 

 

 

 

Desenvolvimento 

Institucional 

 

Fortalecimento 

Institucional 

 

Sistema de Informações Turísticas; 

Programa de Adequação Administrativa; 

 

 

 

 

625.107,56 Planejamento 

Urbano e 

Ambiental 

 

Plano de Otimização dos Serviços de Limpeza 

Urbana; 

Cadastro Técnico e Assessoria Tributária; 

Macrozoneamento Ambiental do Ceará; 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. 

 

Capacitação 

 

Capacitação de Servidores Municipais 

 

 

 

 

Meio Ambiente 

 

 

 Planos de Manejo, Conservação e Recuperação da Lagoa da 

Canabrava;  

 Urbanização da Lagoa das Almécegas; 

 Construção do Centro de Promoção Turística e Ambiental – CPTA; 

 Criação das Unidades de Conservação das Dunas da Lagoinha e do 

Estuário do Rio Curu;  

 Piqueteamento das APA‟s;  

 Levantamento da Qualidade das Águas;  

 Programa de Educação Ambiental. 

 

 

 

342.239,91 

 

Transporte e 

Rodovia 

 

Construção dos trechos Rodovia: 

 Entrada CE-085 (Camburão); 

 Entrada CE-162 medindo 10,3 km de extensão; 

 Trecho Entrada CE-341 / Entrada CE-085; 

 Acesso Paraipaba/Lagoinha. 

 

 

 

2.843.710,49 

 

 

Saneamento 

Básico 

 

Construção do sistema de abastecimento de água: 

 10,05 Km de rede, 2,06 Km de adutora, uma estação de tratamento 

e 562 ligações domiciliares efetivas e uma população atendida de 

1.698 pessoas; 

 

 Construção do sistema de esgotamento sanitário 

 6,07 Km de rede, 0,6 Km de emissários/interceptador, implantação 

de uma estação de tratamento, 95 

  ligações domiciliares efetivas e uma população atendida de 228 

pessoas. 

 

 

 

1.304.820,01 

 

 

 

1.880.563,62 

Fonte: SETUR/CE, 2003. 
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Para a avaliação dos componentes de ações foram consultados os seguintes 

documentos: Relatório Final do Projeto (Project Completion Report–PCR), elaborado pelo 

BNB e encaminhado ao BID como prestação de contas da primeira fase do PRODETUR/NE 

I; e o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS, do Pólo Ceará 

Costa do Sol (produzido por uma consultoria contratada pela SETUR/CE).  

Os registros referentes aos resultados encontrados apresentam variações nos 

documentos consultados. Sendo assim, deu-se maior destaque ao segundo documento, pelo 

fato deste ter sido produzido nas dependências da SETUR/CE e contar com o apoio técnico 

dos gerentes do Programa e ainda por ter sido feito com foco exclusivo no estado (ver tabela 

15). Cabe ainda salientar que não foram utilizados dados da Prefeitura Municipal de 

Paraipaba/CE, uma vez que esta não dispunha de levantamentos referentes ao 

acompanhamento das obras realizadas pelo PRODETUR/NE I. 

 

 

5.3.1. Componente Desenvolvimento Institucional 

O componente Desenvolvimento Institucional objetivou a ampliação da 

capacidade técnica, reestruturação organizacional, apoio administrativo e financeiro, 

fortalecimento da capacidade fiscal e treinamento de pessoal. Além da prefeitura de 

Paraipaba, o Programa apoiou os órgãos ligados ao turismo, meio ambiente, companhias de 

saneamento e departamento de estradas, na esfera estadual. A previsão inicial de 

investimentos para o desenvolvimento institucional era da ordem de US$ 1.890 milhões, 

sendo aplicado somente à quantia de US$ 625.874,59 caracterizando um investimento 

pequeno em relação à dimensão as proposições do PRODETUR/NE I na área planejada.  

No Ceará, o componente Desenvolvimento Institucional considera os três 

subcomponentes de ações: (a) Fortalecimento Institucional; (b) Planejamento Urbano e 

Ambiental; (c) Capacitação. A seguir, apresenta-se uma avaliação qualitativa de cada um 

desses subcomponentes. 

a) Subcomponente Fortalecimento Institucional 

Em Paraipaba, o subcomponente Fortalecimento Institucional objetivou efetivar a 

implantação de normas e procedimentos técnicos administrativos para a melhoria das 

atividades relacionadas ao turismo e ao aumento da capacidade e eficiência operacional do 
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município. Foram previstas as seguintes ações: sistema de informações turísticas, programa de 

adequação administrativa, aquisição de uma viatura e computadores. 

O Sistema de Informações Turísticas - SIT foi proposto em uma composição de 

quatro produtos: concepção de um software; equipamentos de informática; inventário da 

oferta turística de Paraipaba e implantação de um sistema de rede. Para a operação do SIT foi 

oferecido um treinamento com carga horária de 72 horas, em sistema de imersão, realizado no 

antigo Hotel Escola de Guaramiranga. Os custos da alimentação e hospedagem ficaram sob a 

responsabilidade da SETUR/CE, cabendo a cada município o deslocamento e a cessão de dois 

técnicos responsáveis pelas atividades de capacitação.  

Na pesquisa de campo constatou-se que foi elaborado um inventário turístico do 

município, e a aquisição de um computador. Entretanto, não foi possível encontrar o software 

concebido para o Sistema de Informações Turísticas e os dois técnicos treinados para operar o 

sistema não mais trabalhavam na Prefeitura. Já o sistema de rede concebido pela SETUR/CE 

não foi implementado. Sendo assim, a Prefeitura de Paraipaba não dispõe de um sistema de 

informações turísticas, não podendo oferecer informações adequadas, relativas ao fluxo e 

origem dos turistas, receita e empregabilidade. Tal fato impede o tratamento de indicadores 

turísticos para subsidiar o planejamento do turismo. 

A segunda ação prevista neste subcomponente foi a elaboração de um Programa 

de Adequação Administrativa do município, objetivando melhorar a capacidade de gestão 

da Prefeitura. Ocorre que em função da falta de monitoramento do programa, da 

descontinuidade política/administrativa e da ausência de um quadro fixo de servidores, o 

investimento feito, a exemplo do que aconteceu com o sistema de informações turísticas, foi 

perdido. A cada mudança de prefeito houve a contratação de um expressivo número de 

funcionários para os quadros do executivo, prevalecendo a escolha política em detrimento de 

critérios técnicos para a seleção do pessoal. 

Em função dessa situação, surgem dois problemas de descontinuidade: a primeira 

é a descontinuidade política em função das adversidades político-partidárias que levam ao 

abandono ou esquecimento de projetos e ações importantes para o município; a segunda é a 

descontinuidade administrativa, resultante da desestruturação dos órgãos municipais e 

conseqüente perda dos dados e informações levados pelos funcionários que deixavam as 

diversas secretarias. Com a saída das pessoas capacitadas com verbas do Programa, perdeu-se 
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uma rara oportunidade para melhorar a organização administrativa do município e 

acompanhar as ações da política de turismo. 

Atribui-se ao Programa de Adequação Administrativa a criação da Secretaria de 

Turismo, Indústria e Comércio do Município, na gestão do prefeito Padre Pascoal Belmonte 

Tari (1993-1996). A criação deste órgão municipal de turismo foi resultante de um trabalho 

coordenado pela SETUR/CE em todo o estado e em especial nos municípios contemplados 

pelo PRODETUR/NE I. Em sua primeira gestão, a prefeita Joana D‟Arc (2003-2006) alterou 

a atividade finalística da pasta, que passou a ser denominada de Secretaria do Turismo, 

Cultura e Meio Ambiente
15

.  

Em função da amplitude de suas competências, esta Secretaria enfrenta o desafio 

de administrar suas limitações estruturais, humanas e financeiras. O atual secretário municipal 

de turismo, cultura e meio ambiente, Claudemir Rodrigues, destaca a dificuldade de gerir uma 

pasta com três áreas distintas de competência, sobretudo quando há falta de qualificação do 

pessoal. Tal carência, segundo o secretário, limita as ações e compromete o desempenho do 

órgão, e implica na fragilidade municipal em planejar e gerir a atividade turística, cultural e 

ambiental. 

Pode-se concluir que os resultados alcançados pelo Subcomponente 

Fortalecimento Institucional ficaram aquém do esperado para a melhoria da estruturação da 

gestão pública municipal, ainda carente de suporte técnico/gerencial e organização 

administrativa. O BNB (2005, p. 60) considera que este subcomponente não foi suficiente e 

adequadamente trabalhado. A descontinuidade político-administrativa, a rotatividade e 

carência técnica do quadro de pessoal, e os equívocos do planejamento proposto repercutiram 

diretamente nos resultados alcançados. Essa debilidade técnica resultou no despreparo do 

município em monitorar, acompanhar, gerir e manter as obras do PRODETUR/NE I. 

 

b) Subcomponente Planejamento Urbano e Ambiental 

O Subcomponente Planejamento Urbano e Ambiental contemplou em Paraipaba 

quatro ações: a concepção de um Plano de Otimização dos Serviços de Limpeza Urbana; a 

implementação de um Cadastro Técnico e Assessoria Tributária; a elaboração de um 
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 Esta alteração se deve à adequação da pasta para acompanhar o PRODETUR/NE II. Nota do autor. 
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Macrozoneamento Ambiental; e a elaboração de um Plano Diretor de Desenvolvimento 

urbano–PDDU.  

Do Plano de Otimização dos Serviços de Limpeza Urbana constaram os 

seguintes produtos: Sistema de Monitoramento de Limpeza Urbana, Campanha de 

Conscientização da População e elaboração de um Manual de Rotinas. O município de 

Paraipaba, todavia, não operacionalizou o referido plano, alegando falta de recursos para a 

aquisição dos equipamentos de coleta de lixo e o desenvolvimento de uma campanha de 

conscientização da população. 

O projeto do Cadastro Técnico e Assessoria Tributária tinha por objetivo 

apoiar e integrar as ações de planejamento e de arrecadação tributária dos municípios. Deste 

projeto constaram as seguintes ações: levantamento do número de imóveis da sede e 

localidades relevantes; elaboração de minuta do Código Tributário; elaboração dos manuais 

de organização e de procedimentos; elaboração dos Códigos Tributários aprovados pela 

Câmara, aquisição de três computadores e três impressoras destinados à Secretaria de 

Finanças do Município. 

O referido Cadastro Técnico elaborado para o município com recursos do 

PRODETUR/NE I é desconhecido pelos atuais gestores municipais. A prefeita Joana D‟Arc, 

juntamente com o secretário de turismo, declarou que esse documento não existe na 

prefeitura, embora reconheça sua importância para o aumento da arrecadação tributária e para 

garantir melhores condições de governabilidade. A administração municipal atual está em 

processo de contratação dos serviços de uma consultoria para elaboração de um novo 

cadastro. 

O Macrozoneamento Ambiental do Ceará foi elaborado em 1998 com o 

objetivo de estabelecer parâmetros e referências para o planejamento ambiental no estado e 

nos municípios. Trata-se de um documento em quatro volumes contendo o diagnóstico 

ambiental do estado, o macrozoneamento e estratégias de gestão, o qual iria subsidiar no 

ordenamento das ações propostas pelo PRODETUR/NE I para Paraipaba. Entretanto, 

considerando os efeitos negativos observados no município, esse instrumento não teve a 

efetividade pretendida. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU foi concebido 

objetivando preparar o município para a expansão urbana planejada e ordenada, de modo a 

alcançar um equilíbrio entre urbanização e meio ambiente. Este documento de política urbana 
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recebeu críticas quanto à qualidade técnica e falta de participação em seu processo de 

elaboração.  

De todo modo, o PDDU não foi implementado, verificando-se dificuldades para a 

operacionalização desse instrumento, devido especialmente a carência de qualificação técnica 

e gerencial do município. A equipe técnica treinada durante o período da elaboração do 

PDDU desligou-se da prefeitura, que por sua vez não tomou a decisão de capacitar novas 

pessoas. No período em análise, observou-se no município uma expansão urbana desordenada 

motivada por ocupações irregulares e pressões especulativas em áreas inadequadas para a 

atividade turística, em especial no Distrito de Lagoinha. 

 

c) Subcomponente de Capacitação 

A capacitação seja do setor público, do setor privado ou da comunidade é um dos 

principais instrumentos na busca do desenvolvimento de um turismo sustentável e com base 

local. As ações do Subcomponente de Capacitação realizadas com investimento do 

PRODETUR/NE I em Paraipaba restringiram-se aos órgãos municipais e objetivavam 

fortalecer a capacidade de gerenciamento administrativo, fiscal e ambiental. Nenhum dos 

documentos consultados trazia informações referentes aos resultados alcançados nas ações de 

capacitação no município. O único registro
16

 encontrado destaca que a participação dos 

técnicos da prefeitura nos treinamentos ofertados, não alcançou o resultado esperado. 

Este subcomponente do PRODETUR/NE I recebeu muitas de críticas, tanto dos 

especialistas como dos atores do turismo local. As críticas devem-se ao pequeno investimento 

realizado em prol da comunidade local, sendo mais direcionado ao quadro técnico do 

município. Não houve ações de capacitação profissional que contribuísse para a melhoria da 

prestação dos serviços. Não houve um diagnóstico, um levantamento de necessidade de 

treinamento, que pudesse identificar a carência de capacitação e qualificação para o município 

de Paraipaba. A deficiência existente na prestação dos serviços turísticos no município pode 

ser observada no nível operacional, gerencial e empresarial. 

No nível de gestão, boa parte dos gerentes em atividade são “nativos” e 

vivenciaram experiências do ramo em Fortaleza e em outros estados do Brasil. Entre os 

estabelecimentos existentes, prevalece a estrutura familiar de empresa. Ilustrando a visão 

                                                           
16

 O registro encontrado sobre as ações de capacitação no componente de D.I. consta no volume I referente a 

avaliação do PRODETUR pelo PDITS. 
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empresarial com traços marcantes de estrutura familiar, observou-se que as lanchonetes, 

restaurantes, cafés e similares, abrem seus estabelecimentos de acordo com sua conveniência, 

em geral após as 08h00. Além do aspecto da estrutura e gestão familiar das empresas em 

Paraipaba, evidenciou-se uma carência organizacional entre os proprietários, visando buscar a 

atualização e modernização do modelo gerencial existente, incluindo também uma política de 

capacitação e valorização de seus funcionários. 

O secretário municipal de turismo, reconhecendo a carência existente na prestação 

dos serviços, propõe que as ações de capacitação deveriam estender-se a todos os níveis, 

englobando os proprietários, gerentes e empregados do nível operacional
17

. Na busca de 

suprir a carência existente na prestação dos serviços, especialmente em Lagoinha, a prefeitura 

realiza em parceria com o SEBRAE/CE e a iniciativa privada, a capacitação da mão-de-obra 

voltada para atividade turística, contemplando as funções de garçons, recepcionistas, 

cozinheiros e auxiliares de cozinha, informantes de turismo e cursos de inglês. 

 

 

5.3.2. Componente Meio Ambiente 

O componente de meio ambiente foi dividido em quatro linhas de ação, 

subdivididas em suas ações correspondentes: 

 Recuperação, controle ambiental de praias, mananciais e lagoas; 

 Recuperação, conservação ambiental e urbanização do entorno de lagoas e lagamares; 

 Implantação de unidades de conservação. 

 Educação ambiental. 

O componente Meio Ambiente objetivava melhorar e manter a qualidade 

ambiental nas áreas de interesse turístico, por meio de investimentos em estudos, educação 

ambiental, manejo, preservação e recuperação de recursos naturais. Em Paraipaba foram 

investidos US$ 342.239,91 para realização das obras que transcorreram no período de 1998-

2005. O Ceará foi o estado nordestino que mais investiu recursos nesse componente e 

Paraipaba foi o município que recebeu o menor quantitativo de recursos. Essa disparidade 

                                                           
17

 Com a chegada de médios e grandes empreendimentos hoteleiros, a tendência é que haja um aperfeiçoamento 

e aprimoramento no processo de gerenciamento das empresas em geral e do modelo de organização do 

empresariado local. Nota do autor. 
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deveu-se ao fato de que as obras realizadas nos municípios de Itapipoca, Trairi, Paracuru e 

São Gonçalo do Amarante foram emergenciais e visavam conter o avanço das dunas e do mar. 

Em Paraipaba foram realizadas as seguintes ações: Recuperação e Conservação da 

Lagoa Canabrava; Urbanização da Lagoa das Almécegas; Levantamento da Qualidade das 

Águas; Programa de Educação Ambiental; construção do Centro de Promoção Turística e 

Ambiental – CPTA; criação das Unidades de Conservação das Dunas da Lagoinha e do 

Estuário do Rio Curu, Planos de Manejo e Piqueteamento das APA‟s. A seguir, uma breve 

descrição dos resultados alcançados. 

A Recuperação e Conservação da Lagoa da Canabrava objetivou a 

recuperação e conservação o maior manancial de água para o município, de modo a corrigir o 

uso inadequado e ação depredadora das comunidades que vivem no seu entorno. De acordo 

com dados da SETUR/CE foi realizada a demarcação da área de preservação permanente por 

piqueteamento com marcos de concreto.  

A Recuperação e Conservação da Lagoa das Almécegas, foi uma ação que 

recebeu o mesmo tratamento dispensado à Lagoa da Canabrava. Embora a Lagoa das 

Almécegas tenha tido sua área de preservação delimitada, existem em suas margens dois 

restaurantes instalados. Um deles funciona como ponto de apoio aos turistas oriundos de 

Lagoinha. Para este passeio são utilizados como transporte pau-de-arara, catamarã e buggy. 

Pode-se observar flagrantes de desrespeito ambiental, dentre eles o cercamento de parte da 

lagoa pelo restaurante, privatizando a área. O trajeto feito pelas dunas evidencia a falta de um 

ordenamento das trilhas e monitoramento do número de veículos. Não existe um rodízio de 

trilhas que pudesse contribuir na redução dos impactos ocasionados pelo tráfego desordenado 

dos veículos, nem a observação da capacidade de carga da área utilizada. 

Na ação de Levantamento da Qualidade das Águas, foram realizados tanto o 

monitoramento da qualidade da água nas praias, lagoas, mananciais de água, como o 

levantamento dos usos predominantes e das fontes de poluição. 

O Programa de Educação Ambiental objetivou formar recursos humanos 

comprometidos com a conservação dos recursos naturais e culturais do município. Para isso, 

foram realizadas ações educativas nas escolas, estabelecendo-se parceria entre o setor público 

e o setor privado. O Programa de Educação Ambiental possibilitou ainda a construção do 

Centro de Promoção Turística e Ambiental – CPTA, construído em suas margens com o 

fim de promover ações ligadas ao turismo. 
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A criação Unidade de Conservação da Lagoinha se deu mediante Decreto nº 

25.419 em 29 de março de 1999, com o objetivo de promover a conservação da praia e contou 

com um programa de educação ambiental, que se deu mediante a realização de campanhas, 

seminários e palestras. A criação da Unidade de Conservação do Estuário do Tio Curu foi 

criada mediante o Decreto nº 25.416 na mesma data, compreendendo uma área de 88, 91 ha, 

abrangendo os municípios de Paracuru e Paraipaba. Esta UC possui ecossistema rico, 

constituído de manguezal, planície fluviomarinha e tabuleiro, apresentando bom estado de 

preservação, embora já ocorram indícios de poluição e desmatamento. 

O Plano de Manejo foi criado, segundo a SEMACE (2005, p.30) para orientar as 

ações realizadas nas Unidades de \conservação e seguiu as prescrições estabelecidas pelo 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC e objetivos dentre outros fins a 

proteção e conservação das comunidades bióticas nativas, os recursos hídricos e os solos. 

Finalmente, foi realizado o Piqueteamento nas Lagoas da Canabrava, Almécegas 

e nas Unidades de Conservação das Dunas da Lagoinha e no Estuário do Rio Curu. A 

urbanização da Lagoa das Almécegas contou com as mesmas ações descritas para a Lagoa da 

Canabrava. 

A Recuperação, Conservação e Urbanização de Lagoas teve por objetivo 

melhorar a qualidade da água, disciplinar o uso dos recursos hídricos e de suas áreas de 

entorno. A urbanização constava ainda da construção do Centro de Promoção Turística e 

Ambiental – CPTA, edificado em uma área de empréstimo da estrada que dá acesso a 

Lagoinha. Foi projetado para múltiplos usos, contando com anfiteatro, quadras poliesportivas, 

calçadões para prática de cooper, playground e áreas verdes. A administração do Centro seria 

feita mediante orientação proposta por um plano de gestão.  

A construção do CPTA de Paraipaba sofreu atrasos, decorrentes de problemas de 

repasse para o pagamento das obras, recebendo, por isso aditamento de prazo e de valor. A 

obra foi inaugurada em 2005, pelo governador Lúcio Alcântara e a prefeita Joana D‟arc
18

. 

Esta obra, todavia, não teve nem a aceitação da comunidade, que considerava distante sua 

                                                           
18

 O evento contou com a realização de show musical de uma banda regional, tendo comparecido a comunidade 

local e lideranças políticas. Estive presente com a equipe do programa e tive a oportunidade de ouvir o 

pronunciamento do governador Lúcio Alcântara e da prefeita. Foi possível perceber no discurso da gestora 

municipal a preocupação com questões emergenciais, como a segurança pública, importante para o 

desenvolvimento do turismo e para a garantia do bem estar da coletividade. Na ocasião, a gestora municipal 

ressaltou o ônus da prefeitura para manter a segurança e solicitou o envio de viaturas novas para substituir as 

existentes que estavam sem as devidas condições de uso. Nota do autor. 
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localização (na saída da sede municipal em direção a o distrito de Lagoinha), nem da 

prefeitura, que julgava sua manutenção onerosa para o erário público, resultando no seu 

fechamento por diversos meses. 

 

Figura 1 - Centro de Promoção Turística e Ambiental – CPTA, de Paraipaba. 

 

Fonte: Arquivo do autor, 2008. 

 

Analisando a situação do CPTA, o BNB considera que houve falta de 

compromisso por parte das administrações municipais no que se refere à manutenção desses 

equipamentos, fato que contribuiu para sua degradação e depredação. A nosso ver, entretanto, 

a decisão de construir o CPTA remete-nos novamente à forma impositiva pela qual o 

Programa foi concebido, e para a necessidade de participação e de consulta à comunidade. 

Como resultado da falta de diálogo com a população, houve a escolha equivocada da 

construção do referido equipamento, em detrimento da recuperação da Lagoa da Canabrava, 

vital para o abastecimento de água potável para o município de Paraipaba. Atualmente, o 

CPTA não cumpre com as funções para as quais foi planejado, que era a de promover o 

turismo e o meio ambiente. A prefeitura utiliza o espaço para realização de encontros, 

palestras com a comunidade e eventos comemorativos do município.  

O PDITS, na avaliação que faz do componente ambiental, ressalta que houve 

êxito na conservação da cobertura vegetal nas margens das lagoas de Paraipaba, não 

ocorrendo o mesmo com controle de uma praga aquática, popularmente conhecida como 

aninga. O documento informa não haver indícios de deterioração ambiental na área e orienta 
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para a retomada do monitoramento do controle da água, do levantamento das fontes 

poluidoras e de um plano de limpeza da lagoa. 

Em contraposição ao PDITS, a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio 

Ambiente declara que a Lagoa da Canabrava sofre um grande processo de adensamento 

urbano. Vivem em suas margens quase sete mil pessoas, utilizando a área para implantação de 

currais, criatórios de peixe, poços artesanais, capineiras, barragens e desmatamento de sua 

vegetação. Esse quadro evidencia um acelerado processo de redução da sua capacidade 

hídrica e da qualidade de sua água, o que poderá comprometer o abastecimento do município. 

No caso, especialmente da Lagoa da Canabrava e das Almécegas ocorreu um desrespeito aos 

limites estabelecidos na demarcação das Áreas de Proteção Permanente.  

De acordo com membros da comunidade entrevistados, a ocupação indevida dos 

morros da orla marítima teve início em meados da década de 1980, mas acentuou-se com o 

crescimento do turismo. Outro aspecto destacado é que não havia na época uma ação 

fiscalizadora, reguladora e educativa dos órgãos de meio ambiente, tanto na esfera estadual 

como na municipal. Corroborando com essa observação, o PDITS
19

 considera que a 

SEMACE era um órgão frágil que se encontrava incapacitado de realizar ações de 

acompanhamento e manutenção das obras.  

Integrando o componente de meio ambiente foram criadas as Unidades de 

Conservação do Estuário do Rio Curu e da Lagoinha, juntamente com a elaboração de 

seus planos de manejo. A elaboração desses planos sofreu atrasos devido ao atraso no repasse 

de verbas. Considera-se que os objetivos propostos na criação das unidades de conservação 

somente seriam alcançados após a conclusão do plano de gestão e a explicitação de um plano 

de manejo, que estabelecesse o zoneamento e as normas que ordenariam o uso da área e de 

seus recursos naturais. 

O Secretário de Turismo, Cultura e Meio Ambiente declarou, em entrevista, que 

as unidades de conservação necessitam de uma nova demarcação para o disciplinamento do 

seu uso; mas que o órgão municipal de meio ambiente tem suas ações restritas ao 

acompanhamento e fiscalização, cabendo o licenciamento a SEMACE. Para ele, 

contrariamente ao que se esperava, a SEMACE licenciou a construção de hotéis dentro da 
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 Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Integrado – PDITS. 
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APA
20

. Diante dessa situação, a prefeitura criou a APA do morro da praia de Lagoinha (cartão 

postal do município) para evitar novas possíveis ocupações. 

Como parte do componente de meio ambiente, a educação ambiental realizada no 

município buscava sensibilizar a comunidade para a interação entre as atividades turísticas e 

as relações ambientais. As ações visavam à formação de multiplicadores para atuarem junto à 

população fixa e flutuante, na divulgação e formação de novos hábitos e costumes 

ambientalmente corretos, voltados para o desenvolvimento do turismo. As campanhas de 

sensibilização da comunidade foram realizadas nos meios de comunicação local, além do uso 

de cartazes, folders, banners, faixas, cursos, oficinas, palestras, peças teatrais e fantoches.  

Não existem informações detalhadas sobre o número de treinamentos realizados, 

pessoas beneficiadas ou sobre os desdobramentos dessas ações. Na visita de campo foi 

possível observar que o trabalho de educação ambiental não teve continuidade e que os 

problemas ambientais se agravaram. Também foi constatado que SEMACE e a Secretaria de 

Turismo, Cultura e Meio Ambiente não desenvolvem campanhas educativas junto à 

comunidade.  

Neste âmbito, destaca-se que a praia da Lagoinha enfrenta ainda o trânsito de 

carros de tração, pondo em risco a integridade das pessoas. A prefeitura adota soluções 

paliativas, como a utilização de cavaletes, visando restringir o espaço indevidamente utilizado 

pelos motoristas. Por não ter municipalizado o controle do trânsito, a prefeitura precisa 

recorrer ao DETRAN, que por sua vez alega falta de condições para proceder à fiscalização 

necessária. 

 

 

5.3.3. Componente Transporte e Rodovia 

Em Paraipaba, o componente Transporte e Rodovia recebeu um dos maiores 

percentuais dos investimentos aplicados pelo PRODETUR/NE I. As obras desse componente 

foram reconhecidas pelos atores locais, como sendo as mais importantes para o município, em 

função dos benefícios gerados, diretos e indiretos, com repercussões nas áreas econômicas e 

sociais.  

                                                           
20

 O Secretário encaminhou diversos ofícios a SEMACE, nos período de 2005-2008 para que o órgão atendesse 

as solicitações municipais e tomasse medidas para solucionar os problemas. Ele afirmou ainda, existir um 

desconhecimento total da população sobre o significado e a importância dessas unidades. 
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Foram construídos diversos trechos viários: entrada CE-085 (Camburão), entrada 

CE-162 medindo 10,3 km de extensão, o trecho entrada CE-341/entrada CE-085 com 8,8 km 

de extensão e o trecho de acesso Paraipaba/Lagoinha totalizando 10,6 km de extensão, 

resultando na melhora do acesso e conexão entre as localidades e outros municípios. O 

investimento total desse componente em Paraipaba foi US$ 2.843.710,00. 

As obras trouxeram benefícios múltiplos para o município, não somente no 

aspecto social, facilitando o deslocamento das pessoas, contribuindo para o aumento do fluxo 

turístico, como também para o escoamento da produção agrícola, melhorando a dinâmica das 

atividades econômicas desenvolvidas nas áreas beneficiadas. A construção da rodovia CE-085 

proporcionou a melhoria do acesso à capital cearense (de onde se origina o fluxo turístico para 

o município), a circulação entre seus núcleos urbanos, além de propiciar um melhor 

deslocamento dos turistas no espaço intramunicipal. 

Outro aspecto observado é que os novos trechos rodoviários influenciaram 

marcantemente o processo da expansão urbana e contribuíram para elevação da escolarização, 

uma vez que possibilitaram acesso mais rápido e seguro para as escolas, especialmente as de 

nível médio localizadas na sede. Eles também contribuíram para a melhoria do acesso da 

população aos serviços de saúde, especialmente ao hospital municipal, também localizado na 

sede. Esta unidade hospitalar realiza apenas procedimentos simples, sendo os casos mais 

complexos referenciados via central de regulação em Caucaia e encaminhado para Fortaleza 

os traumas e acidentes maiores
21

. 

Na economia do município, a rodovia CE-085 incidiu na elevação dos índices de 

emprego e renda, mediante investimento privado, resultando na instalação de 16 empresas em 

suas margens no ano de 1999, sendo em sua maioria os ramos de comércio e serviço 

(SETUR/CE, 2008). Dentre os investimentos feitos destacam-se: borracharia, mercearia, 

posto de gasolina, quitanda, bares, venda de tapiocas e loja de material de construção. Na 

entrada da cidade, instalaram-se um grande número de estabelecimentos ligados ao setor de 

alimentação e venda de produtos regionais
22

. Posteriormente, houve novos investimentos, 

                                                           
21

 Estes fatos foram destacados em entrevista pela Sra. Amável Sobrinha, do CONPAM, e pela Sra. Luanda 

Araújo de Alcântara, secretária municipal de saúde. 

22
 A senhora Maria José, proprietária do Restaurante São Paulo, informou que investiu R$ 20.000,00, em 2008, 

na reforma de seu estabelecimento, de modo a proporcionar melhor conforto e atrair mais clientes. Com quatro 

empregados sem carteira assinada, ela comercializa frutas produzidas no Perímetro Irrigado e produtos 

beneficiados como doces, rapadura, mel, queijo e outros. Nota do autor. 
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aplicados em reforma e ampliação desses estabelecimentos. Foram gerados 46 empregos, 

sendo os melhores salários pagos pelos postos de gasolina e o comércio de construção.  

Os estudos sobre os impactos da rodovia CE-085 no incremento da economia 

local não foram atualizados, não permitindo que se estabelecesse um comparativo entre o 

período de sua construção e o período atual. A rodovia carece de estudos que indiquem o 

volume médio do tráfego nos acessos e trechos construídos no município. Sabe-se, entretanto, 

que a construção do trecho da Rodovia CE-085 próximo ao município de Itapipoca, gerou 

descontentamento da comunidade que protestou e conseguiu alterar sua trajetória. Esses 

conflitos deveram-se igualmente pela falta de participação e discussão da comunidade no 

planejamento do Programa, não tendo sido registrado em Paraipaba e Lagoinha nenhum 

incidente dessa natureza.  

As obras de infraestrutura de acesso geraram, segundo o BNB, passivos 

ambientais, devido à insuficiência do detalhamento dos projetos quanto ao aspecto da 

proteção ambiental e o não cumprimento das ações compensatórias estabelecidas nos estudos 

e licenças ambientais, sendo considerados esses danos no município como de pequena monta. 

A construção do Aeroporto Pinto Martins integrante desse componente foi a 

maior obra realizada pelo Programa, consumindo US$ 78,20 milhões, considerada como 

estratégica para o desenvolvimento turístico do estado. Objetivou melhorar a infraestrutura 

aeroportuária e facilitar o acesso nacional e internacional para o estado do Ceará. Embora, a 

obra não esteja diretamente relacionada com o município, impactou no fluxo turístico de 

Paraipaba que passou a receber em maior número os turistas nacionais (em sua maioria) e 

internacionais, por meio das agências de turismo. Para a SETUR/CE (2007, p.4) o 

crescimento expressivo do fluxo turístico, via Fortaleza e a interiorização do turismo no 

período 1995/2007 teve um aumento médio anual de 9,9% e o fluxo turístico da capital 

passou de 762 mil para 2.080 milhões nesse mesmo período. 

 

 

5.3.4. Componente Saneamento Básico 

O componente Saneamento Básico refere-se a obras de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário em Lagoinha. De acordo com dados apresentados pelo BNB, o 

município recebeu recursos da ordem de US$ 1.304.820,01, sendo as obras iniciadas em 
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1998. O sistema de abastecimento de água compreendeu 10,05 km de rede, 2,06 km de 

adutora, uma estação de tratamento, a efetivação de 562 ligações domiciliares para uma 

população atendida de 1.698 pessoas na sede. 

De acordo como Censo do IBGE, em 1991, Paraipaba contava com 1.469 

domicílios ligados à rede de abastecimento de água e, no ano 2000, esse número subiu para 

2.871 ligações, representando um crescimento de 95,4%. A ampliação do sistema de 

abastecimento de água proporcionou benefícios à população na área da saúde, contribuindo na 

redução das doenças geradas por veiculação hídrica e na diminuição das internações, 

melhorando a qualidade de vida das pessoas. 

O sistema de esgotamento sanitário em Lagoinha resultou na construção de 

6,07km de rede, 0,6km de emissários/interceptador, implantação de uma estação de 

tratamento. Foram realizadas 95 ligações domiciliares efetivas, atendendo uma população de 

228 pessoas da área urbana de Lagoinha. O reduzido número de ligações estabelecidas, tanto 

em Paraipaba como em Lagoinha, revela um problema na efetivação da prestação dos 

serviços de esgotamento sanitário, especialmente para a população de baixa renda, em 

decorrência da falta de condições financeiras das famílias beneficiadas.  

Analisando essa situação, o secretário municipal de turismo, cultura e meio 

ambiente, informou que o percentual de residências interligadas ao sistema de esgoto de 

Lagoinha é somente 40%, pelo fato do custo do esgoto ser atrelado ao da água, inviabilizando 

o pagamento da referida taxa, especialmente pelas famílias de baixa renda. Ele também 

destaca que a comunidade não foi esclarecida sobre as obras propostas pelo Programa, nem 

participou das discussões inerentes. Assim, não foi possível o entendimento necessário e o 

engajamento da população, que poderia ter inclusive antecipado, como parte interessada, o 

problema do custo das ligações do esgoto.  

O gerente de Núcleo da CAGECE de Lagoinha, senhor Felipe Lima, referindo-se 

ao sistema de esgotamento sanitário, informou que está em curso à concessão de incentivo às 

famílias de baixa renda contempladas pelo Programa Bolsa Família, a fim de que as mesmas 

pagassem a metade da tarifa normal. Segundo ele, a CAGECE está efetuando a ligação das 

fossas sépticas às caixas coletoras, sem ônus para as famílias. Essa medida, embora não 

resolva o problema em sua totalidade, uma vez que existem outras famílias em dificuldade 

financeira, representa um avanço e abre perspectivas para futuras negociações.  
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O PRODETUR/NE I, ao financiar a ampliação da infraestrutura de serviços 

públicos, objetivava atender principalmente a população de baixa renda. Entretanto, os mais 

pobres não puderam beneficiar-se desses serviços, devido sua incapacidade de arcar com as 

taxas que oneram o orçamento familiar. Em decorrência das dificuldades encontradas, parte 

da população não construiu a conexão com a rede de esgoto e continua sofrendo as mazelas 

comuns a esse quadro de precariedade. 

A falta de acesso ao sistema de esgotamento sanitário é um problema social 

destacado pela professora de Turismo, Fátima Aguiar. Em função do fraco desempenho, ela 

considera que as obras saneamento do PRODETUR/NE I serviram muito mais para atender os 

interesses mais imediatos dos empreendedores privados que era a implantação de 

infraestrutura básica que atendessem seus estabelecimentos e propriedades. Outro problema 

relacionado a esta questão é a ausência de cobertura e ampliação da rede de água e esgoto nas 

áreas de expansão urbana, inclusive de empreendimentos turísticos. Um número crescente de 

novas edificações não interligadas ao sistema demanda uma necessidade premente de sua 

expansão. 

A iniciativa privada, em especial os grandes investidores, buscou alternativas em 

parceria com o setor público para resolver esse problema e possibilitar a instalação do 

empreendimento em condições adequadas. É o caso do empreendimento hoteleiro de capital 

português, instalado na praia da Lagoinha, que mantém negociação com a GACECE para 

interligação ao sistema de esgotamento sanitário. O abastecimento de água será feito pelo 

próprio empreendedor, mediante a instalação de dois poços. 

O sistema de esgotamento sanitário produziu alguns efeitos negativos para a 

população, especialmente com a implantação da lagoa de estabilização, criada para o 

tratamento dos efluentes residenciais. Os residentes no entorno queixam-se do mau cheiro, do 

receio da contaminação do lençol freático, degradação da paisagem e da desvalorização 

imobiliária. 
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5.3.5. Resultados da Avaliação dos Componentes de Ação do PRODETUR/NE I 

A síntese da avaliação qualitativa dos componentes de ações do PRODETUR/NE 

I em Paraipaba encontra-se consolidada na tabela 16. Em seguida, comenta-se cada um desses 

componentes de ação. 

 

Tabela 18 - Avaliação dos Componentes de Ações do PRODETUR/NE I em Paraipaba/CE. 

PRODETUR/NE I em Paraipaba/CE 

 Componente Subcomponente Ações Avaliação 

 

 

 

Desenvolvimento 

Institucional 

 

Fortalecimento 

Institucional 
 Sistema de Informações Turísticas; 

 Programa de Adequação Administrativa; 

INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE 

 

INSUFICIENTE 

 

INSUFICIENTE 

INSUFICIENTE 

 

SATISFATÓRIO 

 

 

INSUFICIENTE 

 

 

Planejamento 

Urbano e 

Ambiental 

 

 Plano de Otimização dos Serviços de 

Limpeza Urbana; 

 Cadastro Técnico e Assessoria Tributária; 

 Macrozoneamento Ambiental do Ceará; 

 Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano. 

Capacitação  Capacitação de Agentes Municipais 

 

 

 

Meio Ambiente 

 

 

 Urbanização da Lagoa das Almécegas; 

 Conservação e Recuperação da Lagoa da Canabrava;  

 Levantamento da Qualidade das Águas;  

 Programa de Educação Ambiental. 

 Construção do Centro de Promoção Turística e Ambiental – 

CPTA  

 Criação das Unidades de Conservação das Dunas da Lagoinha e 

do Estuário do Rio Curu;  

 Piqueteamento das APA‟s;  

Planos de Manejo. 

INSUFICIENTE 

FRACO 

FRACO 

FRACO 

INSUFICIENTE 

 

INSUFICIENTE 

 

INSUFICIENTE 

 

Transporte e 

Rodovia 

Construção dos trechos Rodovia: 

 Entrada CE-085 (Camburão); 

 Entrada CE-162 medindo 10,3 km de extensão; 

 Trecho Entrada CE-341 / Entrada CE-085; 

 Acesso Paraipaba/Lagoinha. 

 

MUITO BOM 

MUITO BOM 

MUITO BOM 

MUITO BOM 

 

 

 

Saneamento 

Básico 

 

Construção do sistema de abastecimento de água: 

 10,05 Km de rede, 2,06 Km de adutora, uma estação de 

tratamento e 562 ligações domiciliares efetivas e uma 

população atendida de 1.698 pessoas; 

 

Construção de sistema de esgotamento sanitário: 

 6,07 Km de rede, 0,6 Km de emissários/interceptador, 

implantação de uma estação de tratamento, 95 ligações 

domiciliares efetivas e uma população atendida de 228 pessoas. 

MUITO BOM 

 

 

 

 

REGULAR 

Fonte: SETUR, 2003. 
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O Componente de Desenvolvimento Institucional apresentou uma avaliação 

negativa, tanto no que se refere à efetivação das ações planejadas como em relação ao volume 

de investimentos realizados. Esperava-se uma maior ênfase nas ações de Fortalecimento 

Institucional dos órgãos municipais, mediante a qualificação de seu corpo funcional e da 

organização de suas estruturas administrativas, numa perspectiva de sustentabilidade. Com 

isso não foi possível melhorar substancialmente a governabilidade municipal, notadamente a 

gestão fiscal
23

, do turismo, do patrimônio natural e cultural.  

Essas ações possibilitariam a Paraipaba, por exemplo, a melhoria de sua 

capacidade de gestão e acompanhamento de programas multisetoriais, sua inserção no 

processo de discussão, planejamento e definição dos investimentos prioritários para seu 

território, bem como o estabelecimento das ações necessárias para garantir a sustentabilidade 

numa visão de longo prazo. Possibilitaria, ainda, melhorar a capacidade técnica do município 

e favorecer as condições necessárias para elaboração e execução de projetos que atendessem 

as solicitações dos órgãos financiadores. 

O subcomponente Planejamento Urbano e Ambiental contribuiu para a 

implantação da legislação da política urbana e de meio ambiente do município. Além da Lei 

do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU, houve a criação da Lei de 

Parcelamento do Uso e Ocupação do Solo e do Código de Obras e Posturas. Esses 

instrumentos legais, criados pelo município por exigência do Programa, embora em vigência, 

não tiveram a efetividade desejada, provavelmente pelas limitações técnicas e de gestão. 

O Componente de Meio Ambiente também não recebeu a atenção necessária, 

nem recursos suficientes para a manutenção de ações sustentáveis, visando estabelecer o uso 

racional dos recursos naturais e parâmetros compatíveis com os empreendimentos previstos 

pela estratégia turística do Estado e do Município. Chegou-se à conclusão de que as ações 

realizadas neste componente não atenderam as expectativas do Programa, uma vez que 

mesmo com a implementação das obras para conservação e proteção do meio ambiente, 

houve efeitos negativos como a ocupação desordenada da faixa costeira, em decorrência da 

deficiência da capacidade de fiscalização pública municipal e estadual. No distrito de 

                                                           
23

 Em 2003, o município de Paraipaba experimentou uma crise fiscal que o incapacitou a garantir a manutenção 

das obras recebidas e assegurar a continuidade das ações e ampliar seus investimentos nas áreas sociais, culturais 

e de meio ambiente. Das ações realizadas, o PDDU, um dos poucos documentos disponibilizados, não teve a 

efetividade esperada por falta de capacidade técnica necessária. Assim graves problemas registraram-se na 

cidade, tanto no adensamento urbano quanto na degradação ambiental. Nota do autor. 
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Lagoinha, ocorreu uma proliferação de loteamentos em locais inadequados e a „expulsão‟
24

 de 

antigos moradores habitantes das áreas litorâneas, os quais foram impossibilitados de realizar 

suas atividades econômicas tradicionais.  

A construção do CPTA de Paraipaba/CE constituiu-se num grande problema para 

a gestão municipal, em face dos custos operativos decorrentes de sua manutenção e 

operacionalização. O centro esteve fechado durante algum tempo, sofrendo um processo de 

degradação e depredação. Posteriormente foi reaberto, mas sem ser utilizado para promover 

as ações de promoção do turismo e educação ambiental, para as quais foi concebido. Essa 

unidade poderia contribuir na educação das pessoas que ocupam as áreas do entorno da Lagoa 

Canabrava, discutindo com elas as atividades poluidoras que desenvolvem no seu entorno e as 

possíveis alternativas para um redirecionamento e mudança de suas posturas. A reeducação da 

população abrangeria a educação para uma convivência mais respeitosa com a lagoa, 

incentivos para a reutilização do lixo e o beneficiamento desses produtos.  

Em relação à política de meio ambiente, foram aprovadas a Lei que dispõe sobre a 

Política Ambiental do Município e a Lei de criação do Conselho Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente. Houve a criação do órgão municipal de meio ambiente, com competência de 

realizar a fiscalização e promover programas de educação ambiental. Entretanto, a prefeitura 

não apresentou documentação comprobatória referente ao licenciamento de equipamentos 

públicos como a estação de abastecimento de água e de esgoto, o aterro sanitário e o 

matadouro. 

Entre os projetos e ações desenvolvidos no município, relativos à educação 

ambiental, destaca-se a arborização urbana e o Dia Nacional de Limpeza de Praias, Rios e 

Lagos e Lagoas. Realiza-se ainda, ações de educação ambiental relativas a mudanças 

climáticas, recursos hídricos e biodiversidade. O destaque positivo é a integração com a 

secretaria de educação e o envolvimento dos estudantes do ensino fundamental
25

.  

Todavia, faltou mais empenho na efetivação dos programas de educação 

ambiental voltados para ações de proteção, preservação e recuperação dos recursos naturais. 

                                                           
24

 O termo expulsão foi empregado por antigos moradores de Lagoinha que venderam suas casas, localizadas na 

faixa litorânea desse Distrito e foram morar em lugares bem distantes. A expressão empregada revela não a 

expulsão das pessoas, mediante a coerção, mas sua subjugação pela força do capital externo. A maioria das 

pessoas revela arrependimento pela venda de suas casas e pelos  equívocos no emprego do dinheiro resultante da 

venda de seus imóveis. Nota do autor. 

25
 Foram realizadas ações nas escolas de Ensino Médio e Fundamental Vicente Vasconcelos, José Braga de 

Paiva, Raimundo Moreira, Francisco Figueiredo, nas localidades de Cacimbão, Capim-Açu e Petronila. 
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As unidades de conservação não efetivaram seus conselhos de gestão e os planos de manejo. 

As práticas de recuperação de áreas degradadas restringiram-se a realização de Audiência 

públicas
26

.  

O município não possui um programa de gerenciamento de resíduos sólidos, de 

coleta seletiva do lixo, de reciclagem, de reutilização ou de redução do material coletado. O 

lixão, destinação final do lixo coletado no município, recebe os resíduos industriais, 

hospitalares e domiciliares. O município mantém controle de qualidade da água, realizando 

duas análises anuais, mas não apresentou documentação comprobatória referente ao 

monitoramento da qualidade dos efluentes tratados no sistema de esgotamento sanitário. 

Excetuando-se o CPTA (que teve sua função original desvirtuada), as demais ações desse 

componente perderam-se no tempo ou por depreciação natural, por falta de manutenção e por 

nunca terem sido implantadas, a exemplo dos Planos de Manejos das duas Unidades de 

Conservação. 

O Componente Transporte e Rodovia foi um dos que obtiveram maior soma de 

recursos aplicados e melhor desempenho. Cumpriu integralmente as metas propostas e 

impactou diretamente no aumento do fluxo turístico para o município. 

A construção da Rodovia Estruturante CE-085 foi reconhecida como sendo 

essencial para assegurar a acessibilidade e o desenvolvimento do turismo na costa oeste do 

Ceará. A construção da estrada e dos acessos permitiu a ligação com o litoral de forma mais 

cômoda e segura, incidindo não somente no aumento do fluxo turístico como no incremento 

das atividades direta e indiretamente ligadas ao turismo e na expansão urbana. Em 

decorrência da construção dos acessos, houve a intensificação da ocupação do litoral e da 

atividade turística, o que tem resultado na mudança das feições da costa de Paraipaba e 

interferido na lógica das ocupações tradicionais.  

A construção da CE-085 e dos trechos de acessos ao município de Paraipaba e 

Lagoinha, também contribuíram para a melhoria do nível de escolarização, (especialmente do 

ensino médio, o qual só existe oferta de escola na sede do município) mediante a melhoria da 

acessibilidade dos estudantes e o serviço de transporte escolar disponibilizado pela prefeitura 

em dezessete rotas existentes. A construção dos acessos (trechos de ligação rodoviária) 

                                                           
26

 Audiência Pública realizada em Paraipaba, no dia 11 de abril de 2008, na sede do Salão Paroquial, a respeito 

do processo de degradação da Lagoa Canabrava, a qual estive presente, como representante da SETUR/CE. 

Ocorreram duas outras audiências públicas, sendo uma para retomar a discussão a respeito da Lagoa Canabrava e 

a segunda para discutir a proposta de construção de um complexo turístico na Praia do Capim Açu. Nota do 

autor. 
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melhorou a circulação interna da comunidade residente nos distritos de Camburão e Lagoinha 

que diariamente buscam na sede do município, a maioria dos serviços públicos prestados 

pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nela concentra a maior parte dos 

equipamentos, como bancos, postos de gasolina, comércio atacadista e varejista e a feira livre, 

que funciona como espécie de entreposto comercial. 

A comunidade também se beneficiou com a melhoria do acesso ao hospital da 

cidade, única unidade médica do município em condição de realizar pequenas cirurgias e 

exames médicos. O hospital não tem, todavia, capacidade de atender a demanda gerada, dada 

suas limitações de ordem estrutural, material e humana.  

Outra importante obra de melhoria da acessibilidade foi a construção do 

Aeroporto Pinto Martins, considerada a maior obra construída com recursos do Programa, 

sendo determinante para o incremento e interiorização do turismo, repercutindo no aumento 

do fluxo turístico para Paraipaba. O Aeroporto, assim como as demais obras de infraestrutura 

aeroportuária construídas no Nordeste, foi um dos produtos do Programa que obtive maior 

destaque no estado. 

O Componente Saneamento Básico viabilizou a construção do sistema de 

abastecimento de água e esgoto que se configura como de grande importância para a melhoria 

de vida da comunidade e para redução da emissão de efluentes poluidores dos recursos 

naturais. O ponto negativo foi a baixa adesão das famílias ao sistema de esgotamento 

sanitário. Faltaram visão e planejamento adequado dos gestores na formulação do Programa, 

que não previram as dificuldades financeiras das famílias beneficiadas nem a preparação desta 

para o recebimento da obra. 

Das ações planejadas neste componente, somente o sistema de abastecimento de 

água cumpriu as metas propostas e aplicou plenamente os recursos financeiros previstos. De 

acordo com a SETUR/CE, o quantitativo de domicílios ligados a rede de água no município 

após a implementação do sistema atingiu 95,4% do total planejado e cobriu 55% da área total 

do município. No sistema de esgotamento sanitário, houve, contudo, pouca efetividade das 

ligações domiciliares, caracterizando o não alcance das metas propostas. Além disso, houve 

resistência de moradores residentes no entorno da estação de tratamento de esgoto, as quais se 

sentiram prejudicados. 
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CONCLUSÃO 

 

Apresenta-se, a seguir, as principais conclusões deste trabalho para o 

entendimento da extensão do desenvolvimento alcançado em Paraipaba a partir das ações do 

PRODETUR/NE I: 

 

 

 Sobre o Método de Avaliação e Monitoramento 

É importante ressaltar, mais uma vez, que existe uma grande dificuldade na 

mensuração dos efeitos sociais e econômicos do turismo no Brasil, dado não apenas a seu 

caráter multidisciplinar, mas também à falta de uma metodologia capaz de isolar os impactos 

gerados pelas demais atividades a este relacionadas. O Brasil ainda não desenvolveu uma 

metodologia de consenso, o que implica em uma limitação da mensuração de dados 

fidedignos sobre a atividade turística e de seus efeitos socioeconômicos. Ratifica-se aqui, a 

necessidade do aprofundamento de estudos e pesquisas que vislumbrem procedimentos 

metodológicos amplamente aceitáveis sobre os impactos gerados pela atividade turística, 

capazes também de subsidiar novas proposições de políticas públicas. 

O método de avaliação adotado nesta pesquisa foi estruturado em duas etapas: 

primeiramente avaliou-se o desempenho dos indicadores oficiais de desenvolvimento; em 

seguida, foram avaliados os componentes de ações previstos pelo Programa. A leitura cruzada 

desses dois quadros permitiu esclarecer aspectos da repercussão de uma política pública de 

turismo no desenvolvimento local. 

No entanto, a análise da extensão dos benefícios socioeconômicos foi dificultada 

pela escassez de dados e inexistência de monitoramento do Programa pelas autoridades 

responsáveis. O TCU ressalta, em seu relatório de prestação de contas do PRODETUR/NE I, 

que o BNB e o BID se preocuparam apenas com a mensuração das metas físicas, não tendo 

dado a importância necessária aos efeitos sociais gerados. Nesta perspectiva, os benefícios 

sociais seriam decorrentes da implantação das obras infraestruturais, que impulsionariam o 

crescimento do número de empresas turísticas, implicando no aumento da renda e geração de 

emprego.  
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O BNB afirma, em seu relatório final, que não foi estabelecido um instrumento de 

base para mensurar os efeitos e impactos esperados assim como a definição de indicadores e 

de produtos. Este órgão considerou que a falta de uma unidade central, que concentrasse o 

gerenciamento global e a padronização dos procedimentos, comprometeu o monitoramento do 

cumprimento das disposições do Contrato e do Regulamento Operativo.  

Além disso, as mudanças ocorridas nas administrações estaduais e municipais 

repercutiram em alterações nas estruturas institucionais, inicialmente previstas para a gestão 

do Programa, incidindo desta forma no retardamento das ações e no estabelecimento de novas 

prioridades. Estes fatos elucidam a divergência de interesses entre o órgão financiador e os 

contratantes dos empréstimos, bem como as contradições verificadas nos diferentes relatórios 

oficiais. 

 

 Sobre o PRODETUR/NE I e o desenvolvimento local 

O PRODETUR/NE I foi concebido para, dentre outros objetivos, prover de 

infraestrutura e serviços públicos as áreas com potencial turístico. O desenho do 

PRODETUR/NE I foi definido por cada estado submutuário, responsável pela elaboração da 

estratégia do desenvolvimento do turismo em seu território, a partir da proposição dos 

projetos enquadrados de acordo com a linha estabelecida pelo Programa. A expectativa era de 

que o crescimento econômico se daria com a expansão do turismo.  

De qualquer modo, o PRODETUR/NE I representou um momento marcante 

dentre as políticas de turismo implementadas no Nordeste do Brasil, no Ceará e, mais 

especificamente, no Município de Paraipaba. No Ceará, constituiu a primeira materialização 

de políticas públicas de turismo com visão de longo prazo, possibilitando a expansão 

estratégica desta atividade. Dentre as ações realizadas no âmbito estadual, destacam-se as 

obras de infraestrutura, especialmente de saneamento básico e de acessibilidade viária, como 

a construção da CE-085 e ampliação do aeroporto Pinto Martins, que impactaram 

positivamente a interiorização da demanda turística. 

O Programa contemplou especialmente as áreas mais dinâmicas do Ceará, 

seguindo a lógica dominante de dotar parte do território com a infraestrutura necessária para a 

captação de investimentos, preferencialmente do capital internacional, a fim de melhorar o 

padrão dos investimentos e estimular a vinda de novos empreendimentos. Privilegiou, 

portanto, o grande investidor, em detrimento do pequeno, na perspectiva de que o primeiro 
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pudesse induzir a distribuição de renda. Na prática, o que se verificou é que uma minoria se 

beneficiou da riqueza gerada por essa atividade, com a exploração dos recursos naturais e o 

trabalho de muitos. 

O BNB reconhece a existência de efeitos sociais negativos gerados na 

implantação das obras de infraestrutura, em virtude da falta de estudos prévios e da pouca 

discussão com a comunidade. A falta de capacitação das comunidades atingidas pelo 

PRODETUR/NE I é destacada como um de seus maiores equívocos, uma vez que não 

valorizou esses ativos, a fim de potencializar seu papel na formulação e implementação das 

ações que fomentassem o desenvolvimento local. Não houve, portanto, a necessária 

qualificação profissional da população atingida, capaz de promover seu ingresso no mercado 

de trabalho em melhores condições, com postos de trabalho mais relevantes e de maior 

remuneração salarial. 

A pesquisa de campo mostrou que a população de Paraipaba tem pouca 

compreensão dos benefícios socioeconômicos gerados pelo PRODETUR/NE I. Isso se deu, 

dentre outros fatores, devido à forma impositiva pela qual o Programa foi implantado no 

município, não prevendo a participação dos diferentes atores sociais. Faltou em suas 

estratégias de ação, a realização de encontros, oficinas e seminários que possibilitassem o 

esclarecimento necessário das ações programadas. Dentre os vários problemas gerados pela 

falta de informação, destaca-se o caso da falta de adesão de muitas famílias ao sistema de 

esgotamento sanitário. 

Mesmo entre os empresários (os mais beneficiados), há um reduzido 

conhecimento do Programa e das ações realizadas no município. Esta apreensão restringiu-se 

muito mais aos efeitos gerados, como o aumento do número de estabelecimentos turísticos. 

Também entre os gestores municipais, é acentuado o desconhecimento das premissas e dos 

resultados alcançados. Os gestores municipais entrevistados se justificam afirmando que não 

acompanharam o Programa em sua primeira etapa. Alguns não conseguiram estabelecer 

sequer uma relação entre as atribuições de suas pastas e as proposições do referido Programa 

voltado para o município. 

A população de Paraipaba se mostra dividida quando consultada sobre o grau de 

satisfação em relação às obras realizadas pelo PRODETUR/NE I. Alguns consideram que as 

obras impactaram diretamente na melhoria da qualidade de vida, enquanto outros afirmam 

que foram gerados efeitos negativos, sobretudo a especulação imobiliária que obrigou antigos 
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moradores a morar em lugares mais distantes, de difícil acesso e sem infraestrutura. Vários 

pescadores queixaram-se da ocupação e privatização de alguns morros que dificultaram o 

acesso à praia, obrigando-os a percorrer distâncias maiores para o desembarque do pescado e 

de seus equipamentos. 

Os estudos realizados sinalizam que é preciso romper com a idéia de um modelo 

de desenvolvimento local baseado em crescimento econômico stricto sensu e incorporar 

outras necessidades alinhadas à sustentabilidade, como a inclusão social e valorização do 

contexto cultural. Uma maior inclusão social passa obrigatoriamente pela expansão do poder 

de mobilização social e política dos habitantes, rompendo com o processo de conformismo, 

inércia e passividade. É o aproveitamento dos “ativos sociais”, como chamam alguns teóricos 

o patrimônio latente e potencial endógeno, constituído pelas formas de organização e 

representação de grupo, com vista à promoção, integração social e a observação das 

liberdades humanas. Inclusão social implica na valorização das organizações sociais com a 

finalidade de aumentar sua disposição em busca da resolução dos problemas do município, 

juntamente com o poder público. 

Nessa perspectiva a dimensão cultural do desenvolvimento ganha importância, 

pois pode contribuir para o fortalecimento e potencialização dos saberes e fazeres populares e 

dos códigos de relacionamento da comunidade local. As ações concebidas e implementadas 

com esse compromisso, tendem, conforme a prática observada, a serem melhor assimiladas 

pelos beneficiários, contribuindo para o fortalecimento da identidade da comunidade. Além 

disso, pode possibilitar a ampliação da oferta de atração turística para o município, rompendo 

o modelo vigente, de sol e praia, fundamentando o desenvolvimento local em bases mais 

sustentáveis. 

 

 Sobre o Modelo de Turismo de Paraipaba 

Em Paraipaba, o PRODETUR/NE I investiu 83,6% do total programado e aplicou 

99,7% dos recursos do financiamento. O turismo beneficiou-se sobremaneira com a realização 

das obras para melhoria da acessibilidade. Pode-se destacar o aumento do fluxo turístico, 

aumento do PIB per capita, do número de estabelecimentos turísticos (foram instalados no 

município hotéis, pousadas, restaurantes, lanchonetes, barracas de praia, sorveteria e empresa 

de transporte), de oferta de empregos e da arrecadação municipal. O número de turistas que 

visitaram o município passou de 24.417, em 2002, para 57.780, em 2005, alcançando em 
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2007 o quantitativo de 77.131 turistas, e ocupando o 6º lugar no ranking dos municípios 

cearenses mais visitados do estado
1
. 

Contudo, a avaliação das ações do PRODETUR/NE I em Paraipaba permite 

concluir que o desenvolvimento da atividade turística se deu de forma localizada e 

concentrada. Localizada porque privilegiou somente a sede do município e o distrito de 

Lagoinha, deixando de fora os distritos de Camboas e Boa Vista. As iniciativas da 

comunidade e de pequenos comerciantes, não receberam o fomento necessário do poder 

público estadual e municipal no incremento da atividade turística, fato que possibilitaria a 

inclusão desses atores no processo de desenvolvimento. E ficou concentrada no setor turístico, 

em detrimento de outras atividades produtivas, gerando uma dependência da economia local à 

variação sazonal do fluxo turístico, numa dinâmica pendular de diminuição da renda e da 

empregabilidade.  

Os resultados alcançados contribuíram para o crescimento do turismo, mas não 

foram suficientes para garantir a melhoria da qualidade de vida de forma ampla e sustentável. 

Para este fim, as ações do PRODETUR/NE I deveriam estar integradas a outros programas e 

ações públicas setoriais articuladas em uma atuação conjunta dos órgãos públicos nos três 

níveis governamentais.  

No âmbito do desenvolvimento institucional, Paraipaba revelou uma baixa 

capacidade de gerir e se beneficiar com o aumento do fluxo turístico e das vantagens advindas 

das obras de infraestrutura. Ocorreram deficiências na gestão do uso e ocupação do solo, na 

gestão ambiental e na gestão do patrimônio cultural, especialmente do patrimônio imaterial. A 

expansão do turismo incorporou áreas impróprias  gerando impactos socioambientais que 

põem em risco a sustentabilidade, especialmente do distrito de Lagoinha. A especulação 

imobiliária tem produzido a expropriação de terras das comunidades tradicionais, bem como 

na formação de ocupações periféricas desordenadas sem a infraestrutura básica. 

Esse quadro é em grande parte resultado da deficiência técnica e operacional do 

município. Destacam-se as dificuldades na operacionalização e implementação do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU e do conjunto básico de leis que compõem a 

base da política urbana do município. E, apesar da institucionalização de instrumentos de 

proteção ambiental que ampliaram as possibilidades de controle da exploração turística 

sustentável – como o aproveitamento do Estuário do Rio Curu, do manguezal e das lagoas e 

                                                 
1
 CEARÁ. Secretaria de Turismo do Estado do Ceará. Agregados turísticos – 2008. Fortaleza: SETUR, 2008. 
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dunas que integram a APA de Lagoinha –, houve um elevado grau de antropização da 

cobertura vegetal local, com pouco controle ambiental.  

A falta de capacidade administrativa do município em adotar iniciativas e assumir 

uma gestão que enfrente os obstáculos e busque soluções adequadas à sua realidade é, 

portanto, um dos grandes desafios para se alcançar o desenvolvimento local. Essa carência 

estende-se à manutenção dos cadastros técnicos e imobiliários, bem como a sistematização de 

informações que subsidiem o planejamento. A previsão de construção de novos 

empreendimentos turísticos e de aumento de segundas residências em Paraipaba exigirá maior 

capacidade técnica do município para análise adequada dos projetos, assim como a definição 

de estratégias preventivas diante dos possíveis efeitos ambientais que poderão advir.  

No atual modelo de turismo desenvolvido em Paraipaba, a grande maioria dos 

turistas que vêm por meio das agências de viagens não pernoita no lugar. Os demais vêm de 

forma espontânea, sem roteiros determinados, em carros de passeio, oriundos, principalmente 

de Fortaleza, de municípios cearenses e de outros estados. A taxa média de permanência na 

localidade é de 2,9 dias, considerada baixa. Isso implica na restrição da receita turística, uma 

vez que quanto menor a taxa média de permanência, menores são os gastos efetuados na 

localidade. 

Este modelo gera uma dependência quase total dos serviços e comércio local com 

as agências receptivas, que vendem em Fortaleza os “pacotes turísticos”
2
 para as praias, 

incluindo Lagoinha. Os efeitos dessa dependência são percebidos mais claramente quando 

ocorre variação do movimento turístico, especialmente nos períodos de baixa estação ou nos 

dias da semana em que as agências não comercializam aquele destino. Com a redução da 

movimentação turística nesse período, empresas e pessoas envolvidas no setor são 

significativamente afetadas. 

É importante destacar a necessidade da diversificação da atividade econômica em 

Paraipaba, para que o município não fique na dependência exclusiva do turismo, atividade que 

pode sofrer grandes variações em função dos conflitos mundiais, instabilidades econômicas e 

políticas, internas e externas. Neste sentido, o produto turístico “Paraipaba/CE” mostrou-se 

claramente frágil, necessitando potencializar os atrativos históricos e culturais, diversificar e 

                                                 
2
 As agências que regularmente comercializam aquele destino são: NETUR, Ocean View, Gran Tur, Olivier Tur, 

a qual presta serviços para a operadora CVC. 
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qualificar a oferta turística local e desenvolver um modelo de turismo integrado aos valores 

locais. 

Considera-se, enfim, que a proposta de desenvolvimento local, tendo o turismo 

como indutor, não pode ser tratada como uma receita milagrosa, devendo-se observar as 

limitações e possibilidades desse modelo, em face das dinâmicas da globalização. Sem dúvida 

o setor turístico em Paraipaba constitui uma importante estratégia de alavancagem para seu 

desenvolvimento sustentável, devendo os gestores públicos e privados observar algumas 

condições: 

 Melhoria da organização social das entidades de classe e da infraestrutura do turismo; 

 Intensificação das atividades produtivas tradicionais, como a pesca, a agricultura, o 

artesanato e o estímulo à iniciativa de pequenos empreendimentos, como atividades de 

lazer e entretenimento; 

 Integração da população rural como agente que contribui e se beneficia do 

desenvolvimento econômico, incluindo-a no circuito turístico; 

 Melhoria da capacidade de gestão do município, possibilitando a aplicação efetiva do 

Plano Diretor Municipal, utilização adequada dos instrumentos de uso e ocupação do 

solo,  

 Melhoria do desempenho da gestão administrativa e fiscal; 

 Estruturação de uma consistente política municipal de meio ambiente; 

 Criação de um sistema municipal de informação que possibilite a identificação das 

especificidades socioeconômicas do município. 

 

Para concluir, cabe esclarecer que as conclusões deste estudo não esgotam a 

temática da avaliação do PRODETUR/NE I. Ao contrário, a análise realizada levanta novos 

questionamentos que sugerem o aprofundamento da pesquisa, a ampliação do seu universo 

territorial e da parcela da população investigada, o que não pôde ser feito por limitações 

orçamentárias e de tempo. Com estes resultados, o que se espera é trazer uma contribuição 

para sensibilizar os gestores do turismo (públicos e privados) sobre a importância do 

monitoramento e da avaliação de seus programas, bem como para enfatizar a necessidade da 

prática da participação da coletividade na discussão das políticas públicas de turismo e de 

desenvolvimento. 

* 
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 Entrevista: 

Representante da Área de Planejamento Urbano  

Data: 

Questão  Resposta: 

1. 

Qual sua visão sobre a importância do 

PRODETUR NE I para o desenvolvimento 

do turismo do estado? 

 

2. 

Quais os impactos positivos, econômicos e 

sociais, provenientes da atividade turística 

no estado? 

 

3. 

Quais os principais benefícios gerados pelo 

PRODETUR nos Municípios 

CONTEMPLADOS? 

Redução de desequilíbrios regionais, 

aumento da arrecadação tributária, geração 

de emprego e renda, ordenamento 

territorial. 

 

4. 

Quais os aspectos negativos que você 

destaca no PRODETUR NE I 

 

5. 

Em face dos investimentos que estão sendo 

feitos no PRODETUR NE II, nos que serão 

feitos, como o PRODETUR NACIONAL e 

futuros investimentos, que poderão vir para 

o estado, com ações estruturadoras, qual sua 

perspectiva para o desenvolvimento do 

turismo e do estado nas vertentes 

econômicas, culturais e ecológico nos anos 

vindouros. 

 

6. 

 Quais os avanços e desafios a serem 

enfrentados na busca do desenvolvimento 

do turismo no estado? 

 

7. 

Qual sua opinião sobre os incentivos dados 

aos empreendedores e o compromisso social 

destes com a comunidade 

 

8. 

Qual sua opinião sobre o incremento do 

fomento ao turismo comunitário e ao 

processo de inclusão?  

 

9. 

Qual a sua perspectiva para o turismo do 

Ceará num período de 15 anos 
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 Entrevista:   
SEBRAE 

Data: 

Questão  
 

Resposta: 

1. 
Qual sua visão sobre a importância do PRODETUR NE I 
para o desenvolvimento do turismo do estado? 

 

2. 
Quais os impactos positivos, econômicos e sociais, 
provenientes da atividade turística no estado? 

 

3. 
Quais os principais benefícios gerados pelo PRODETUR 
nos Municípios CONTEMPLADOS? 
Ex: Redução de desequilíbrios regionais, aumento da 
arrecadação tributária, geração de emprego e renda, 
ordenamento territorial. 

 

4. 
Quais os aspectos negativos que você destaca no 
PRODETUR NE I 

 

5. 
Em face dos investimentos que estão sendo feitos no 
PRODETUR NE II, nos que serão feitos, como o 
PRODETUR NACIONAL e futuros investimentos, que 
poderão vir para o estado, com ações estruturadoras, 
qual sua perspectiva para o desenvolvimento do 
turismo e do estado nas vertentes econômicas, 
culturais e ecológico nos anos vindouros. 

 

6. 
 Quais os avanços e desafios a serem enfrentados na 
busca do desenvolvimento do turismo no estado? 

 

7. 
Qual sua opinião sobre os incentivos dados aos 
empreendedores e o compromisso social destes com a 
comunidade? 

 

8. 
Qual sua opinião sobre o incremento do fomento ao 
turismo comunitário e ao processo de inclusão?  

 

9. 
Qual a sua perspectiva para o turismo do Ceará num 
período de 15 anos 
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Entrevista: 

Deputado Estadual  

Data: 03/12/2008 

Questão  

 

Resposta: 

1. 

Qual sua visão sobre a importância do 

PRODETUR NE I para o desenvolvimento 

do turismo do estado? 

 

 

2. 

Quais os impactos positivos, econômicos e 

sociais, provenientes da atividade turística no 

estado? 

 

 

3. 

Quais os principais benefícios gerados pelo 

PRODETUR nos Municípios 

CONTEMPLADOS? 

Alguns indicativos: 

 

4. 

Quais os aspectos negativos que você destaca 

no PRODETUR NE I 

 

5. 

Em face dos investimentos que estão sendo 

feitos no PRODETUR NE II, nos que serão 

feitos, como o PRODETUR NACIONAL e 

futuros investimentos, que poderão vir para o 

estado, com ações estruturadoras, qual sua 

perspectiva para o desenvolvimento do 

turismo e do estado nas vertentes 

econômicas, culturais e ecológico nos anos 

vindouros.  

 

 6. 

 Quais os avanços e desafios a serem 

enfrentados na busca do desenvolvimento do 

turismo no estado? 

 

7. 

Qual sua opinião sobre os incentivos dados 

aos empreendedores e o compromisso social 

destes com a comunidade.  

 

8. 

Qual sua opinião sobre o incremento do 

fomento ao turismo comunitário e ao 

processo de inclusão?  

 

9. 

Qual a sua perspectiva para o turismo do 

Ceará num período de 15 anos 
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 Entrevista: 

Representante da Academia  

Data: 

Questão  

 

Resposta: 

1. 

Qual sua visão sobre a importância do 

PRODETUR NE I para o desenvolvimento 

do turismo do estado? 

 

2. 

Quais os impactos positivos, econômicos e 

sociais, provenientes da atividade turística 

no estado? 

 

3. 

Quais os principais benefícios gerados pelo 

PRODETUR nos Municípios 

CONTEMPLADOS? 

Redução de desequilíbrios regionais, 

aumento da arrecadação tributária, geração 

de emprego, renda e ordenamento 

territorial. 

 

4. 

Quais os aspectos negativos que você 

destaca no PRODETUR NE I 

 

5. 

Em face dos investimentos que estão sendo 

feitos no PRODETUR NE II, nos que serão 

feitos, como o PRODETUR NACIONAL e 

futuros investimentos, que poderão vir para 

o estado, com ações estruturadoras, qual sua 

perspectiva para o desenvolvimento do 

turismo e do estado nas vertentes 

econômicas, culturais e ecológico nos anos 

vindouros. 

 

6. 

 Quais os avanços e desafios a serem 

enfrentados na busca do desenvolvimento 

do turismo no estado? 

 

7. 

Qual sua opinião sobre os incentivos dados 

aos empreendedores e o compromisso social 

destes com a comunidade 

 

8. 

Qual sua opinião sobre o incremento do 

fomento ao turismo comunitário e ao 

processo de inclusão?  

 

9. 

Qual a sua perspectiva para o turismo do 

Ceará num período de 15 anos 
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Entrevista: 

Secretário Adjunto da SETUR 

Data: 01/12 

Questão  Resposta: 

1.Qual a avaliação do PRODETUR NE I 

para o desenvolvimento do turismo do 

estado? 

 

2.Quais os impactos positivos, econômicos 

e sociais, provenientes da atividade turística 

no estado? 

 

3.Quais os principais benefícios gerados 

pelo PRODETUR nos Municípios 

CONTEMPLADOS? 

Redução de desequilíbrios regionais, 

aumento da arrecadação tributária, geração 

de emprego e renda 

 

4.Existe uma política pública de turismo 

para o estado? Quais as bases do 

planejamento estratégico dessa política?  

 

 

5. Quais as linhas de ação da Secretaria?      

Regionalização, PRODETUR, 

Posicionamento estratégico, Roteiros 

turísticos, Programa de capacitação 

 

6.Quais os avanços e desafios a serem 

enfrentados pela SETUR? 

 

7.Existe algum compromisso 

socioeconômico dos equipamentos 

turísticos em instalados e/ou em instalação 

no estado? 

 

8.Existe alguma proposta de fomento ao 

turismo comunitário?  
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Entrevista: 
Secretário de Turismo, Cultura e Meio Ambiente  

Data: 

Questão  
 

Resposta: 

1. 
Qual sua impressão em relação ao PRODETUR 
NE I para o desenvolvimento de Paraipaba? 

 

2. 
Quais os impactos positivos, econômicos e 
sociais, provenientes da atividade turística? 

 

3. 
Quais os setores da economia que se 
beneficiaram com o incremento da atividade 
turística em Paraipaba? 

 

4. 
Existe alguma dificuldade de gestão em função 
da Secretaria ter três áreas de competência 
distintas? 

 

5. 
Como a prefeitura e a sua secretaria, em 
particular, acompanharam o PRODETUR NE I? 

 

6. 
A Secretaria dispõe de um Plano de 
Desenvolvimento Integrado de Turismo 
Sustentável? 

 

7. 
Existem estudos sobre o perfil, a demanda e a 
freqüência de turistas durante o ano? 

 

8. 
Existe um programa de Educação ambiental? 

 

9. 
O município dispõe de órgão ambiental? O 
órgão é de fiscalização e/ou licenciamento 
ambiental? 

 

10. 
Existem incentivos para implantação de 
empreendimentos turísticos no Município. 
Todos possuem licenciamento ambiental? 

 

11. 
Existem programas municipais (estaduais e/ou 
federais) integrados ou complementares 
(infra-estrutural e social) ao PRODETUR NE I? 

 

12.  
Qual a política municipal para as Unidades de 
Conservação (APAs, APPs) e de que forma elas 
se integram ao turismo?  

 

13. 
Quais os impactos ambientais negativos 
observados no município devido aos 
investimentos e consumo do turismo? 

(   ) Degradação ambiental devido aos 
empreendimentos; 

(   ) Alteração da paisagem natural, expansão da 
área urbana e ocupação desordenada; 

(   ) Contaminação residual, incluindo a da água;  

(   ) Poluição visual, congestionamento de 

tráfego;  
(   ) Destruição de ecossistemas (como 

manguesais); 
(   ) Aumento da violência, prostituição e 

drogas). 
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Entrevista:  Representantente da Associação das Rendeiras na 

localidade de Cacimbão em Paraipababa 
 

Data: 09/12/2008 

Questão  

 

Resposta: 

1. 

Qual sua impressão em relação ao 

PRODETUR NE I para o desenvolvimento 

de Paraipaba? 

 

2. 

Quais os impactos positivos, econômicos e 

sociais, provenientes da atividade turística? 

 

3. 

Quais os setores da economia que se 

beneficiaram com o incremento da atividade 

turística em Paraipaba? 

 

4. 

Na sua visão, como os benefícios foram 

distribuídos no território municipal (Onde? 

Como? Por que?). 

 

5. 

No seu setor de trabalho, houve aumento da 

renda familiar? 

 

6. 

Qual a forma de organização atual do seu 

setor de trabalho? 

 

7. 

Quais os lugares do município de maior 

potencial para o seu setor de trabalho? 
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Entrevista: 

Prefeita Municipal de Paraipaba/CE 

Data: 

Questão  Resposta: 

1. 

Qual sua impressão em relação ao 

PRODETUR NE I para o desenvolvimento 

de Paraipaba? 

O município melhorou seus indicadores 

sociais e institucionais? 

 

2. 

Quais os impactos positivos, econômicos e 

sociais, provenientes da atividade turística? 

 

3. 

Quais os setores da economia que se 

beneficiaram com o incremento da 

atividade turística em Paraipaba? 

 

4. 

Existe uma política municipal de meio 

ambiente? Quais os avanços e desafios a 

serem enfrentados?  

 

5. 

Existe um plano diretor para o município? 

Qual a sua situação institucional (aprovado, 

não-aprovado, etc.)? 

 

6. 

Quais os principais problemas 

diagnosticados com o avanço da 

urbanização em Paraipaba? 

 

7. 

Quais os impactos ambientais negativos 

observados no município devido aos 

investimentos e consumo do turismo? 

(   ) Degradação ambiental devido aos 

empreendimentos; 

(   ) Alteração da paisagem natural, 

expansão da área urbana e ocupação 

desordenada; 

(   ) Contaminação residual, incluindo a 

da água;  

(   ) Poluição visual, congestionamento 

de tráfego;  

(   ) Destruição de ecossistemas (como 

manguesais); 

(   ) Aumento da violência, prostituição e 

drogas). 
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Entrevista: 

Representante do setor público 

Data: 

Questão  

 

Resposta: 

1. 

Qual sua impressão em relação ao 

PRODETUR NE I para o desenvolvimento 

de Paraipaba? 

 

2. 

Quais os impactos positivos, econômicos e 

sociais, provenientes da atividade turística? 

 

3. 

Quais os setores da economia que se 

beneficiaram com o incremento da 

atividade turística em Paraipaba? 

 

4. 

Existem ações visando efetivar a Rede 

Pública de Água e Esgoto Sanitário, 

incentivando a população beneficiada a 

realizar suas ligações? 

 

5. 

Quais são os dados oficiais referentes à 

água e esgoto no município de Paraipaba? 

 

7. 

Quais os impactos ambientais negativos 

observados no município devido aos 

investimentos e consumo do turismo? 

(   ) Degradação ambiental devido aos 

empreendimentos; 

(   ) Alteração da paisagem natural, 

expansão da área urbana e ocupação 

desordenada; 

(   ) Contaminação residual, incluindo a 

da água;  

(   ) Poluição visual, congestionamento 

de tráfego;  

(   ) Destruição de ecossistemas (como 

manguesais); 

(   ) Aumento da violência, prostituição e 

drogas). 
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Entrevista: 

Empresário     

Data: 

Questão  

 

Resposta: 

1. 

Qual sua impressão em relação ao 

PRODETUR NE I para o desenvolvimento 

de Paraipaba? 

 

2. 

Quais os impactos positivos e negativos, 

econômicos e sociais, provenientes da 

atividade turística? 

 

3. 

Quais os setores da economia que se 

beneficiaram com o incremento da 

atividade turística em Paraipaba? 

 

4. 

Na sua visão, como os benefícios foram 

distribuídos no território municipal (Onde? 

Como? Por que?). 

 

5. 

Quais as principais ações implementadas no 

município que contribuíram para o 

progresso. Quais os principais problemas 

encontrados na atividade e os desafios para 

o futuro? 

 

6. 

Como se dá a evolução do fluxo turístico no 

município? 

 

7. 

Quais os impactos ambientais negativos 

observados no município devido aos 

investimentos e consumo do turismo? 

(   ) Degradação ambiental devido aos 

empreendimentos; 

(   ) Alteração da paisagem natural, 

expansão da área urbana e ocupação 

desordenada; 

(   ) Contaminação residual, incluindo a 

da água;  

(   ) Poluição visual, congestionamento 

de tráfego;  

(   ) Destruição de ecossistemas (como 

manguesais); 

(   ) Aumento da violência, prostituição e 

drogas). 
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Entrevista: 

Secretário de Ação Social de PARAIPABA/CE 

Data: 

Questão  

 

Resposta: 

1. 

Qual sua impressão em relação ao 

PRODETUR NE I para o desenvolvimento 

de Paraipaba? 

 

2. 

Quais os impactos positivos, econômicos e 

sociais, provenientes da atividade turística? 

 

3. 

Quais os setores da economia que se 

beneficiaram com o incremento da atividade 

turística em Paraipaba? 

 

4. 

Como a prefeitura e a sua secretaria, em 

particular, acompanharam o PRODETUR 

NE I? 

 

5. 

Qual é a política municipal de promoção 

social? Quais os principais problemas e 

desafios à enfrentar? 

 

6. 

Existe estudo sobre o impacto do turismo no 

cenário social de Paraipaba? 

 

7. 

Quais os impactos ambientais negativos 

observados no município devido aos 

investimentos e consumo do turismo? 

(   ) Degradação ambiental devido aos 

empreendimentos; 

(   ) Alteração da paisagem natural, 

expansão da área urbana e ocupação 

desordenada; 

(   ) Contaminação residual, incluindo a 

da água;  

(   ) Poluição visual, congestionamento 

de tráfego;  

(   ) Destruição de ecossistemas (como 

manguesais); 

(   ) Aumento da violência, prostituição e 

drogas). 
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Entrevista: 

Secretário de Saúde de Paraipaba/CE  

Data: 

Questão  

 

Resposta: 

1. 

Qual sua impressão em relação ao 

PRODETUR NE I para o desenvolvimento 

de Paraipaba? 

 

2. 

Quais os impactos positivos, econômicos e 

sociais, provenientes da atividade turística? 

 

3. 

Quais os setores da economia que se 

beneficiaram com o incremento da 

atividade turística em Paraipaba? 

 

4. 

Como a prefeitura e a sua secretaria, em 

particular, acompanharam o PRODETUR 

NE I? 

 

5. 

Quais os programas de saúde realizados 

pelo município? 

 

6. 

Qual a avaliação do gestor sobre a estrutura 

da saúde e a demanda existente? 

 

7. 

Quais os impactos ambientais negativos 

observados no município devido aos 

investimentos e consumo do turismo? 

(   ) Degradação ambiental devido aos 

empreendimentos; 

(   ) Alteração da paisagem natural, 

expansão da área urbana e ocupação 

desordenada; 

(   ) Contaminação residual, incluindo a 

da água;  

(   ) Poluição visual, congestionamento 

de tráfego;  

(   ) Destruição de ecossistemas (como 

manguesais); 

(   ) Aumento da violência, prostituição e 

drogas). 
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Entrevista: 

Secretário de Infraestrutura de PARAIPABA/CE 

Data: 

Questão  Resposta: 

1.Qual sua impressão em relação ao 

PRODETUR NE I para o desenvolvimento de 
Paraipaba? 

 

2.Quais os impactos positivos, econômicos e 

sociais, provenientes da atividade turística? 

 

3.Quais os setores da economia que se 
beneficiaram com o incremento da atividade 

turística em Paraipaba? 

 

4.Como a prefeitura e a sua secretaria, em 
particular, acompanharam o PRODETUR NE I? 

 

5.Quais os instrumentos legais que o município 

dispõe para o controle da expansão do território, 

em função da implementação da infra-estrutura? 

 

6.Quais são os planos existentes para a 

efetivação e ampliação da Rede Pública de 

Água e Esgoto Sanitário? 

 

7.Qual o impacto do turismo nessa produção 
dos resíduos sólidos, considerando os períodos 

de alta e baixa estação? 

 

8.O município dispõe de matadouro? Em caso 

afirmativo, ele atende as condições sanitárias 
necessárias? 

 

9.Qual a cobertura e periodicidade da coleta dos 

resíduos sólidos no município? 

 

10.O que vai mudar com a construção do aterro 
sanitário regional? Quais os benefícios advindos 

dessa política? 

 

11.Existem estudos apontando a produção de 
resíduos sólidos produzidos e recolhidos por 

dia? 

 

12.Qual a cobertura e periodicidade da coleta 

dos resíduos sólidos no município? 

 

13.Quais os impactos ambientais negativos 

observados no município devido aos 

investimentos e consumo do turismo? 

(   ) Degradação ambiental devido aos 

empreendimentos; 

(   ) Alteração da paisagem natural, expansão 

da área urbana e ocupação desordenada; 
(   ) Contaminação residual, incluindo a da 

água;  

(   ) Poluição visual, congestionamento de 
tráfego;  

(   ) Destruição de ecossistemas (como 

manguesais); 
(   ) Aumento da violência, prostituição e 

drogas). 
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