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O litoral se particulariza como um espaço dotado de vantagens locacionais 
e de especificidades que lhe qualificam como uma faixa privilegiada e de 
qualidades geográficas espetaculares. (MORAES, 2007, p.22) 

 



 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal verificar se a atividade turística 

atuou como vetor de crescimento urbano no município de Barreirinhas com foco nos 

meios de hospedagens implantados a partir da criação do Parque Nacional dos 

Lençóis Maranhenses. Dessa forma, foi necessário analisar o processo de ocupação 

dos espaços litorâneos nas principais metrópoles nordestinas e compará-lo com as 

singularidades presentes no litoral maranhense que estão associadas à existência 

de espaços preservados e ao predomínio de atividades econômicas tradicionais, 

com destaque para a pesca. Os municípios de São Luís e Barreirinhas podem ser 

considerados como pontos de exceção no litoral maranhense e se destacam na 

atividade turística, portanto, com o intuito de compreender o desenvolvimento desse 

setor na região nordeste foram analisadas as políticas públicas promovidas pelo 

Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR) no Maranhão. 

Os investimentos públicos no município de Barreirinhas promoveram a infraestrutura 

necessária para a chegada de novos meios de hospedagens que se concentraram 

na sede e logo se irradiaram para povoados localizados junto ao mar e às margens 

do Rio Preguiças. A pesquisa detalha a geografia do lugar trazendo informações 

sobre o município de Barreirinhas com destaque para o Parque Nacional dos 

Lençóis Maranhenses, e por fim, aborda o crescimento dos meios de hospedagens e 

o relaciona com a atividade turística em Barreirinhas em busca de elucidar se essa 

simbiose é benéfica ou prejudicial aos moradores locais. Os procedimentos 

metodológicos utilizados foram a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo, os 

registros fotográficos, a aplicação de entrevistas e a elaboração de produtos 

cartográficos. O estudo apresenta como principais resultados o desrespeito à 

legislação ambiental e um cenário de concentração dos meios de hospedagens nas 

margens do Rio Preguiças, com relação aos aspectos socioeconômicos percebe-se 

a informalidade como principal relação de trabalho e os baixos indicadores sociais 

indicam uma elevada concentração de renda o que sugere que a atividade turística 

não promoveu benefícios de ordem ambiental, econômica e social para os 

moradores locais. 

 

Palavras-chave: atividade turística; meios de hospedagens; Barreirinhas. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The main objective of the present study is to verify if the tourist activity has acted as 

a vector of urban growth in the municipality of Barreirinhas with a focus on the means 

of hosting implemented after the creation of the Lençóis Maranhenses National Park. 

Thus, it was necessary to analyze the occupation process of the coastal areas in the 

main Northeastern large cities and compare it with the singularities found in the 

Maranhão coast, which are associated with the existence of preserved areas and the 

predominance of traditional economic activities, especially fishing. The cities of São 

Luís and Barreirinhas can be considered as exception points on the Maranhão coast 

and stand out in the tourist activity, therefore, in order to understand the development 

of this sector in the northeast region, we have analyzed the public policies promoted 

by the Tourism Development Program in the Northeast (PRODETUR) in Maranhão. 

Public investments in the municipality of Barreirinhas promoted the necessary 

infrastructure for the arrival of new real estate developments that were concentrated 

in the town and soon spread to villages located by the sea and along the Preguiças 

River. The research details the geography of the place, providing information about 

the municipality of Barreirinhas with emphasis on the Lençóis Maranhenses National 

Park, and finally, addresses the real estate growth and relates it to the tourist activity 

in Barreirinhas in an attempt to elucidate whether this symbiosis is beneficial or 

harmful to the local residents. The methodological procedures used were 

bibliographic research, field research, photographic records, application of interviews 

and the elaboration of cartographic products. The study presents as main results the 

disrespect for environmental legislation and a scenario of concentration of means of 

accommodation on the banks of the Preguiças River, in relation to socioeconomic 

aspects, informality is perceived as the main employment relationship and low social 

indicators indicate a high concentration income, which suggests that the tourist 

activity did not provide environmental, economic and social benefits for local 

residents. 

 

Keywords: tourist activity; means of hosting; Barreirinhas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A trajetória do autor e a escolha do tema da pesquisa 

 

A presente tese possui o objetivo de analisar o crescimento dos 

empreendimentos turísticos no entorno de uma Unidade de Conservação (UC) no 

estado do Maranhão. Essa conexão entre o turismo e os empreendimentos 

imobiliários se faz presente no município de Barreirinhas (MA) propiciando 

caraterísticas de modernidade a este território no litoral maranhense. O pesquisador 

possui vínculos afetivos e profissionais respectivamente com a área de estudo, pois, 

sua família é genuína da “Região dos Lençóis” e atualmente trabalha como 

professor no Instituto Federal do Maranhão (IFMA) Campus Barreirinhas desde o 

ano de 2013. 

A respeito de sua trajetória profissional, após finalizar a graduação em 

2003 foi professor de várias escolas particulares em São Luís, dentre elas, o Colégio 

Upaon-Açu, o Objetivo, o Master e a Escola Santa Fé, concomitantemente lecionou 

na rede pública estadual de ensino na escola Luís Rêgo, pedindo exoneração em 

2016. No ano de 2010, fez uma Pós-Graduação a título de Especialização, no 

Instituto de Ensino São Franciscano (IESF) e em 2011, tornou-se “Especialista em 

Gestão Interdisciplinar do Meio Ambiente e Educação Ambiental”. 

Ao fazer parte do corpo docente do IFMA a partir de 2013, exerceu a 

função de Coordenador dos Cursos Técnicos de Agroecologia e Meio Ambiente. No 

mesmo ano no mês de junho, era lançado um processo seletivo para uma turma de 

Mestrado, a qual foi aprovado e iniciou seus estudos na Universidade do Vale do 

Itajaí (UNIVALI)/SC. 

No Mestrado em Turismo e Hotelaria, a orientação ficou no encargo do 

Prof. Dr. Francisco Antônio dos Anjos e o título da dissertação foi “A Ocupação e o 

Ordenamento do Território Turístico no Município de Barreirinhas (MA), esse 

trabalho foi essencial na escolha do tema atual da tese, pois, o contato com a 

realidade socioeconômica da sociedade barreirinhense e dos problemas de 

ordenamento do município aproximaram o pesquisador ainda mais com o objeto de 

estudo. Após a defesa da dissertação em 2015, desenvolveu trabalhos de pesquisa 

e extensão na área de turismo, ao mesmo tempo que lecionou nos cursos de 

Agenciamento de Viagens, Meio Ambiente e Biologia.  
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O ano de 2017 começou com novos desafios para o pesquisador com a 

abertura do processo seletivo para o Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Dessa forma, inscreveu-se, foi aprovado e 

encaminhou seus estudos no curso de Doutorado no estado do Ceará.  

Segundo o autor da pesquisa, o primeiro contato com o Doutorado surgiu 

no auditório com uma palestra de orientação dos coordenadores do programa. 

Segundo ele, esse momento foi o começo de uma longa jornada, que envolvia 

disciplinas, provas de proficiência e o contato com professores, dentre eles o Dr. 

Alexandre Queiroz Pereira, que na época ministrara a disciplina de Seminário de 

Temas Específicos de Doutorado I e II e que muito contribuiu com orientações a 

respeito dos projetos a serem desenvolvidos no programa. 

Faz-se necessário citar ainda, o professor Dr. Eustógio Wanderley Correia 

Dantas, escolhido como seu orientador e por ser um motivador em pesquisas na 

área da Geografia do Litoral, o que o fez despertar um interesse pelos temas que 

abordam o lazer, a vilegiatura, as práticas marítimas modernas e os 

empreendimentos turísticos. 

Cita-se que ao trilhar pelos corredores do prédio de geografia, despertou 

o interesse em conhecer o Laboratório de Planejamento Urbano (LAPUR), um 

espaço de incentivo as produções textuais e discussões acerca de temas 

relacionados com a Geografia Urbana, nas quais destacam-se as obras 

“Maritimidade nos Trópicos”, “Lazer na Praia, “A Urbanização vai à Praia” e “Turismo 

e Imobiliário nas Metrópoles”, livros que serviram de base para a presente tese e 

que foram publicados em parceria com o Observatório das Metrópoles ou pelas 

Edições UFC. Essas obras foram fontes de inspiração para um debruçar nas leituras 

de livros, artigos, dissertações e teses, que trouxeram como frutos publicações e 

participações em encontros de pós-graduandos, dentre os quais destacam-se: 

a) Participação na IX Jornada Internacional de Políticas Públicas, na qual 

defendi o artigo intitulado “O Desenvolvimento Econômico do Povoado 

Tapuio frente a criação do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, 

ano de 2019; 

b) Participação no XIII Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Geografia, na qual defendi o artigo intitulado 

“Tempo e Espaço: a influência da maritimidade no processo de ocupação 

pretérita e atual do litoral maranhense, ano de 2019; 
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c) Publicação de artigo na Revista Brazilian Journal of Development com o 

nome “Desenvolvimento Econômico do Povoado Tapuio frente a criação 

do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses”, ano de 2020; 

d) Publicação de artigo na Revista InterEspaço com o nome “A Evolução e 

Consolidação da Atividade Turística no Território de Barreirinhas – MA”, 

ano de 2019. 

O ingresso no Programa de Pós-Graduação em Geografia em nível de 

Doutorado teve como ponto de partida o trabalho intitulado “O Processo de 

Urbanização e os Impactos Ambientais no entorno do Parque Nacional dos Lençóis 

Maranhenses”, no entanto, à medida que as etapas da pesquisa foram se 

desenvolvendo, percebe-se a oportunidade de redimensionar o projeto inicial no 

sentido de propor um tema que dialogasse de forma mais específica com as 

atividades mais impactantes no entorno do Parque Nacional dos Lençóis 

Maranhenses (PNLM), tais como: o turismo e o imobiliário.  

Dessa forma, o título da presente tese denomina-se “Entre Areias e 

Tijolos: o crescimento dos empreendimentos turísticos no entorno do Parque 

Nacional dos Lençóis Maranhenses”, e sua escolha partiu do interesse em investigar 

a influência da atividade turística no município de Barreirinhas, após a criação do 

PNLM no ano de 1981.  

A interferência do turismo, como uma atividade capaz de organizar e 

reorganizar o território é perceptível mediante as mudanças espaciais, sociais, 

econômicas, ambientais e imobiliárias que se desenvolveram ao longo dos últimos 

40 anos em Barreirinhas. Dessa forma, optou-se por analisar até que ponto a 

atividade turística atuou como um vetor de novos meios de hospedagens na cidade, 

em particular no entorno do PNLM. 

 

1.2 Contextualizando o tema 

 

O Brasil possui como uma de suas principais características o fator 

tropicalidade, o cantor e compositor Jorge Ben Jor na música de sua autoria “País 

Tropical” ressalta um Brasil abençoado por Deus e bonito por natureza, com certeza 

ao compor a música o autor se referia as paisagens naturais de beleza ímpar, 

encontradas por todo o país, tanto a norte, quanto ao sul de seu território. Dentre 

essas paisagens destacam-se as praias nordestinas, estes espaços à beira-mar 
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foram paulatinamente especulados e sofreram um intenso processo de ocupação 

por parte de empreendimentos turísticos imobiliários (ETIs) a partir de meados do 

século XX. 

Dantas (2010), refere-se ao mar de forma pretérita como um elemento 

líquido associado ao medo, a morte e a naufrágios, no entanto, os espaços à beira-

mar que outrora eram associados a imagens repulsivas, passaram a ser admirados, 

no Ocidente, a partir do século XVII, com as transformações impostas pela Teologia 

Natural. Uma nova visão dos espaços costeiros, agora associada às práticas 

marítimas modernas, passa a ser valorizada nos trópicos e possuem 

desdobramentos no Brasil, sendo disseminadas por praticamente todo o litoral 

brasileiro. 

De acordo com Pereira (2014), as práticas marítimas modernas e a 

ocupação dos espaços costeiros no Brasil, surgiram como símbolo de status social e 

representam uma admiração pelo modo de vida ocidental, portanto, a disseminação 

da vilegiatura marítima propiciou a inserção das praias na dinâmica da expansão do 

tecido urbano, para fins de habitação, lazer, banhos de mar, caminhadas e o turismo 

litorâneo. 

Nesse contexto, o binômio “sol e mar” possui um papel de atratividade 

natural no fluxo turístico que se direciona para o litoral nordestino. A imagem 

determinista que descrevia um nordeste quente e seco, agora havia sido substituída 

por um paraíso repleto de praias e dunas, espaços estes que por sua vez, atraíram 

empreendimentos turísticos nacionais e internacionais para o litoral. Para Cunha 

(2017), a urbanização do litoral nordestino a partir da década de 1990, teve como 

principal vetor de ocupação a demanda por lazer e a turistificação, e a consequência 

imediata, configura-se na chegada de grandes empreendimentos imobiliários. 

De acordo com Sousa et al (2016), a zona costeira do Brasil foi alvo de 

diversas formas de ocupação e transformações de ordem social, econômica, 

política, cultural e ambiental, decorrente de um discurso desenvolvimentista. Para os 

autores notadamente na costa nordestina o discurso de “paraíso” aliado ao potencial 

natural, as condições climáticas e a própria hospitalidade do nordestino, foi 

responsável pelo crescimento dos Complexos Turísticos Imobiliários1 (CTIs).  

                                                      
1 O termo Complexo Turístico Imobiliário (CTIs) pode ser conceituado como um conglomerado que possui 

uma estrutura organizada e une resorts, marinas, segundas residências e outros equipamentos de lazer, 
pressupondo-se uma fusão entre o elemento turístico e o elemento imobiliário. (SOUSA, 2016) 
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Uma verdadeira simbiose entre o turismo e o imobiliário se estabelece no 

litoral nordestino, em especial nas metrópoles como Recife, Salvador e Fortaleza. 

Essas localidades à beira-mar são disputadas por agentes imobiliários e por grupos 

com grande poder aquisitivo, que almejam explorar e usufruir das potencialidades 

naturais do lugar e, como resultados surgem resorts, hotéis, flats e bairros de classe 

média e alta, associados à oferta de lazer e turismo. Sobre esse assunto Cunha 

(2017) afirma que: 

 

Os espaços litorâneos metropolitanos foram incorporados para o lazer dos 
citadinos e instalação das residências de veraneio. À medida que esse 
processo ocorria, principalmente na década de 1990, o crescimento da 
atividade turística e sua consolidação no nordeste brasileiro gerou a 
“descoberta” ou a “reinvenção” dos lugares. A turistificação de trechos dos 
municípios litorâneos permitiu que as empresas privadas e os grandes 
empreendedores criassem projetos para o consumo desses espaços, 
através dos complexos de lazer e na diversificação dos empreendimentos 
turísticos-imobiliários. Com isso, esses espaços, tornaram-se propícios para 
a disseminação da vilegiatura marítima e sua reprodução. (CUNHA, 2017, 
p.20) 
 

Os espaços metropolitanos por apresentarem aspectos favoráveis no que 

diz respeito a infraestrutura básica e turística, se especializaram em receber grandes 

empreendimentos internacionais, em particular de grupos espanhóis e portugueses, 

adquirindo, portanto, uma condição de “espaços luminosos”. Em contrapartida, por 

apresentar zonas díspares e um padrão descontínuo, o litoral brasileiro mescla 

áreas de grande adensamento populacional e núcleos com menor ocupação, 

denominados aqui de “espaços opacos”. A respeito desse assunto, Moraes (2007) 

afirma que: 

 

A zona costeira do Brasil pode ser dividida em dois grandes conjuntos, no 
que toca à lógica imperante na valorização do espaço. De um lado, um 
padrão de ocupação que domina a quase totalidade da fachada oriental 
atlântica, já avançando pelo litoral setentrional até envolver a RMF, o qual 
introduz uma lógica mercantil e urbana no uso do solo, lógica essa que se 
exerce mesmo sobre os estoques territoriais ainda não ocupados existentes 
em seu interior. Pode-se qualificar essa ampla porção como um litoral 
ocupado (e em ocupação) segundo formas plenamente capitalistas de 
valorização do espaço. De outro lado, cobrindo o restante do litoral norte do 
Brasil, observa-se uma também significativa extensão, emersa em gêneros 
de vida tradicionais, de índole pré-capitalista. Áreas de trânsito de 
populações nômades, terras desocupadas, sedes de comunidades 
extrativistas, fazendas arcaicas, cidades “mortas”, são as paisagens 
predominantes encontradas nessa porção, onde os centros dinâmicos de 
adensamentos representam quase que enclaves, face ao padrão 
dominante. (MORAES, 2007, p. 46). 
 

Como verdadeiros enclaves ou estoques territoriais, pertencentes ao 

litoral setentrional do país, destacam-se os municípios de Jijoca de Jericoacoara 
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(CE), Parnaíba (PI) e Barreirinhas (MA). Esses municípios integram a “Rota das 

Emoções”, espaço este, que surge como fruto de políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento e descentralização da atividade turística no Brasil. 

O circuito “Rota das Emoções” abrange os estados do Ceará, Piauí e 

Maranhão (CEPIMA) e possuem como principais atrativos turísticos, as Unidades de 

Conservação (UC) do Parque Nacional de Jericoacoara (PNJ), a Área de Proteção 

Ambiental do Delta do Parnaíba e o PNLM. Faz-se necessário estabelecer aqui uma 

relação entre a atividade turística e as UC, pois, na própria Lei 9985/2000, que criou 

o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) a mesma ter destacado 

no Art. 11º, a possibilidade da prática de recreação com o intuito de promover uma 

maior interação homem-natureza, a partir de práticas como o turismo ecológico. 

Uma ressalva importante a respeito dos Parques Nacionais, corresponde à lógica 

mercantil que apropria-se das paisagens naturais, para satisfazer o lazer citadino e 

ao mesmo tempo existe um discurso preservacionista por parte do Estado, que se 

utiliza dos ideais da sustentabilidade e da proteção dos direitos sociais das 

comunidades tradicionais, para promover o aumento da atividade turística sobre os 

Parques Nacionais. 

Ademais, a atividade turística tem atuado como indutora de novos 

arranjos espaciais em especial no litoral nordestino, espaço este que possui 

estoques territoriais preservados, dessa forma, o ideal de lazer e o retorno à 

natureza, tem contribuído para uma maior procura por parte dos turistas a espaços 

preservados em particular nos Parques Nacionais.  

Grosso modo, o processo de ocupação e urbanização do país 

desenvolveu-se ao longo do litoral, essa dinâmica de ocupação intensificou-se em 

meados do século XX, fruto de um desejo citadino em busca do lazer e da recreação 

em estoques territoriais preservados, a imagem do nordeste árido e subnutrido foi 

substituída por um discurso de paraíso e de belezas cênicas, que podiam ser 

encontradas nas praias e nas UC. Essas condições que se estabeleceram no 

Nordeste, serviram de aporte para o desenvolvimento da indústria turística, que 

visando uma lógica mercantil, aproveitou-se para estimular a visitação em UC, 

utilizando como slogan os preceitos da sustentabilidade. 

Face ao exposto, os encaminhamentos da pesquisa nos levam para uma 

análise das conexões que envolvem a atividade turística e os meios de 

hospedagens na área de entorno de uma UC. Como recorte espacial o estudo 



26 

abrange o município de Barreirinhas, pois, este tem funcionado como município 

âncora e principal roteiro de acesso ao PNLM. A pesquisa também levou em 

consideração na escolha do recorte, os investimentos recebidos através de projetos 

como o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR-NE) e 

a condição de infraestrutura básica, imobiliária e turística, que Barreirinhas possui 

frente aos demais municípios que se limitam ao PNLM.  

Para complementar o município atua como o indutor do polo turístico da 

“Região dos Lençóis” e foi indicado pelo “Mapa do Turismo2” como uma das 

principais cidades turísticas no estado do Maranhão, ficando atrás somente da 

capital São Luís. As variáveis a serem estudadas na pesquisa, abordam temas que 

estão relacionados ao desvelar das práticas marítimas modernas no Brasil, ao 

processo de ocupação do litoral maranhense e seus contrastes econômicos, ao 

desenvolvimento dos meios de hospedagens e as políticas públicas voltadas ao 

turismo no Nordeste, a caracterização ambiental e socioeconômica do município de 

Barreirinhas e na lógica que envolve a evolução dos empreendimentos turísticos no 

entorno do PNLM. 

Como questionamento central que direciona a presente pesquisa é 

proposta a seguinte pergunta: A atividade turística exerceu forte atratividade e atuou 

como vetor para os meios de hospedagens nos espaços que estão localizados no 

entorno do PNLM?  

Para explicar esse questionamento o objetivo geral da pesquisa, consiste 

em verificar se a atividade turística contribuiu para o crescimento dos meios de 

hospedagens no município de Barreirinhas a partir da criação do PNLM em 1981. 

Com relação aos objetivos específicos da pesquisa são propostos: 

a) Estabelecer uma relação entre o processo de ocupação do litoral 

nordestino e o desenvolvimento das práticas marítimas modernas a partir 

de meados do século XX; 

b) Analisar o desenvolvimento dos empreendimentos turísticos nas 

principais regiões metropolitanas do Nordeste e no estado do Maranhão;  

c) Analisar como as políticas públicas instituídas através de programas 

                                                      
2 Esse mapa concentra as cidades com maior fluxo de turistas domésticos e internacionais tendo como 

ano-base 2019, essa proposta foi feita pelo Ministério do Turismo (MTur) a partir de levantamento 
minucioso, junto aos gestores municipais e estaduais, a respeito da identificação e classificação das 
cidades para fins de políticas públicas e investimentos na atividade turística adequados à realidade de 
cada região. 
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como o PRODETUR-NE impulsionaram o desenvolvimento da atividade 

turística em Barreirinhas; 

d) Verificar se a atividade turística tem contribuído de forma significativa com 

a ampliação dos meios de hospedagens no município de Barreirinhas e 

de que forma essa conexão, tem gerado impactos ambientais e 

desenvolvimento socioeconômico na região dos Lençóis. 

Após o deslindar do tema, do seu questionamento central e dos seus 

objetivos, surgem perguntas que precisam ser elucidadas, dessa forma, faz-se 

necessário o levantamento de hipóteses, que consistem em possibilidades em 

responder o problema principal da pesquisa. Destacam-se na pesquisa as seguintes 

hipóteses: A relação existente entre a atividade turística e os meios de hospedagens 

no entorno do PNLM, favoreceu o desenvolvimento local em seus aspectos 

ambientais e socioeconômicos? A especulação imobiliária no entorno do PNLM e o 

consequente crescimento urbano, seguiu a lógica do favorecimento dos grandes 

empresários ou respeitou as normas e diretrizes urbanas e ambientais? 

A justificativa da pesquisa tem por base a capacidade que a atividade 

turística possui de organizar e reorganizar territórios sob sua zona de influência, bem 

como beneficiar essas áreas se essa atividade for realizada com controle e 

planejamento, inclusive minimizando seus impactos no sentido de orientar as suas 

ações.  

Por conseguinte, toda vez que o turismo for implantado em uma 

comunidade, exercerá influência na forma de vida das pessoas e na ocupação 

territorial daquele espaço, podendo agir como um instrumento ordenador de 

melhorias e de uma qualidade de vida melhor para a população local, ou ainda, pode 

agir como um elemento destruidor, tanto do ponto de vista social como ambiental 

naquela localidade.  

Nas UC esses impactos são ainda mais severos, pois, as comunidades 

residentes possuem hábitos e costumes bem tradicionais, o que difere muito da 

realidade do turismo com suas estruturas modernas e seu poder de 

descaracterização do território. 

Após a criação do PNLM, o processo de urbanização no entorno dessa 

UC sofreu impulso diretamente relacionado com a atividade turística e com a 

especulação imobiliária do território. A valorização dos espaços situados à margem 

dos rios acabou gerando um aumento exorbitante dos preços dos imóveis, 
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principalmente no município de Barreirinhas, o que foi determinante para que 

moradores mais antigos vendessem suas propriedades para grandes empresários, 

os quais introduzem paisagens modernas e utilizam muitas vezes esses territórios 

como casas de veraneio para os fins de semana e feriados prolongados.  

De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBIO), uma das principais atividades conflitantes no parque 

consiste na especulação imobiliária e instalação de novos ETIs no entorno da UC. 

Dessa forma, a pesquisa, propõe um diálogo e reflexões, acerca do impacto dessas 

atividades no entorno do PNLM, daí sua relevância, sobretudo, porque pretende 

verificar se esses empreendimentos causaram transformações espaciais, ambientais 

e socioeconômicas que afetaram a comunidade local.  

O ineditismo da pesquisa está relacionado aos espaços de modernidade 

ou verdadeiros enclaves como o município de Barreirinhas (MA) que possui 

dinâmicas associadas aos empreendimentos turísticos que se aproximam daquelas 

praticadas nas principais Regiões Metropolitanas do Nordeste, como Fortaleza, 

Recife e Salvador, portanto, analisar a atividade turística como uma força 

urbanizante e com capacidade de atrair casas de segunda residência e meios de 

hospedagens de grande porte no litoral maranhense configura-se como um estudo 

ímpar, pois, a zona costeira do estado do Maranhão é marcada por práticas 

marítimas tradicionais e com a economia baseada na pesca. 

Grosso modo, esta investigação poderá oferecer uma contribuição prática 

para os municípios localizados no entorno do PNLM, através da geração de 

esclarecimentos sobre o papel do turismo enquanto um vetor de novas formas 

espaciais, em particular em uma análise sobre os empreendimentos turísticos.  

Por fim, a pesquisa é importante para o campo da “Geografia do 

Turismo”, pois, pretende analisar as transformações geradas por essa atividade, a 

partir de ações e mecanismos que influenciaram de forma direta os estilos de vida, a 

infraestrutura e as dinâmicas espaciais da localidade receptora desse fenômeno.  

 

1.3 Percurso metodológico 

 

A metodologia pode ser definida como o conjunto de ações a serem 

seguidas pelo pesquisador para subsidiá-lo no que diz respeito à tomada de 

decisões claras e adequadas sobre o objeto de investigação. Com relação à 
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pesquisa científica, esta possui caráter formal e sistemático cujo objetivo principal 

consiste em descobrir respostas para problemas mediante o emprego de 

procedimentos científicos de natureza operacional. 

Com relação aos procedimentos operacionais adotados na pesquisa, 

baseia-se em uma abordagem qualitativa, pois parte da premissa que o fenômeno a 

ser estudado é mais bem compreendido a partir da perspectiva das pessoas nele 

envolvidas, portanto, o pesquisador deve ir ao campo e considerar todos os pontos 

de vista, coletar dados e analisá-los para que se entenda melhor as variáveis do 

fenômeno pesquisado.  

O projeto possui como recorte espacial um estudo de caráter local e o 

município a ser estudado representa bem a lógica da conexão existente entre a 

atividade turística e a expansão dos meios de hospedagens, pois, o município de 

Barreirinhas concentra a 2ª maior rede hoteleira do estado do Maranhão. 

(MARANHÃO, 2012) 

Dessa forma, os procedimentos da pesquisa foram divididos em três 

etapas, que correspondem a pesquisa documental, as entrevistas semiestruturadas 

e a análise e compilação das informações e dados coletados para a elaboração de 

produtos cartográficos e da redação final da tese. A pesquisa foi submetida a análise 

da Plataforma Brasil com o Certificado de Apresentação de Apreciação Ética de 

numeração 44138921.5.0000.5054 e seus procedimentos operacionais podem ser 

melhor analisados na figura abaixo. (Figura 1) 
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PESQUISA DOCUMENTAL

Referências Bibliográficas, Dados 
estatísticos e Uso de Fotografias

ENTREVISTAS: TRÊS VISITAS 
TÉCNICAS

ELABORAÇÃO DE PRODUTOS 
CARTOGRÁFICOS

Figura 1 – Processo Metodológico 

 

Fonte: Autor (2021) 

 
Sobre os procedimentos metodológicos especificados na figura acima, a 

1ª fase da pesquisa foi do tipo documental e consiste em uma importante base de 

dados secundários e constitui uma fonte não-reativa do fenômeno estudado. As 

bibliografias consultadas foram teses, dissertações, periódicos, revistas, artigos, 

jornais, repositórios de faculdades e sites da internet. As referências bibliográficas 

de maior destaque foram os livros de Moraes que abordam temas sobre “As Bases 

da Formação Territorial” e “As Contribuições para a Gestão da Zona Costeira” do 

Brasil, o “Atlas Escolar do Maranhão” publicado por Feitosa e Trovão, as 

publicações de Dantas sobre a “Maritimidade nos Trópicos”, o livro de Pereira com o 

título “Urbanização vai à Praia”, a tese de Araújo sobre o “Turismo Regional no 

Litoral do Nordeste Brasileiro”, e por fim os livros de Botelho e Ramos que abordam 

respectivamente a “História do Estado do Maranhão e do Município de Barreirinhas”. 

As estatísticas e registros utilizados para a elaboração de quadros e 

tabelas presentes na pesquisa abordam temas como a quantidade de recursos 

pesqueiros no litoral maranhense, a distribuição dos meios de hospedagens pelo 

litoral brasileiro e suas diferentes categorias e os investimentos em infraestrutura 

gerados pelo programa PRODETUR-NE. Os dados foram extraídos de órgãos como 

o Ministério do Turismo (MTur), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Instituto Chico 

Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBIO), Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística (IBGE), Secretaria de Turismo do Estado do Maranhão 

(SETUR-MA), Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos (IMESC), Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).  

O uso de fotografias serviu como base para a pesquisa, pois acredita-se 

que esse elemento revele um recorte no tempo e corresponda a um fragmento 

selecionado pelo pesquisador para analisar o tema e os sujeitos em seu entorno. Os 

registros fotográficos foram realizados em pesquisa de campo e em sites de busca 

como o Google no item correspondente a imagens. De acordo com Rios et al (2016), 

a fotografia tem alta qualidade icônica o que pode auxiliar na interpretação do 

mundo e proporcionar uma apresentação mais abrangente e holística de processos 

e condições de vida. 

A 2ª fase da pesquisa caracterizou-se pela aplicação de entrevistas 

semiestruturadas que foram direcionadas às mudanças no perfil nos meios de 

hospedagens ocorridas em Barreirinhas após a criação do PNLM, portanto, para 

obter essas informações foram realizadas três visitas técnicas ao município nos 

meses de novembro de 2018, fevereiro de 2019 e dezembro de 2020. Durante a 

pesquisa de campo foram entrevistados 1 gestor municipal, que foi o secretário 

adjunto de turismo, 3 gerentes de hotéis, 3 gerentes de pousadas, 2 proprietários de 

agências de turismo, 1 proprietário de segunda residência e 6 moradores.  

As entrevistas apoiam-se nas hipóteses que sustentam os temas da 

conversa e a responsabilidade do pesquisador-entrevistador é conseguir encaminhá-

las para o foco principal da pesquisa. Essa abordagem favorece a descrição de 

fenômenos sociais, a sua explicação e compreensão na totalidade. Dessa forma, o 

entrevistador priorizou relacionar a expansão do setor de hospedagens e associá-las 

a aspectos ambientais e socioeconômicos, objetivando compreender se o processo 

foi baseado em respeito às leis ambientais e conduziu a melhoria de vida para os 

moradores e profissionais que trabalham nos empreendimentos turísticos. 

Na 3ª fase, os produtos cartográficos foram elaborados e possuem a 

finalidade de compreender e espacializar o avanço dos meios de hospedagens na 

sede do município de Barreirinhas e em povoados como o São Domingos e Atins. A 

compilação dos dados e informações obtidas nas entrevistas e nas visitas técnicas 

permitiu analisar o papel da atividade turística como um vetor de novos 

empreendimentos turísticos e estabelecer de que forma o avanço dessas atividades 
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colaborou com o desenvolvimento do município de Barreirinhas em seus aspectos 

socioeconômicos e ambientais. Dessa forma, para a produção cartográfica foi 

utilizado o software QGIS 2.18 Las Palmas, imagens de satélites que foram obtidas 

através do software livre russo S.A.S. Planet 16.7, do serviço BING, pelos satélites 

DigitalGlobe (2010) e GeoEye (2010), no sistema de referência geodésico (datum) 

WGS 1984, fotografias aéreas e registros feitos pelo pesquisador para a elaboração 

de mapas temáticos sobre o assunto. Os mapas utilizados na pesquisa retratam a 

concentração dos empreendimentos turísticos às margens do Rio Preguiças e o 

deslocamento desses empreendimentos em direção as praias de Atins e Caburé. 

A respeito da estrutura da tese, a mesma foi dividida em uma introdução, 

quatro capítulos e considerações finais. Com relação aos aspectos introdutórios, 

essa fase foi dividida em uma abordagem a respeito da trajetória do autor como 

pesquisador, os motivos que o levaram a escolher o tema da tese e os 

encaminhamentos da pesquisa, com destaque para o objetivo geral, objetivos 

específicos, hipóteses, justificativa e procedimentos metodológicos. 

O capítulo 2, tem como título a “Ocupação dos Espaços Litorâneos”, sua 

abordagem inicia-se com uma análise diacrônica a respeito das relações existentes 

entre o homem e o mar, no capítulo, o elemento líquido temido no passado passa a 

ser valorizado a partir do desvelar das práticas marítimas modernas, como a 

vilegiatura e a atividade turística. No Brasil esse fenômeno ganha destaque a partir 

de meados do século XX, nas principais regiões metropolitanas do Nordeste como 

Fortaleza, Salvador e Recife, mas logo irradia-se pelo litoral nordestino chegando 

até o Maranhão.  

O capítulo também tem a preocupação de analisar o desenvolvimento da 

atividade turística e do setor de hospedagens no litoral maranhense, com destaque 

para os municípios de São Luís e Barreirinhas, que funcionam como enclaves de 

modernidade na zona costeira do estado. A bibliografia utilizada para encaminhar as 

discussões do capítulo foram baseadas em autores como Corbin (1989), Dantas 

(2010), Pereira (2014), Enke (2017) e Botelho (2018). 

Com relação ao capítulo 3, intitulado “As Políticas Públicas de Incentivo 

ao Turismo no Nordeste”, dar-se-á um destaque para a lógica de regionalização do 

turismo no Brasil, planos como o Programa de Desenvolvimento do Turismo no 

Nordeste (PRODETUR-NE) em suas fases I e II, foram essenciais para o 

desenvolvimento de uma infraestrutura básica e turística nos estados do nordeste. 
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Foram construídos novos aeroportos, outros foram modernizados e uma nova malha 

viária serviu de apoio para o desenvolvimento da atividade turística em municípios 

litorâneos, um desdobramento do PRODETUR-NE no Maranhão denominado de 

Plano Maior também é destaque, com uma abordagem específica desse programa 

no município de Barreirinhas. Como referencial teórico de destaque no capítulo, 

incluem-se textos e publicações de autores como Paiva (2010), Ataide Júnior (2015), 

Araújo (2017) e os dados que serviram de base para as tabelas foram extraídos de 

órgãos como o Banco do Nordeste (2005) e o Ministério do Turismo (2020). 

O capítulo 4 é denominado “Barreirinhas: o portal dos Lençóis 

Maranhenses”, nesse capítulo o autor busca descrever a história da cidade, indo 

desde a sua origem até o desvelar do turismo como principal atividade econômica 

do município. Um passeio pelos aspectos físicos ou naturais, com destaque para a 

formação dos “Lençóis” e a importância da bacia hidrográfica do Rio Preguiças estão 

presentes no texto, no entanto, apesar de toda beleza cênica e uma geografia ímpar 

do ponto de vista paisagístico, os aspectos demográficos e socioeconômicos 

apresentam-se com indicadores baixos, o que demonstra a falta de investimentos e 

políticas públicas por parte dos gestores locais.  

O PNLM destaca-se como um dos principais polos de atração de turistas 

do nordeste, dessa forma, é preciso compreender a força da modalidade do turismo 

sustentável no estado do Maranhão que integra o circuito “Rota das Emoções”. 

Destacam-se como referencial teórico para dar sustentação ao texto 

autores como Ramos (2008), Teles (2011), Ataide Júnior (2015), Araújo (2018), 

Pinho (2019), os Decretos 86.060/1981, 4878/1988, 11.901/1991, 11.902/1991, 

21.797/2005 e dados obtidos através do ICMBIO (2020), que serviram de base para 

a elaboração de quadros e tabelas pertencentes ao capítulo.  

O capítulo 5, denomina-se “Um Olhar sobre o Parque Nacional dos 

Lençóis Maranhenses: o município de Barreirinhas e o crescimento dos 

empreendimentos turísticos”, o mesmo tem início com uma abordagem a respeito da 

contribuição da atividade turística e sua capacidade de funcionar como um vetor no 

processo de urbanização e expansão dos empreendimentos turísticos em espaços 

litorâneos, posteriormente, o capítulo aborda as características gerais desses 

empreendimentos no município de Barreirinhas, destacando o processo de 

concentração espacial, a origem das primeiras pousadas e como a criação do PNLM 

e a inauguração da BR-402, foram responsáveis pela expansão do setor de 
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hospedagens, de condomínios fechados e casas de segunda residência pelo 

município, por fim, a pesquisa aborda os impactos ambientais decorrentes da 

turistificação e analisa até que ponto a atividade turística corroborou com o 

desenvolvimento econômico e social de Barreirinhas. 
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2 A OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS LITORÂNEOS 

 

O presente capítulo pretende analisar o processo de ocupação do litoral 

brasileiro sob o viés das práticas marítimas modernas, para tal, parte-se da 

perspectiva que na contemporaneidade vetores de ocupação como a vilegiatura e o 

turismo litorâneo, contribuíram para o processo de urbanização e o desenvolvimento 

dos empreendimentos turísticos na zona costeira do Brasil, em particular no litoral 

nordestino. Dessa forma, optou-se inicialmente por destacar mesmo que de forma 

sucinta, a origem e o desvelar das práticas marítimas pretéritas que estavam 

associadas ao medo e as catástrofes e sua posterior evolução até às práticas 

marítimas modernas, com destaque para os espaços metropolitanos nordestinos de 

Fortaleza, Salvador e Recife.  

Uma segunda abordagem busca compreender como esses vetores de 

ocupação se particularizam no litoral setentrional, mais precisamente no estado do 

Maranhão, que possui uma dinâmica bem diferente das regiões metropolitanas 

supracitadas. As singularidades atribuídas ao litoral maranhense estão associadas 

ao predomínio de práticas marítimas tradicionais na maior parte dos municípios 

litorâneos e a existência de alguns pontos de exceção, que funcionam como 

espaços de modernidade e assumem funções associadas ao lazer e ao turismo, tais 

como: São Luís e Barreirinhas. Com o objetivo de compreender o processo de 

ocupação do litoral maranhense, dividiu-se esse momento em fases distintas, com 

destaque para as características gerais do litoral, o processo de ocupação dos 

espaços à beira-mar e o predomínio das práticas marítimas tradicionais entre os 

diferentes municípios que compõe o litoral maranhense. 

 

2.1 A Maritimidade no tempo e no espaço e o desvelar das práticas marítimas 

modernas no nordeste brasileiro 

 

Com o objetivo de analisar o processo de maritimidade3 e estabelecer sua 

relação com a ocupação dos espaços litorâneos, faz-se necessária uma viagem pela 

                                                      
3 Consiste nas relações estabelecidas entre a sociedade e o mar que no passado eram marcadas pelo 

medo e a imagens negativas, no entanto, um novo olhar com relação aos espaços litorâneos possui 
matriz entre os séculos XVII e XVIII, momento em que os europeus passam a contemplar as benesses 
dos espaços litorâneos, através dos banhos de mar, da helioterapia e das práticas de lazer e vilegiatura 
marítima. (DANTAS, 2010) 



36 

história com ênfase no despertar do homem e no seu desejo à beira-mar. A 

evolução do conceito de maritimidade coloca as relações estabelecidas pela 

sociedade junto ao litoral diante de vários significados, no passado o mar era visto 

como algo aterrorizante/sinônimo de catástrofe, no entanto, sua imagem ressurge de 

forma positiva entre os séculos XVII e XVIII, com base nas modificações impostas 

pela teologia natural, pelos banhos de mar, pelas práticas terapêuticas e pela 

consolidação das praias como espaço de integração, socialização e lazer na 

contemporaneidade.  

O delinear da história que narra a aproximação dos homens com o mar, 

possui em seus capítulos iniciais as interpretações da literatura antiga e da religião. 

Para essas áreas, o mar e as praias sempre foram rodeados de valor simbólico e, na 

maioria das vezes, estavam associados ao medo e à escuridão, sua representação 

na bíblia em inúmeras passagens esteve associada a alguma catástrofe. No livro de 

Gênesis, o oceano é descrito como um instrumento de punição, que através do 

dilúvio varreria da face da terra o homem e todo o fôlego de vida, já no livro de 

Jonas, uma tempestade deixou o mar revolto abalando os tripulantes de um navio e 

os marinheiros possuídos de grande temor clamaram a Deus e disseram “Ah! 

Senhor! Rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste Homem, e não 

faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes”, foi a partir daí que os 

marinheiros lançaram Jonas ao mar e este foi tragado por um enorme peixe enviado 

por Deus e, estando Jonas durante três dias e três noites no ventre do peixe, orou 

ao senhor e lhe pediu perdão. (JONAS 1:12)  

Para Corbin (1989), a “época clássica” produz imagens repulsivas que 

impedia a emergência do desejo à beira-mar. Para o autor, as representações da 

bíblia influenciaram a produção literária em um mundo no qual, o oceano era 

descrito como o lar de monstros e um território hostil. No continente europeu 

monstros marinhos assombravam os moradores, a figura do Leviatã, um peixe feroz 

carregado de valor mitológico, aterrorizava e vivia no imaginário dos pescadores, 

outro caso, lendário e presente nas crenças do povo anglo-saxão, surge a partir do 

poema de “Beowulf” no qual o guerreiro mergulha no fundo do mar com o intuito de 

matar a mãe do monstro “Grendel”, uma criatura nascida da relação de um homem 

com um dragão marinho.  

Na literatura, o temor dos marinheiros pelas feras do mar é representado 

pelo clássico “Moby Dick”, livro que narra a história de um navio baleeiro e seu 
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capitão que seguem rumo ao Oceano Pacífico em busca de um monstro marinho, 

assim, a obra permanece no imaginário retratando o duelo entre duas feras, o 

homem e uma baleia. (Figura 2) 

  

                      Figura 2 –  Moby Dick, livro escrito por Herman Melville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 
 
  

                             Fonte: Britannica Escola (2021) 

 

Enke (2017) afirma que o oceano impetuoso, fazia com que famílias 

inteiras chorassem a perda de seus entes para o mar, que, ora chocava por sua 

violência, ora atraía por sua imensidão infinita. O caráter indomável do oceano 

afugentou o ser humano da linha de costa, as populações que ali habitavam 

vivenciaram tragédias e o sentimento de repulsa passou a fazer parte do imaginário 

daqueles moradores. Sobre esse assunto Enke (2017, p. 169-170) afirma que:  

 
No passado, relatos de pescadores e viajantes povoavam a imaginação de 
moradores próximos a costa do oceano descrevendo o mar “bravo” em toda 
sua fúria, suas águas malditas, que enfeitiçando os homens a navegá-lo ou 
quem sabe desvendá-lo os sugavam para o seu interior e os devoravam. 
Algumas descrições narravam estórias mirabolantes, de monstros marinhos 
engolindo embarcações inteiras, serpentes gigantescas e peixes atacando 
pequenos barcos de pescadores próximos a costa de areia.  
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Diante do exposto, pode-se afirmar que de forma pretérita as zonas 

costeiras estiveram sempre associadas às divindades do mar, monstros marinhos e 

a impureza. Novos rumos na relação da sociedade com o mar, vão se estabelecer 

com a difusão da teologia natural, que em sua essência propõe uma tentativa de 

“provar Deus através da natureza”.  

Soares (2016), afirma que em diferentes momentos na história, a relação 

do homem com o mundo natural é carregada de simbolismo religioso ou pela 

relação direta com a terra, a água, as estrelas e a força dos ventos, cuja relação 

pode mudar com o passar dos tempos. 

Nessa perspectiva que propõe mudanças com relação às diferentes 

representações da sociedade com o mar, percebe-se mesmo que de forma 

embrionária, um novo olhar sobre a maritimidade durante o século XVII. Nesse 

período, o caminhar nas praias e a agitação das águas compõe uma espécie de 

fascínio por parte dos poetas barrocos, mas essa nova visão só foi possível graças à 

teologia natural, as praias e o mar passam a representar um sentido positivo, o 

oceano passa a ser um provedor de peixes para as comunidades autóctones que 

vivem à beira-mar.  

O Grand Tour4, deu sua contribuição ao incorporar em seu trajeto a 

visitação das praias setentrionais europeias, na Holanda, essa linda praia chamada 

de Scheveningen5, é descrita como um paraíso rodeado de peixes, espaço de 

sociabilidade e passeios à beira-mar. (Figura 3) Para Schossler (2010), as estações 

balneárias como Scheveningen (Países Baixos), Ostende (Bélgica) e Boulogne 

(França), são uma demonstração de sucesso da vilegiatura marítima incorporação 

das praias nas relações de sociabilidade entre turistas e a classe dominante 

europeia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 Nome dado às viagens feitas pelos jovens de classe média-alta com o objetivo de aprimorarem seus 

estudos, as expedições eram vistas como uma oportunidade de conhecerem obras de arte e ícones 
arquitetônicos na Europa, como o Coliseu e a Torre de Pisa. (Ataide Júnior, 2015) 

5 Essa praia localizada em Haia, possui como principais atrativos uma bela faixa de areia considerada 
como a mais bela praia do Benelux, um píer, um farol e um Resort conhecido como a Riviera do Norte. 
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Figura 3 – Pintura de Adriaen Van de Velde sobre a “Praia de Scheveningen” 

 

Fonte: Liveinternet (2021) 

 

A partir de 1750, passa a vigorar o discurso médico que exalta as virtudes 

das águas frias do oceano e que consagra a vilegiatura costeira em um espaço onde 

o “ar” retrata o perfil de seus habitantes. De acordo com Schossler (2010, p. 19): 

 
No século XVIII, o tratado de Hipócrates, pai da medicina, foi redescoberto 
por especialistas médicos, que passaram a instituir os elementos “ares, 
lugares e águas” como indispensáveis para o tratamento de determinadas 
doenças. Dessa forma, o pavor e restrição ao mar acumulados durante os 
séculos XVI e XVII, foi sendo substituído por banhos higiênicos, pelo prazer 
e pelo termalismo praticados pela elite europeia no fim do século. 

 
Para Soares (2016), o século XVIII é um tempo no qual se torna mais 

nítida a reconciliação do homem com a natureza, e traços bem mais preciosos dos 

usos de seus elementos em processos de cura e de regeneração do corpo se fazem 

presentes. O clima e a paisagem do litoral, passam por uma ressignificação e suas 

propriedades agora possuem valor terapêutico e de lazer, suscitando atividades 

como a pesca, equitação e natação, típicas do espaço de refúgio da gentry6. Sobre 

esse assunto Schossler (2010, p. 20) afirma que: 

 

Esse novo cenário de moda que à praia se insere inspira a vilegiatura 
marítima que consistia em um deslocamento populacional marcado pela ida 
até um local previamente determinado durante aprazada temporada, que na 
Europa dividia-se entre a estação mundana (inverno e primavera) e a 
vilegiatura (verão e parte do outono), desta forma, o hábito de frequentar as 
águas termais passou a ser incorporado pela aristocracia e pela emergente 
burguesia, principalmente britânica e francesa.  

                                                      
6 Correspondem a nobreza rural europeia, possuíam terras comunais e viviam de atividades primárias 

como a criação de gado ovino. 
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Desse modo, foi durante o século XVIII que ocorre o espetáculo da 

contemplação da paisagem litorânea, novos prazeres junto ao mar foram 

despertados e promoveram uma consequente vilegiatura entre a elite europeia. Os 

banhos em estações termais, o afrontar das ondas e o retrato do mar como 

purificador dos males das almas, são exemplos dessa nova forma de apreciação das 

praias. Em meados do século XVIII a afluência de pessoas junto à beira-mar 

intensificou-se, elas passaram a buscar no litoral o alívio para as angústias da “vida 

moderna”.  

Para acalmar as novas ansiedades a sociedade dominante europeia 

passou a seguir o discurso de higienistas propagandistas das virtudes da água fria 

do mar e, sobretudo, as vantagens dos contatos com as ondas e da vilegiatura 

costeira. (CORBIN, 1989, p. 69) 

No que diz respeito ao discurso higienista, as prescrições de banho de 

mar acabam por provocar uma corrida às estações balneárias em virtude das 

possibilidades de tratamento terapêutico. O mar passa a ser inserido como uma 

prática moderna atrativa, a partir desse momento os banhos de mar e passeios de 

barco passam a ser prescritos por médicos no intuito de auxiliar no tratamento de 

doenças pulmonares.  

Para Enke (2017), o cenário caótico atribuído ao mar foi sendo modificado 

através da prática turística, ou seja, pessoas interessadas em decifrar seus mistérios 

passaram a frequentar o espaço praiano a fim de “descobrir” o que de verdadeiro 

existia na literatura e na religião sobre o oceano vasto e inexplorado. Com o tempo 

poetas, escritores e artistas em seus momentos à beira mar, referem-se a esse 

espaço como purificador dos males da alma, os homens percebem junto ao mar 

mudanças, que gerariam uma aproximação em seus deslocamentos durante o 

período de vilegiatura, ou seja, nos seus momentos de descanso e lazer.  

Um fator de grande relevância nesse período está associado à Revolução 

Industrial, pois, foi a partir de novos hábitos de consumo e com a construção das 

estradas de ferro que ocorreu um maior deslocamento de pessoas junto às estações 

termais e cidades balneárias. A rede ferroviária foi responsável por aproximar ainda 

mais o homem do mar e além dos objetivos terapêuticos, cresce a busca pelos jogos 

em cassinos em cidades como Trouville e Dieppe (França).  

No que diz respeito à arte, percebe-se que as pinturas de marinha são 

responsáveis durante o século XVIII por inventar o espetáculo de admiração das 
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zonas portuárias holandesas, britânicas, francesas e italianas. O admirar do 

desembarque e transbordo de mercadorias, permite ao observador uma viagem 

imóvel por um mundo onde o tamanho do cais reflete o poder e a riqueza do reino 

(Figura 4). 

 
Figura 4 – Pintura sobre a cidade e o Porto de Toulon, Claude Joseph Vernet 

(1756). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wahooart (2021) 

 

Com relação às práticas marítimas desenvolvidas ao longo dos séculos 

XIX e XX, percebe-se que os frios banhos de mar, foram paulatinamente sendo 

substituídos pelo desejo da classe dominante por uma vilegiatura ainda mais 

próxima do litoral, inclusive com uma mudança na posição das casas que passaram 

a ser construídas voltadas para as águas, ou seja, de frente para o mar. O cenário 

de contemplação das praias passa a ser constituído pelo lazer junto à beira-mar e os 

vilegiaturistas passam a incorporar o banho de sol nas estações de verão e nos seus 

respectivos “Boulevards Litorâneos”.  

Grosso modo, o gosto pela vilegiatura marítima durante o século XX se 

difunde de norte a sul da Europa, e larga contribuição decorre da prática da 

helioterapia, associada às práticas do respirar bem. De acordo com Pereira (2014), a 

vilegiatura marítima foi reconstituída durante o século XX, para o autor o gosto pelo 

mar agora se associa ao sol, essa prática foi acentuada de forma exponencial após 

a 2ª Guerra Mundial, espalhando-se por lugares como a França, Estados Unidos, a 
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Costa Mediterrânea e o Brasil. 

A descoberta das benesses do mar e a incorporação das práticas 

marítimas no Brasil podem ser consideradas como um fenômeno de origem externa, 

em virtude da atração pelo modo de vida ocidental praticado por determinados 

setores da sociedade brasileira e que logo são difundidas pelas demais classes 

sociais. A lógica de ocupação dos espaços costeiros no país pode ser considerada 

como um reflexo da invenção da praia no ocidente, um verdadeiro efeito de moda, 

que apesar de alguns anos de atrasos com relação ao Velho Continente, chega ao 

Brasil e resultará em novos vetores de ocupação no litoral com destaque para a 

vilegiatura marítima e o turismo litorâneo. Sobre esse assunto Dantas et al (2010, 

111) afirma que: 

 
No final do século XIX, início do século XX, no cerne do sonho pelo mar, dá-
se a implementação das práticas marítimas modernas pela elite, cujos 
desdobramentos vão possibilitar aproximação gradativa da sociedade local 
em relação aos espaços litorâneos. Tal movimento consolida-se com a 
vilegiatura marítima e, mais recentemente, com o turismo litorâneo. 

 

A respeito das práticas marítimas modernas que se aproximam do 

fenômeno europeu, a vilegiatura ao longo do século XIX propaga-se no Brasil como 

atividade balizadora por parte da nobreza e tem sua gênese segundo Pereira (2014, 

p. 27), associada a: 

 
Chegada da família real portuguesa e a instalação da corte na cidade do 
Rio de Janeiro, em 1808. A partir de então o Brasil abre-se à Europa, posto 
até então ser desconhecido, exceto pelos relatos dos poucos pesquisadores 
e artistas estrangeiros a “explorar” a colônia. A corte portuguesa, que 
difundira estâncias balneárias na Península Ibérica, depois de instalada em 
terras brasilianas, deslocava-se também em função da vilegiatura. As 
paragens litorâneas escolhidas perfaziam o elenco de algumas ilhas de 
Guanabara e no perímetro atual Niterói, são os casos da Ilha de Paquetá e 
da Praia de São Domingos.  

 

Dantas (2010) atribui ao Rio de Janeiro a origem desse fenômeno que 

logo chegará ao nordeste através de cidades como Fortaleza, Salvador e Recife, 

para o autor a valorização dos espaços à beira-mar, surge incialmente na praia de 

Copacabana, através da construção do “túnel velho” ligando à praia até Botafogo no 

final do século XIX, já no início do século XX, o interesse por parte das imobiliárias e 

as construções das casas de veraneio eclodem no Rio de Janeiro e logo se 

propagam pelo nordeste nas praias de Iracema e Boa Viagem, quando o residir na 

praia, torna-se efeito de moda para as classes abastadas. (Figura 5) 
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Figura 5 – Túnel Velho de Copacabana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Museu Histórico Nacional (2021). 

 

Apesar de sua origem remontar ao século XIX, foi em meados do século 

XX, que a vilegiatura marítima e o turismo litorâneo são absorvidos como práticas 

representativas no imaginário das populações litorâneas no Brasil. Para Pereira 

(2014) e Gomes (2013), a vilegiatura marítima consiste em um dos principais vetores 

que atuam no processo de urbanização do litoral brasileiro, desta maneira, às 

práticas marítimas modernas contribuem para uma urbanização paralela a linha de 

costa, pautada nas práticas de lazer e que se materializa em empreendimentos 

turísticos localizados nos espaços metropolitanos e que posteriormente se irradiam 

para os espaços não metropolitanos da costa nordestina. Para Dantas et al (2010, p. 

87): 

 
O fenômeno contemporâneo de consolidação da vilegiatura marítima 
metropolitana [...] evidencia variável singular de valorização dos espaços 
litorâneos que aponta para as capitais metropolitanas nordestinas como 
depositárias das residências secundárias. Embora oscilem entre elas, as 
frequências mais elevadas correspondem, grosso modo, às capitais.  
 

Nessa perspectiva de análise, as práticas marítimas modernas 

desenvolvidas em Fortaleza (CE) no fim do século XIX e início do século XX, não 

atuaram de forma suficiente para estabelecer um processo de urbanização nos 

espaços litorâneos, dessa forma, a incorporação das praias enquanto espaço de 

lazer representado através das serenatas, banhos de mar, caminhadas e as 

primeiras casas de veraneio na praia de Iracema, correspondem a um testemunho 
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tímido do processo de urbanização em Fortaleza, no entanto, quadro modificador 

dessa situação irá ocorrer através da vilegiatura a partir da segunda metade do 

século XX, e afetaria todo a costa cearense nas décadas seguintes.  

Mullins (1991), já mencionava que ao longo do século XIX as cidades 

ocidentais haviam sido construídas e elaboradas para o consumo e para o comércio, 

no entanto, uma nova e extraordinária forma de urbanização havia evoluído ao longo 

do século XX, para o autor as cidades turísticas seriam aquelas que oferecem uma 

grande variedade de oportunidades e serviços, na qual as pessoas se mudam para 

esses centros para residir por um curto período de tempo - alguns dias ou algumas 

semanas – para consumir parte da grande variedade de bens e serviços oferecidos. 

Foram nesses termos que após a metade do século XX, a maritimidade 

ganha impulso no Ceará e as áreas outrora ocupadas por portos, comunidades 

tradicionais e migrantes do sertão, foram substituídas paulatinamente por novos 

frequentadores representados pelas elites locais e seus desejos por práticas 

associadas ao lazer e ao veraneio junto à beira-mar.  

Nesse período, o processo de urbanização da zona costeira de Fortaleza, 

direciona-se para o litoral leste com a construção da Avenida Beira Mar, essa 

avenida logo seria utilizada como prática de lazer e moradia das classes abastadas 

e colaborou para a valorização do litoral e a consequente instalação de clubes e 

residências secundárias na Praia do Meireles. Nota-se, o papel exercido pela 

vilegiatura como um vetor de urbanização no estado do Ceará, em estágio inicial a 

busca por uma moradia eventual, deu-se na praia de Iracema representada por uma 

elite que estava em busca de lazer longe do centro comercial e da lógica portuária 

estabelecida nas praias a oeste, por esta razão, e em busca de espaços singulares 

e longe das periferias, a classe mais abastada migra para Meireles e posteriormente 

para a Praia do Futuro, em busca das práticas associadas ao lazer.  

Nos anos de 1970 a urbanização em Fortaleza ganha impulso a partir de 

investimentos estatais que podem ser vistos através da estruturação de vias e 

avenidas que dão acesso às praias. A ocupação plena dos espaços costeiros em 

Fortaleza, desperta o interesse da iniciativa privada e do setor imobiliário que se 

apropriam da beira-mar em um processo marcado pela verticalização dos imóveis 

para atender a demanda local e internacional ávida por espaços de lazer, pela 

vilegiatura e pelo turismo.  
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Para Pereira (2013), a vilegiatura após os anos de 1970 é responsável 

pela ocupação dos espaços costeiros em todo o estado do Ceará, para o autor a 

chegada do carro e as novas vias de circulação, foram responsáveis pela 

disseminação do veraneio para praias vizinhas de Fortaleza, notadamente em Icaraí, 

Cumbuco, Caucaia e Aquiraz. (Figura 6) 

 
Figura 6 – Verticalização da Avenida Beira Mar em Fortaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tribuna do Ceará (2021) 
 

De acordo com Pereira (2013), as décadas de 1980 e 1990 foram 

marcadas por um crescimento exponencial do mercado imobiliário que incorporou 

um novo perfil de vilegiaturistas típicos da classe média e que tinham interesse em 

imóveis mais simples e de menor tamanho. Dessa forma, o veraneio popular atinge 

toda a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e as ações estatais voltadas para o 

turismo moldam uma cidade de alma litorânea e associada ao marítimo. A respeito 

do processo de urbanização em Fortaleza, Dantas (2009, p. 78) afirma que: 
 

 
Embora represente processo pioneiro de incorporação das zonas de praia 
na região, convém destacar que apenas atinge seu clímax no final dos anos 
de 1980, início dos anos 1990, com a construção da cidade litorânea-
marítima. Remeter a esta cidade, significa levar em conta transformações 
recentes e a propiciarem construção de imagem turística das cidades 
nordestinas. Mais especificadamente, o da possibilidade de vislumbre de 
como as políticas públicas no Nordeste deixaram marcas na paisagem 
urbana, tanto com implemento de infraestrutura como atração de 
empreendimentos privados clássicos (hoteleiro) e a associarem turismo e 
imobiliário.  
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Em uma perspectiva de análise que coloca o estado como o principal 

financiador da infraestrutura básica e turística na orla de Fortaleza, o Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Estado do Ceará (PRODETUR-CE) busca através 

da intervenção pública estimular a atividade turística com a construção de calçadões 

e de vias de circulação terrestres e aéreas, transformando a cidade em um ponto de 

recepção e de dispersão de turistas por todo o estado. Nesse interim, os 

investimentos por parte da inciativa privada não passam despercebidos e participam 

de forma atuante na valorização das zonas de praia através de uma rede hoteleira 

voltada para o mar localizada na Avenida Beira-Mar. 

Com o raiar do século XXI, uma nova Fortaleza agora voltada para o mar 

e com imagem simbólica associada a “Cidade do Sol” torna-se o epicentro do 

turismo no Nordeste. Vale destacar a atuação da mídia na promoção dos lugares 

turísticos, fato possibilitado através de novelas e filmes que retratavam as dunas, as 

praias e as benesses do mar. A respeito desse assunto, Dantas (2010, p. 40-41) 

afirma que: 

 
Fortaleza se converte em cidade marítima tirando proveito da exploração 
dos espaços litorâneos por uma indústria turística em forte expansão. Com 
efeito, ela se volta para a zona costeira, e alonga seus tentáculos mediante 
construção de um aeroporto internacional e de rotas integrando as zonas de 
praia à sua zona de influência direta. Nestes termos, todos os esforços do 
estado, em parceria com a iniciativa privada, se voltam para beira-mar, 
denotando racionalidade de ocupação paralela a zona costeira e em 
detrimento de racionalidade anterior que configurava-se como perpendicular 
à zona costeira.[...] Esta nova racionalidade associa-se a políticas de 
marketing, relacionadas diretamente à necessidade de elaboração de um 
quadro simbólico que suscita a valorização da zona de praia de acordo com 
imagens veiculadas de Fortaleza agora como a “Cidade do Sol”. 

 
Grosso modo, a construção de uma imagem turística de uma cidade 

litorânea baseada nas vantagens atribuídas a sua condição climática de “Cidade 

Sol”, fizeram de Fortaleza um espaço propício para a ocupação da zona de praia, 

aliado a esse processo, soma-se os investimentos estatais alocados através de 

programas que sucederam ao PRODETUR-CE, como o Programa de 

Desenvolvimento do Nordeste em suas fases I e II (PRODETUR-NE I e II). 

Nesses programas destacaram-se os estados do Ceará, Bahia e 

Pernambuco com uma agenda voltada para a construção e reforma de aeroportos, 

saneamento básico e construção de vias litorâneas, para Dantas (2009), os 

investimentos concentrados nesses estados revelam um quadro que reforça o 

turismo de “Sol e Praia” e que delineará de forma substancial o litoral nordestino em 
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um padrão clássico, formado pela atração de empreendimentos como hotéis e 

resorts. 

De acordo com Dantas (2009), Fortaleza se insere em uma lógica de 

modernização contemporânea baseada em uma dinâmica que possui um modal de 

transporte aéreo interligado as vias litorâneas, dessa maneira, surge uma 

urbanização paralela à zona costeira intensificada através de investimentos do 

PRODETUR I e II e que aponta para uma urbanização e quadro reforçador da 

metrópole como um centro capaz de atrair e disseminar investimentos pelo litoral.  

Ademais, percebe-se que as praias fortalezenses em um estágio inicial 

eram consideradas como espaços de ocupação de uma classe pobre e bastante 

enraizada com o sertão, no entanto, as primeiras práticas marítimas se efetivam de 

forma mais acentuada a partir da segunda metade do século XX, quando o residir na 

praia passa a ser morada temporária (segunda residência) de uma elite ávida pelas 

práticas marítimas associadas ao lazer e a vilegiatura. Nesse momento, emerge uma 

Fortaleza essencialmente marítima com vias e avenidas direcionadas ao espaço 

costeiro, esse impulso propicia a formação de uma cidade verticalizada com prédios 

e hotéis disseminados por toda a orla de Iracema e Meireles. No raiar do século XXI, 

a vilegiatura agora acompanhada de um turismo de “Sol e Praia”, estimula 

investimentos estatais como o PRODETUR e molda a “Cidade do Sol” como um dos 

principais cenários turísticos e catalizador de investimentos imobiliários no Nordeste.  

Com relação a Salvador, as primeiras práticas marítimas modernas 

ocorrem a partir de banhos e tratamentos à beira-mar, essas práticas eram 

realizadas tanto pela emersão dos corpos na água salgada, como pelo respirar do ar 

puro. Dessa forma, as casas de praia passam a ser construídas e a fazer parte do 

lazer e recreação da população citadina soteropolitana, deu-se assim, a 

aproximação do homem com o mar e a incorporação da elite baiana nas práticas 

marítimas modernas inicialmente na praia de Amaralina e posteriormente nos bairros 

de Rio Vermelho e na península de Itapagipe.  

Um importante papel na consolidação dessas práticas deve ser atribuído 

a construção de vias de acesso como a Avenida Oceânica e a Estrada Amaralina-

Itapuã, que abriram na primeira metade do século XX, a orla atlântica de Salvador 

para o processo de urbanização e posterior verticalização. (Figura 7) 
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Figura 7 –  Praia de Amaralina, Salvador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: salvadorbahiabrasil.com (2021) 

 

Mas a partir da segunda metade do século XX, Salvador encontra-se em 

um novo cenário no qual a atividade turística passa a ser um vetor importante no 

desenvolvimento econômico estadual e regional, por esta razão, um novo imaginário 

social passa a ser concebido e incorporado por Salvador, que passa a ser divulgada 

com uma imagem que explora aspectos relevantes da sua cultura, música, literatura 

e potencialidades do seu litoral. Esses aspectos correspondem ao marketing 

turístico de uma cidade que passa a incorporar as benesses do mar, do sol e da 

praia como elementos atrativos e balizadores da urbanização da costa e 

transformam Salvador em um canteiro de obras direcionadas para uma 

infraestrutura que promova a construção e ampliação de ruas e avenidas que deem 

acesso ao litoral. 

De acordo com Dantas e Alves (2016), o II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND) foi o primeiro documento de caráter nacional a citar a 

atividade turística como potencializadora do desenvolvimento regional no nordeste, 

esse plano logo iria influenciar em escala regional o planejamento turístico dos 

governos estaduais dos principais estados nordestinos como a Bahia que promoveu 

o Planejamento Turístico da Orla Marítima, o Ceará que criou o Programa de 

Promoção e Turismo no Ceará e Pernambuco que criou o I Plano Integrado de 

Desenvolvimento Turístico de Pernambuco.  
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Para Alves (2013), a atividade turística na Bahia inspirou-se no ideal 

desenvolvimentista de Juscelino Kubistchek e seguiu sob um viés do planejamento, 

visando preservar e valorizar o patrimônio paisagístico do litoral baiano definindo um 

ordenamento territorial da orla marítima quanto ao uso e criação de infraestrutura 

turística na Região Metropolitana de Salvador (RMS).  

Percebe-se então, uma redefinição espacial do litoral soteropolitano, 

novas formas como resorts e segundas residências são estimuladas graças a 

construção de vias como a Estrada do Coco e a Linha Verde, para Pereira (2012) o 

município de Lauro de Freitas e Salvador, passam a manter uma espacialidade 

metropolitana e a incorporar os estratos sociais de alto e médio padrão procedentes 

da capital, dessa forma, consolida-se as habitações de alto padrão em Lauro de 

Freitas reproduzida de acordo com os ditames das práticas marítimas modernas. 

Na segunda metade do século XX, as dinâmicas espaciais associadas a 

vilegiatura, a expansão imobiliária e a atividade turística, logo atingiriam o litoral 

norte. Esse espaço outrora dominado por fazendeiros, posseiros, atividades 

extrativistas e pela pecuária extensiva, passou por um intenso crescimento urbano a 

partir da construção da rodovia estadual BA-099, construída no final da década de 

1980 e ampliada na década de 1990, com investimentos do PRODETUR-NE, dessa 

forma, a construção da “Linha Verde” serviu como âncora para o desenvolvimento 

de municípios como Mata de São João e para a chegada de Empreendimentos 

Turísticos Imobiliários (ETIs) como o Hotel Praia do Forte Eco Resort. (FARIA, 2013) 

Nesse sentido, Pereira (2014) atribui à construção da “Estrada do Coco” e 

da “Linha Verde” como os alicerces básicos de uma infraestrutura viária que 

possibilitou a disseminação de casas de veraneio, de equipamentos turísticos e de 

resorts internacionais ao longo da costa. Dessa forma, uma espacialidade 

metropolitana começa a ganhar forma a partir da conexão existente entre Salvador, 

Lauro de Freitas, Camaçari e posteriormente com a incorporação de Mata de São 

João, tendo como atividade balizadora desse processo metropolitano o lazer 

marítimo implantado após os anos de 1990 com destaque para os CTIs como o da 

Costa do Sauipe e da Praia do Forte.  

Por fim, o fenômeno da vilegiatura, a atividade turística e o crescimento 

imobiliário, devem ser entendidos como símbolos da modernização e interconexão 

entre as cidades, nesse sentido, as leis voltadas para a reforma urbana praticadas 

pela prefeitura de Salvador ao longo do século XX, preconizavam a retirada das 
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moradias populares da orla marítima e uma consequente elitização da zona de 

praia, espaço este que logo foi incorporado por grandes ETIs e residências 

unifamiliares.  

A cidade de Recife, por sua vez, durante o período colonial despontava 

como um importante centro de interesse comercial graças a monocultura açucareira, 

dessa maneira, a cidade de forma pretérita esteve voltada para o escoamento da 

produção do açúcar para o mercado europeu, o que acabou por lhe conferir um 

destaque como um promissor núcleo urbano. De acordo com Carvalho (2009), os 

colonizadores ao chegarem ao Brasil traziam uma série de preconceitos em relação 

aos espaços costeiros, no entanto, a construção de vias para o escoamento da 

produção de açúcar era necessária e servia para afugentar os contrabandistas que 

frequentavam o litoral.  

Desse modo, esses acessos acabaram por contribuir para o surgimento 

de comunidades pesqueiras e posteriormente cidades balneárias junto às praias. 

Aliás, a atividade pesqueira teve importante papel econômico no litoral 

pernambucano dos séculos XVI até o XIX, quando a partir de meados do século XX, 

instalou-se no litoral nordestino uma série de ETIs, típicos da classe mais “nobre” e 

uma consequentemente desapropriação desses espaços por parte das comunidades 

tradicionais. 

Importantes intervenções urbanas foram implementadas em Pernambuco 

durante o século XVII, quando ocorreu a influência holandesa em seu litoral e foi 

construída uma série de obras de infraestrutura como ruas e avenidas. As obras 

voltadas para a infraestrutura urbana continuaram e ao raiar do século XIX, o 

discurso higienista, faz da cidade um canteiro em construções essencialmente 

estéticas, como a ampliação de avenidas, construção de parques, reforma de 

edifícios e revitalização das áreas centrais, cujo propósito era o de estabelecer uma 

cidade “limpa” e livre dos mocambos e cortiços. Sobre esse assunto Silva (2016, p. 

62) afirma que: 

 
O discurso reinante na cidade, na qual os mocambos eram moradias 
higienicamente deploráveis fizeram com que os governantes, adotassem 
uma política de remoção ou restrição dos mocambos, [...] desta forma, foi 
criada a taxa de insalubridade, ou seja, quem habitasse em mocambos 
estaria obrigado a pagar uma taxa, segundo os idealizadores, uma maneira 
de restringir novas moradias precárias em Recife.  
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Com relação ao discurso higienista no livro intitulado “As Praia e os Dias: 

história social das praias de Recife e Olinda”, a autora Rita Araújo (2017), afirma que 

a ocupação das praias nessas cidades remonta ao ano de 1840, quando os médicos 

passaram a recomendar uso terapêutico das águas do mar para população na foz 

do rio Capibaribe, processo que se estabeleceu entre o final do século XIX e 

primeiros anos do século XX. 

Em Recife as práticas recreativas às margens e na foz do rio Capibaribe 

tornaram-se espaços de moradia e lazer da elite ao longo do século XIX, no entanto, 

quadro modificador ocorre a partir do acesso por linha férrea do centro de Recife até 

o bairro de Boa Viagem, o que polarizou esse espaço e o tornou lugar da vilegiatura 

marítima na capital pernambucana. De acordo com Pereira (2014, p. 74): 

 
Mesmo com a simbologia e o sucesso alcançado pelo rio Capibaribe, 
também Recife e sua elite se “renderam” aos banhos salgados como prática 
recreativa. O setor sul da cidade, polarizada por Boa Viagem, tornou-se o 
lugar da vilegiatura marítima na capital pernambucana. Essa passagem é 
significativa, pois Recife à época encabeçava o processo de modernização 
do espaço urbano no Nordeste. Os arrabaldes localizados mais a oeste no 
século XIX margeavam o Capibaribe e preponderavam como espaço de 
moradia e lazer das elites recifenses. Na aurora do século XX, a ocupação 
do setor sul (Boa Viagem e Pina) demarca o sucesso do gosto pelo 
marítimo na cidade em contraponto aos banhos de rio. Em 1858 o trem de 
São Francisco possibilitava o acesso a Boa Viagem daqueles vindos do 
centro de Recife. O trem foi pré-condição para, no final do século XIX, a 
instalação de uma linha de bonde que ligava a estação à praia, 
propriamente dita.  
 

Uma reviravolta que faria da Praia de Boa Viagem um espaço ocupado 

por chalés e casas de veraneio, dar-se-á com o sanitarista e engenheiro Francisco 

Saturnino de Brito, que em 1917, propôs projetos de melhoria de esgotamento 

sanitário e abastecimento d’água que previam as potencialidades turísticas da Praia 

de Boa Viagem, no entanto, foi em 1920 com a abertura da avenida paralela a orla 

(Avenida Beira Mar) que a população de Recife toma conhecimento da praia 

impulsionando a especulação imobiliária junto ao bairro. (Figura 8) 
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Fonte: Acervo do Museu da cidade do Recife (2021) 

Figura 8 – Chalés e Casas de Veraneio na praia de Boa Viagem em 1920. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

A arquiteta e urbanista Virgínia Pontual, professora do Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), relaciona a urbanização da Praia de Boa Viagem com a construção da 

Avenida Beira-Mar, a mesma refere-se a está obra como a certidão de nascimento 

de um bairro localizado no sul de Recife, que até então era uma vila de pescadores 

e que passa a se conectar com as áreas urbanizadas da capital através de bondes e 

carros, para a professora a Avenida Beira Mar abre o Recife para o lazer e para as 

descobertas das benesses do mar. (CONDENADAS..., 2020) 

De acordo com Costa et al. (2008), até meados do século XX a Praia de 

Boa Viagem era muito pouco habitada, sendo a maior parte das ocupações 

compostas por assentamentos centenários de uma vila de pescadores, 

posteriormente o bairro, tornou-se local de veraneio pertencente a população 

autóctone de recifenses e pernambucanos do interior, mas a partir da década de 

1960, a praia passou por uma intensa expansão imobiliária fruto da melhoria no 

acesso gerado com a construção de pontes sobre o rio Capibaribe. Para Pereira 

(2014), outra contribuição que promoveu a vilegiatura na Praia de Boa Viagem 

ocorreu com a chegada de militares norte-americanos durante a Segunda Guerra 

Mundial, os estrangeiros apreciavam os banhos de mar e logo escolheram a praia 

como lugar de morada. 

O processo de urbanização na Praia de Boa Viagem ocorre de forma 

mais horizontal até a metade do século XX, mas grandes ícones arquitetônicos 
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começam a surgir a partir da década de 1950, como os edifícios Califórnia e o 

Holiday. O processo de verticalização era inevitável e na década de 1990 passa a 

compor a maior parte da paisagem urbana localizada na orla de Boa Viagem, as 

marcas da arquitetura contemporânea se solidificam no século XXI e os edifícios são 

responsáveis por caracterizar esse espaço como o mais verticalizado do Recife. 

(Figura 9 e 10) 

 

Figura 9 – Edifício Holiday, ícone arquitetônico em Boa Viagem. 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: g1.globo.com (2021) 

   

Figura 10 – Verticalização na Praia de Boa Viagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: g1.com (2021) 
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Sobre o processo de urbanização iniciado a partir da década de 1970 na 

Praia de Boa Viagem, Carvalho (2009, p. 73) afirma que; 

 

Na década de 1970, a praia de Boa Viagem foi palco da exploração turística 
que acelerou seu processo de urbanização. Sem planejamento adequado, a 
orla de Boa Viagem passou a ser explorada não só pela atividade turística, 
mas também pela atividade imobiliária.  

Na mesma perspectiva, Silva et al. (2010) menciona que a Praia de Boa 

viagem foi palco da exploração turística que acelerou sua urbanização, para a autora 

a especulação imobiliária aliada a atividade turística acelerou o processo de 

verticalização da praia e fez de Boa Viagem um dos bairros de maior custo de vida 

da cidade.  

Foi nesse contexto de amplo crescimento urbano que a Praia de Boa 

Viagem deu seu pontapé inicial para seu processo de urbanização, uma nova 

configuração espacial composta por empreendimentos imobiliários como hotéis, 

condomínios fechados e casas de segunda residência, passa a fazer parte do 

cenário praiano de Recife. De acordo com Gonçalves et al, (2013), o bairro de Boa 

Viagem é marcado por algumas particularidades, dentre elas, destaca-se por possuir 

um amplo centro comercial e alocar um dos Shopping Center de maior 

movimentação do nordeste, além de receber através do Aeroporto Internacional dos 

Guararapes um número elevado de turistas, o que faz do bairro um lugar atrativo 

para a hotelaria, para o turismo e para o lazer.  

Com relação às casas de segunda residência localizadas na Praia de Boa 

Viagem, Carvalho (2009) afirma que as mesmas condições que propiciaram a 

instalação desse tipo de moradia nas demais regiões metropolitanas nordestinas 

como Salvador e Fortaleza, também favoreceram a capital pernambucana. Essas 

condições consistem principalmente na ascensão do rodoviarismo como matriz 

principal dos transportes no Brasil e na emergência de novos estratos sociais 

médios e urbanos, que passariam a incorporar os valores socioculturais associados 

ao turismo e ao lazer.  

Por fim, seguindo a tendência de instalação de segundas residências pelo 

litoral pernambucano, um cenário específico chama atenção “O caso de Porto de 

Galinhas”, essa faixa de praia localizada no município de Ipojuca, portanto, dentro 

do contexto metropolitano possui a maioria dos resorts e grandes hotéis do estado. 

As casas de segunda residência situadas na Vila de Porto de Galinhas, atraem 
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turistas e agentes imobiliários interessados em explorar as belezas naturais dessa 

localidade, esses atrativos fizeram desse balneário um paraíso para os turistas e 

lugar preterido por ETIs.  

Nesse sentido, Pereira (2014) atribui ao Complexo Portuário de Suape, 

principal condição para a inserção do município de Ipojuca no quadro metropolitano 

de Recife, para o autor a vilegiatura já era prática conhecida em Porto de Galinhas 

devido a instalação da residência oficial de veraneio do governo estadual que havia 

contribuído para a divulgação da praia como prática de lazer marítimo, mas tal 

processo iria se expandir a partir da década de 1990, e ganharia novos atores como 

a atividade turística e os empreendimentos imobiliários no raiar do século XXI. 

Portanto, a cidade de Recife passou por um intenso processo de 

urbanização a partir da segunda metade do século XX, vias de ligação como pontes 

e avenidas podem ser apontadas como fatores responsáveis por aproximar a cidade 

com o mar, dessa forma, as práticas marítimas modernas como os banhos de mar e 

a vilegiatura direcionaram a população para o bairro de Boa Viagem, um verdadeiro 

refúgio do lazer e de segundas residências dos citadinos, posteriormente, um amplo 

processo de verticalização é movido por interesses de agentes imobiliários e 

promotores da atividade turística, estabelecendo o litoral de Recife como um dos 

maiores complexos hoteleiros do nordeste. 

Diante do exposto, percebe-se que a vilegiatura e o turismo litorâneo a 

partir de meados do século XX, atuaram como os principais vetores de ocupação e 

urbanização dos espaços à beira-mar nas regiões metropolitanas de Fortaleza, 

Salvador e Recife. Esses dois vetores foram capazes de produzir uma urbanização 

paralela à linha de costa e induziram a instalação de ETIs que se irradiaram de 

forma rápida pelo litoral nordestino.  

No entanto, a força urbanizante das práticas marítimas modernas não 

atuou com a mesma intensidade no litoral do estado do Maranhão, pois, a vilegiatura 

instalou-se de forma tímida e inexpressiva na zona costeira maranhense e a 

atividade turística praticada na maior parte dos estados nordestinos com base no 

calor das praias e na apreciação do mar, só irá ter relevância após a década de 

1990 em municípios como São Luís e Barreirinhas. 
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2.1.1  São Luís e Barreirinhas se abrem para o Mar 

 

No que concerne ao estado do Maranhão, às práticas marítimas 

modernas vão ocorrer anos mais tarde apresentando uma dinâmica com menor 

intensidade em comparação as demais metrópoles do nordeste. Em um amplo litoral 

marcado por atividades tradicionais como a pesca e o extrativismo, apenas dois 

municípios conseguiram pôr em prática os benefícios da aproximação e contato do 

homem com o mar, tais como: as caminhadas, as práticas esportivas e demais 

atividades associadas ao descanso, ao entretenimento e ao lazer.  

Nessa perspectiva, São Luís de forma tímida volta-se para o litoral a partir 

da década de 1970, quando os projetos urbanísticos expandem a cidade em direção 

a faixa norte e fazem do eixo São Francisco-Renascença lugar de morada da elite 

ludovicense, no município de Barreirinhas, o desvelar do turismo sustentável ocorre 

de forma embrionária na década de 1980 após a criação do PNLM, no entanto, a 

atividade turística tornou-se mais relevante ao raiar do século XXI, após a 

construção da BR-402 que facilitou o acesso de turistas até os “Lençóis 

Maranhenses”. 

Moraes (2007) considera que existem diferentes vetores responsáveis por 

intensificar a ocupação da zona costeira nas últimas décadas, dentre os quais 

menciona o veraneio, a atividade turística e a revitalização de cidades. Dessa forma, 

as zonas costeiras das principais regiões metropolitanas do nordeste, tiveram como 

elemento inicial e propulsor no processo de urbanização a vilegiatura, porém a 

lógica observada em São Luís e Barreirinhas sugere um movimento diferente no 

qual a revitalização do Centro Histórico e o título de Patrimônio Mundial da 

Humanidade concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO) no ano de 1997, fizeram de São Luís um dos principais 

cenários turísticos do nordeste, no caso de Barreirinhas, o turismo sustentável e as 

visitações ao PNLM abriram um leque de desenvolvimento que envolve além da 

atividade turística, às práticas de lazer e os esportes náuticos. 

A cidade de São Luís destaca-se por apresentar um Centro Histórico com 

características uniformes e um traçado regular em seus imóveis, formando um dos 

maiores acervos arquitetônicos ainda preservados de essência portuguesa. O 

acervo é avaliado em cerca de 4 mil imóveis que envolvem mirantes e sobrados 

revestidos com azulejos portugueses. O local está situado nos bairros da Praia 
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Grande e Desterro, região que concentra teatros, museus, restaurantes, bares e 

centros de artesanato. (MARANHÃO, 2020). 

Os principais atrativos turísticos do Centro Histórico consistem na Casa 

do Maranhão, Centro de Criatividade Odylo Costa Filho, Palácio dos Leões, Casa 

das Tulhas, Rua Portugal, Teatro João do Vale, Convento das Mercês, Igreja do 

Desterro, Igreja da Sé, Praça João Lisboa, Igreja do Carmo, Teatro Arthur Azevedo, 

Fonte do Ribeirão, Igreja de Santo Antônio, Praça Deodoro e Praça Gonçalves Dias. 

(Mapa 1) 
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Mapa 1 – Principais pontos turísticos do Centro Histórico de São Luís 

 

Fonte: Autor (2019) 
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A cidade de São Luís destaca-se no cenário nacional pela sua arquitetura 

colonial, mas apresenta um rico Patrimônio Imaterial representado pelo Tambor de 

Crioula e pelo Bumba-meu-boi, o Tambor de Crioula é uma expressão da matriz 

afro-brasileira que envolve uma dança circular com canto e percussão de tambores, 

já o Bumba-meu-boi consiste em uma dança na qual existem vários personagens 

como Catirina, Pai Francisco, os Cazumbás e os Duendes, que personalizam 

misteriosas histórias das crenças africanas, ambas as manifestações culturais são 

atrativos na época do São João no mês de junho e atraem milhares de turistas com 

destino à capital.  

Dados obtidos pela INFRAERO apontam que 136.840 passageiros 

desembarcaram em São Luís no mês de junho de 2019, além dos atrativos materiais 

e imateriais o turista que chega na capital conta com um projeto de revitalização de 

praças e de pontos específicos do Centro Histórico denominado de Projeto Reviva7. 

(MARANHÃO, 2019) 

O Projeto Reviva foi iniciado em 2018, busca revitalizar praças, 

estabelecer novos roteiros culturais, espaços de lazer e divulgação da gastronomia 

maranhense, a fim de absorver um maior número de turistas que desembarcam na 

capital do estado. O projeto objetiva captar o turista e oferecer diferentes atrativos 

devido ao aumento da procura pelo destino turístico São Luís que chegou a 106% 

no ano de 2018. (Jornal: O Imparcial, 13/11/2018) (Figuras 11 e 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      
7 O projeto Reviva é um conjunto de ações que objetivam fomentar a atividade turística na cidade de São 

Luís, três atividades são desenvolvidas pelo programa: Sarau Histórico, Passeio Serenata e Roteiro 
Reggae. O ponto de convergência é a praça Benedito Leite no centro de São Luís. 
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Figura 11 – Praça Deodoro revitalizada no Centro de São Luís. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Jornal “O Imparcial” (2021) 

 

 

Figura 12 – Feirinha São Luís na Praça Benedito Leite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Jornal Pequeno (2021) 

 

A respeito das práticas marítimas modernas em São Luís, destacam-se as 

caminhadas e passeios ciclísticos praticados no Parque Ecológico Estadual da 

Lagoa da Jansen, criado pela Lei Estadual nº 4.870 de junho de 1988. Esse parque 
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fica localizado próximo ao mar em um dos pontos mais urbanizados e verticalizados 

da cidade com destaque para os bairros Renascença, Ponta do Farol e Ponta 

D’areia, essa área possui vida noturna ativa com destaque para bares e restaurantes 

e configura-se como uma zona em expansão de prédios e de uma rede hoteleira 

moderna. (Figura 13) 

 

Figura 13 – Área de Lazer na Praça da Lagoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Prefeitura de São Luís, 2020. 

 

De acordo com Masullo et al, (2014), a Laguna da Jansen8 teve seu 

processo de ocupação iniciado na década de 1970, através do projeto de 

urbanização das praias e avenidas de São Luís. Esse projeto tinha como objetivo 

integrar os bairros adjacentes à laguna. Dessa forma, a construção da “Avenida Ana 

Jansen” e “Colares Moreira” facilitou o acesso aos bairros do São Francisco, 

Renascença, Ponta do Farol e Ponta D’areia. Para a autora o lugar foi projetado 

para ser um centro de convivência para moradores e turistas, que podem aproveitar 

o espaço para o lazer e para as práticas esportivas. 

Sobre o processo de urbanização das praias em São Luís, é importante 

mencionar que os espaços à beira-mar na capital maranhense eram até a década de 

1960 um refúgio de sitiantes e pescadores que compunham a classe pobre e 
                                                      
8 Apesar do nome popular de Lagoa da Jansen, os aspectos hidrológicos do lugar que possui influência da 

maré e elevada salinidade, apresentam um ambiente típico de lagoa costeira, portanto, o nome mais 
adequado seria Laguna da Jansen. 
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possuíam moradias precárias. A ocupação do litoral norte de São Luís esbarrava em 

um obstáculo natural composto pelo Rio Anil, essa barreira foi transposta através da 

construção de algumas pontes como a do Caratatiua, José Sarney (Ponte do São 

Francisco), Newton Belo e Bandeira Tribuzi.  

Dessa forma, a infraestrutura gerada pelo poder estatal entre a década de 

1970 e 1980 foi capaz de aproximar os ludovicenses das praias situadas ao norte do 

município de São Luís com destaque para a Praia do Olha D’água. Nesse período 

as práticas marítimas modernas, mesmo que de forma tímida, começam a se 

manifestar com a chegada das primeiras casas de veraneio e anos mais tarde esses 

imóveis perderiam seu valor comercial devido a uma maior valorização de outras 

praias situadas mais a oeste, como a Praia do Calhau, fato gerado devido à 

construção da Avenida Litorânea.  

Burnett (2007) refere-se às décadas de 1960 e 1970 como o período da 

construção da São Luís moderna, o autor menciona a influência dos investimentos 

em obras como as Avenidas Getúlio Vargas, Kennedy, João Pessoa, Franceses, 

Colares Moreira e menciona que as inúmeras construções de vias e pontes serviram 

para conectar a cidade de São Luís e direcionar sua expansão em direção ao eixo 

São Francisco-Renascença e posteriormente para o bairro do Calhau. 

Nessa perspectiva de mudanças que iriam moldar uma São Luís moderna 

e marítima, a construção da Ponte José Sarney ano de 1969 ligando a cidade antiga 

(Centro Histórico) até a cidade nova (São Francisco, Ponta D’areia e Renascença) 

trouxe um legado incalculável para a modernização da capital e estimulou a 

urbanização da orla marítima de São Luís. (Imirante.com, 2020) (Figuras 14 e 15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 – Inauguração da Ponte José Sarney no ano de 1969. 
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Fonte: br.pinterest.com (2021) 

 

 Figura 15 – Processo de urbanização após a construção da ponte. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Minas Ecoturismo (2021) 

 

A partir da análise das imagens, pode-se concluir que o processo de 

urbanização da área batizada como a “Nova São Luís” ou “Cidade Moderna”, teve 

como principal fator de impulso a construção da Ponte José Sarney. Essa obra 

proporcionou a especulação imobiliária e incentivou a ocupação por parte da elite 

ludovicense dos espaços à beira-mar, nesse contexto, a classe mais abastada 
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passou a residir cada vez mais distante do centro e mudou-se paulatinamente para 

os bairros que hoje são considerados como elitizados, tais como: a Ponta D’areia, o 

Renascença, o Calhau e a Ponta do Farol.  

Os bairros localizados junto as praias de São Luís apresentam um 

predomínio do processo de verticalização e dividem espaço com a rede hoteleira, 

atualmente os principais hotéis da cidade estão localizados na Ponta D’areia e na 

Ponta do Farol, com destaque para o Luzeiros, Stop Way, Number One, Veleiros, 

Brisa-Mar e Hotel Ponta D’areia.  

Um dos bairros localizados junto à beira-mar em São Luís, a Ponta 

D’areia recebeu investimentos vultuosos por parte do poder público, dessa forma, o 

governo estadual construiu um espigão que além de proteger o bairro apelidado 

pelas construtoras imobiliárias de “Península da Ponta D’areia”, serviu para conter o 

assoreamento do canal existente na foz do Rio Bacanga, que estava ameaçando o 

tráfego de embarcações, essa área tornou-se um ponto turístico da cidade, pois 

conta com ciclovias, calçadões para caminhada e lugares para a diversão de 

crianças, além da pesca esportiva. (Figura 16) 

 

Figura 16 – Espigão Costeiro na Ponta D’areia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Jornal “O Imparcial” (2021) 

 

 

Percebe-se a preocupação do poder público em gerar infraestrutura e 
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benefícios ao bairro da Ponta D’areia, pois a área é morada da elite ludovicense e 

possui um mercado imobiliário aquecido pela sua localização estratégica, próximo 

ao mar e ao Centro Histórico. Dessa forma, fazendo parte da Cidade Moderna, ou 

seja, área verticalizada e mais valorizada do município de São Luís. 

As praias mais procuradas pelos banhistas, moradores e turistas em São 

Luís, localizam-se na porção norte da cidade e se estendem por aproximadamente 

32 km, destacam-se as praias da Ponta D’areia, São Marcos (Marcela), Calhau, 

Caolho e Olho D’água. Masullo et al, (2014), afirma que até a década de 1970, as 

praias ludovicenses eram praticamente inabitadas devido à dificuldade de acesso, 

no entanto, a construção da Avenida Litorânea promoveu a expansão da franja 

urbana e novos empreendimentos imobiliários e turísticos passaram a ser 

construídos próximos a faixa de praia. 

A Avenida Litorânea foi construída na década de 1990, essa via teve 

como principal objetivo estimular o desenvolvimento turístico de São Luís. O local 

conta com ciclovias, calçadões e bares padronizados. Os moradores e turistas que 

frequentam a praia evitam tomar banho devido ao atual estágio de poluição das 

águas do mar, no entanto, as práticas marítimas modernas associadas ao lazer, 

entretenimento (bares e restaurantes), práticas esportivas (corridas, caminhadas e 

Kitesurfe) e a contemplação da paisagem, são algumas das atividades mais 

observadas no local. (Figura 17) 

 
Figura 17 – Avenida Litorânea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Jornal “O Imparcial” (2021) 

A imagem mostra algumas barracas autorizadas pelo poder público e 
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instaladas na faixa de praia, percebe-se ainda a existência de Áreas de Preservação 

Permanente (APP) compostas por paleodunas e dunas acompanhando a avenida, 

dessa maneira, o cenário da orla ludovicense, coloca-se como um espaço distinto 

em comparação as áreas metropolitanas pertencentes a Fortaleza, Salvador e 

Recife, que possuem elevado grau de verticalização. A Avenida Litorânea está 

conectada aos bairros da Ponta D’areia, Ponta do Farol, Renascença e Calhau, 

através das avenidas dos Holandeses e Colares Moreira, área considerada nobre 

em São Luís. A obra de ampliação da avenida, em direção à praia do Olho D’água, 

pode ser vista como uma tentativa de melhorar o fluxo de pessoas e veículos que 

transitam no bairro Araçagi em direção ao Centro e ao eixo São Francisco-

Renascença. (Figura 18) 

 

Figura 18 – Imagem de Satélite da Avenida Litorânea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Google Earth (2021) 
 

 

Além de São Luís, o município de Barreirinhas destaca-se como outro 

enclave para o desenvolvimento da atividade turística. As belezas naturais, 

compostas por campos de dunas e lagoas, atraem turistas configurando a área 

como um polo turístico e espaço de desenvolvimento no litoral oriental do estado do 

Maranhão. Distante 272 Km da capital, o município de Barreirinhas teve grande 

desenvolvimento a partir da criação do PNLM no ano de 1981. 
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Nas palavras de Adonias Cantanhede Sarmento, morador do município 

de Barreirinhas: 

 

As morrarias como são popularmente conhecidas, os “Lençóis 

Maranhenses”, eram pontos de pouca visitação por parte dos moradores. A área foi 

explorada na década de 1970 pela Petrobrás, que construiu estradas e acessos que 

possibilitaram aos moradores explorarem o lugar para a prática do lazer. Com a 

criação do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e o surgimento dos primeiros 

meios de hospedagens a partir da década de 1990, a cidade tornou-se o principal 

ponto de visitação dos turistas de São Luís, durante os feriados prolongados e 

durante os meses de janeiro e julho.  

 

Uma obra que mudou o panorama da atividade turística na região dos 

“Lençóis Maranhenses” foi a construção da BR-402 no ano de 2002. Essa rodovia foi 

construída em um trecho entre o município de Humberto de Campos até o povoado 

Sobradinho, que pertence ao município de Barreirinhas, a mesma foi batizada como 

translitorânea e possui o mesmo grau de importância da Avenida Beira-Mar para 

Fortaleza e da Estrada do Coco para o litoral baiano, pois, é considerada uma obra 

que estimulou a atividade turística para o PNLM. 

Com relação às práticas de lazer em Barreirinhas, é comum os moradores 

aos finais de semana visitarem balneários e desfrutarem de banhos, festas e 

piqueniques nos inúmeros afluentes que compõe a Bacia do Rio Preguiças. (Figura 

19) A respeito das práticas de lazer, Darci Caldas Costa moradora de Barreirinhas 

afirma que: 

 

Os balneários atraem moradores e turistas durante os finais de semana e 

possuem acesso facilitado por estradas de piçarra com destaque para os banhos 

nas localidades do São Domingos, Bonito, São Roque e Passagem do Canto.  

 

 

 
 
 
 

 Figura 19 – Balneário Bonito. 
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Fonte: Prefeitura de Barreirinhas (2021) 

 

 Figura 20 –  Vista aérea da Praia de Atins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Fonte: Pinterest (2021) 

 

Outro espaço de lazer localizado na sede do município consiste no Morro 

da Ladeira, na verdade esse atrativo natural corresponde a uma duna formada por 

areia quartzosa em plena zona urbana e lugar preferido para os jovens praticarem 

esportes como o futebol e o voleibol. À noite os casais se aglomeram para apreciar o 
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luar e as fortes brisas que sopram na região, todo esse cenário está ameaçado pelo 

despejo de efluentes dos bares e restaurantes frutos da turistificação e crescimento 

urbano da cidade.  

Com relação aos passeios náuticos e de off road a proprietária da 

Agência São Paulo, Maria José Souza menciona que: 

 

As agências de turismo exploram os atrativos naturais localizados no 

curso inferior do Rio Preguiças, esse local é conhecido pelos moradores como 

“Pequenos Lençóis”. Os principais pontos de visitação que fazem parte desse roteiro 

são o povoado de Vassouras (lagoas), Mandacaru (farol), Caburé (praia) e Atins (foz 

do rio).  

 

O povoado de Atins foi recentemente batizado pelos praticantes do 

Kitesurfe como o “Paraíso dos Ventos”, além das práticas marítimas a cidade 

recebeu em 2020  uma das etapas do “Rally dos Sertões”, considerado o maior rally 

do país. Estão em alta na cidade os passeios de moto e quadriciclo que atraem 

praticantes de todas as idades, com destaque para o “Rally do Salto Alto” disputado 

apenas por mulheres. (Figuras 21 e 22) 

 

Figura 21 – Kitesurfe na Praia de Atins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Jornal “O Imparcial” (2021). 
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Figura 22 – Rally dos Sertões em Barreirinhas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jornal “O Imparcial” (2021) 

 

Diante do exposto, percebe-se que existem lógicas distintas entre o 

processo de ocupação do litoral e a urbanização praticada nas principais regiões 

metropolitanas do Nordeste em comparação com os mesmos fenômenos praticados 

no litoral maranhense.  

Dessa forma, os municípios de Fortaleza, Salvador e Recife tiveram como 

principal vetor de urbanização a vilegiatura marítima que consolidou-se a partir de 

meados do século XX, nessas áreas a ocupação inicial dos espaços praianos 

ocorreu através do desejo da elite pelas benesses do mar e pela influência do poder 

estatal na construção de vias, avenidas e pontes com destino a costa, esses fatores 

possibilitaram um maior fluxo de vilegiaturistas para as Praias de Iracema, Meireles, 

Amaralina e Boa Viagem. Desse modo, o processo de especulação imobiliária 

irradiou-se e extrapolou os limites metropolitanos, estendendo-se por todo o litoral 

cearense, baiano e pernambucano.  

O litoral maranhense por sua vez apresenta uma lógica de ocupação nos 

espaços costeiros que possui uma dinâmica diferente e menos acentuada que a 

praticada nas principais regiões metropolitanas do Nordeste, pois a maior parte dos 

municípios localizados no litoral possui como destaque econômico a pesca, no 

entanto, com alguns anos de atraso São Luís abre-se para o mar com investimentos 

estatais na década de 1970.  

A respeito da vilegiatura, concentrou-se na capital do Maranhão e sua 

origem esteve associada ao apoio do poder público na construção de pontes e 
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avenidas que puderam aproximar os moradores das praias localizadas mais ao 

norte, no entanto, esse fenômeno pode ser considerado como inexpressivo e 

concentrado na Praia do Olho D’Água.  

A respeito das práticas marítimas modernas voltadas para o turismo, 

caminhadas, lazer e práticas esportivas, os municípios de São Luís e Barreirinhas 

vão atuar como pontos de exceção, São Luís, bastante associada a um turismo que 

explora o título de “Patrimônio Cultural da Humanidade”, mas que passou a explorar 

os espaços praianos com base na construção de vias de acesso e novas 

centralidades como os bairros da Ponta da Areia, Calhau, Renascença e Ponta do 

Farol.  

No tocante, a Barreirinhas, o fenômeno de aproximação do homem com o 

mar está associado à criação do PNLM na década de 1980, mas o aumento do fluxo 

de turistas e o desvelar de atrativos como as praias do Atins e Caburé ocorrem com 

a construção da BR-402 inaugurada em 2002, pois essa obra pode ser apontada 

como a principal via de acesso aos “Lençóis Maranhenses”, e a construção dessa 

rodovia intensificou o número de turistas com destino ao PNLM e possibilitou ao 

trade turístico a descoberta das praias e as benesses do mar que se tornaram 

opções de visitação além do parque. 

 

2.2 A conquista do Maranhão: os primeiros habitantes, os colonizadores e as 

práticas marítimas tradicionais (o porto e a pesca). 

 

O processo de ocupação do estado do Maranhão pode ser analisado em 

parte através da conquista do seu litoral, pois este espaço foi habitado de forma 

pretérita pelos povos indígenas e posteriormente foi cenário de invasões por parte 

de franceses, holandeses e portugueses.  

O desbravar do litoral maranhense que possui uma extensão de 640 km 

nos revela um espaço marcado por atividades tradicionais como a pesca e a 

dinâmica portuária, essas características diferenciam o litoral do estado do 

Maranhão em comparação aos estados do Ceará, Pernambuco e Bahia, pois estes 

últimos possuem como principais vetores de ocupação atividades como a vilegiatura 

e o turismo litorâneo, portanto, apresentam características de ocupação associadas 

às práticas marítimas modernas. (Mapa 2) 
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Mapa 2 – Divisão do Litoral Maranhense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2020) 

 

O mapa estabelece uma divisão do litoral maranhense em três faixas, na 

sua porção ocidental observa-se um litoral recortado com a presença de 

reentrâncias, baías e manguezais.  

Nesse sentido, a grande quantidade de rios que desaguam no litoral 

ocidental corroboram para um grande aporte de sedimentos e contribuem para a 

formação de um ecossistema composto pela Floresta Amazônica, Manguezais e 

Restingas, denominado como Área de Proteção Ambiental das Reentrâncias 

Maranhenses, dessa forma, o cenário descrito sugere um território marcado pela 

baixa ocupação humana e pela existência de atividades econômicas tradicionais 

com destaque para a pesca que se dissemina por toda a costa ocidental em 

particular em municípios como Guimarães e Cururupu. A faixa central do litoral 

maranhense é conhecida como Golfão e constitui-se na principal feição morfológica 

do litoral. 

Portanto, esse grande recuo delimitado pelas baías de São Marcos, São 

José e Arraial compreende os municípios de São Luís, São José de Ribamar, 

Raposa e Paço do Lumiar. 

Dessa forma, este espaço caracteriza-se por possuir a capital do estado, 

além de atividades econômicas diversificadas com destaque para o turismo, o 

comércio, a pesca, a indústria e a atividade portuária.  
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O litoral oriental por sua vez, estende-se desde o município de Icatu até 

Araioses e apresenta um formato retilíneo composto por praias e dunas com 

destaque para os “Lençóis Maranhenses”, nessa faixa do litoral contrastam 

atividades econômicas tradicionais como a pesca, o extrativismo vegetal (castanha 

de caju), o artesanato e atividades modernas como o turismo e os Empreendimentos 

Turísticos Imobiliários (ETIs) localizados no município de Barreirinhas.  

 

2.2.1 Os primeiros habitantes 

 

O vasto litoral maranhense já era um espaço ocupado bem antes da 

chegada do europeu. O Padre Antônio Vieira estimou a existência de 2 milhões de 

indígenas entre o atual estado do Pará e o estado do Maranhão. De maneira geral, 

os índios no Maranhão foram batizados com as denominações de Tupis e Tapuias, o 

primeiro grupo habitava o litoral com destaque para os Tupinambás, indígenas que 

habitavam a atual Ilha Grande (Upaon-Açu), e se espalharam também por terras que 

pertencem atualmente aos municípios de Alcântara e Guimarães.  

O segundo grupo de indígenas composto pelos Tapuias, ou Jês, 

habitavam o interior do Maranhão, geralmente em terras banhadas por rios como o 

Grajaú, o Mearim e o Pindaré, esse grupo era composto por grande caçadores, 

coletores e pescadores, com destaque para os Timbiras, Guajajaras, Tremembés, 

Kanelas e Kricatis. Atualmente essas tribos, encontram-se em municípios 

maranhenses como Barra do Corda, Grajaú, Bom Jardim e Amarante do Maranhão. 

A partir do contato com os colonizadores os indígenas maranhenses 

foram adjetivados de antropófagos, preguiçosos, sujos e violentos, tais expressões 

não impediram o contato dos europeus com os mesmos no intuito de realizarem a 

prática do escambo.  

Com a deflagração da colonização, missões religiosas se estabeleceram 

no Maranhão e perduraram até o século XVIII, deixando rastros de escravidão, 

destruição e extermínio. (Mapa 3) 



74 

Mapa 3 – Tribos Indígenas no Maranhão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fonte: UEMA, 2020. 
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A partir da análise do mapa, percebe-se que as tribos indígenas situadas 

de forma pretérita no litoral, em particular nas proximidades, do Golfão Maranhense 

desapareceram, ou seja, as poucas tribos que resistiram ao processo de 

colonização situam-se hoje na porção mais noroeste do estado e na sua faixa mais 

centralizada nas proximidades das nascentes de alguns rios genuinamente 

maranhenses como o Pindaré, o Grajaú e o Mearim. 

Para Botelho (2018), o processo de colonização na América deu-se pela 

“Cruz e a Espada”, fato determinante para a escravidão e extermínio de muitas 

tribos indígenas no Maranhão, para o autor o isolamento das terras mais ao norte do 

Brasil fizeram desse espaço uma área carente de mão de obra negra, necessidade 

suprida através dos braços indígenas.  

Dessa forma, vale ressaltar que o império jesuítico estendeu-se até 1757 

quando o Marquês de Pombal assinou um alvará dando liberdade aos índios 

maranhenses. Com a revogação do alvará em 1798, houve novas tentativas de 

escravização dos indígenas que revidaram e foram praticamente exterminados pelos 

colonizadores. 

 

2.2.2 Os colonizadores 

 

Atribui-se ao processo de colonização e catequização a diminuição 

alarmante das tribos indígenas no Maranhão, dessa forma, analisar o processo de 

ocupação da costa maranhense por parte do europeu faz-se necessário para 

entendermos a influência e os interesses de franceses e portugueses na conquista 

do Maranhão. 

A história que narra à ocupação portuguesa em terras brasileiras tem seu 

início no ano de 1500, quando os europeus iniciam o processo de colonização pelo 

vasto litoral brasileiro, o IBGE (2011) afirma que essa ocupação era necessária para 

defender a linha de costa, assim, o povoamento e colonização eram essenciais para 

impedir o acesso de nações inimigas ao continente.  

De acordo com Moraes (2000) e Barreto (1983) as terras brasileiras, nas 

três primeiras décadas, foram esquecidas pelos portugueses e esse desinteresse no 

processo de ocupação estava relacionado com o comércio lucrativo praticado com 

as Índias e com o vasto litoral que dificultava uma ocupação plena.  

 



76 

Para Ferro (2012) o receio do colonizador português em ocupar o espaço 

litorâneo brasileiro, em um ambiente hostil e recém-descoberto, foi substituído pelo 

temor das invasões por parte de franceses e holandeses, justificando posteriormente 

a divisão territorial da colônia em capitanias hereditárias.  

A respeito desse assunto, Moraes (2000) afirma que a instalação 

portuguesa no litoral setentrional do Brasil iniciou-se com a ação de desalojamento 

dos franceses no Maranhão, fato que demonstrava o relaxamento das fronteiras, 

pois, a presença de navios franceses com as práticas de escambo era conhecida e 

antiga nessa faixa do território brasileiro, porém, a expedição que se instala em 1612 

na baía de São Marcos apresentava intuito colonizador.  

O pouco patrulhamento e desinteresse que Portugal mostrava sobre a 

faixa setentrional do litoral brasileiro é um ponto de destaque nas palavras de Lopes 

et al. (2017, p. 46) quando o autor afirma que: 

 
Uma vez constatada a não existência de metais preciosos nas terras 
portuguesas do Norte da América, não pareceu lucrativo à Coroa 
portuguesa insistir em sua ocupação imediata. Assim mais um período de 
hiato é imposto ao projeto de colonização das referidas terras, só 
interrompido a partir da ameaça real apresentada pela investida da 
esquadra francesa a partir de 1612 revelando uma preocupação de ordem 
política e militar por parte de Portugal.  

 

As notícias de fracasso das expedições portuguesas, na tentativa de 

ocupar o litoral maranhense com destaque para o naufrágio de Aires da Cunha, logo 

despertou o interesse da Rainha Regente Maria de Médicis em patrocinar uma 

expedição francesa liderada por Daniel de La Touche que navegou com uma 

pequena frota e uma bandeira arqueada com os dizeres bordados pela própria 

rainha “Uma mulher é a guia de tão grande empresa”. Assim, era fundada a primeira 

cidade e capital do estado do Maranhão: 

 
Após a travessia do Atlântico, da França para o Brasil, os franceses 
passaram a navegar em águas do Maranhão, adentrando na baía de São 
Marcos, até aportarem na Ilha Grande – Upaon-Açu. E no dia 8 de setembro 
de 1612, La Touche e seus compatriotas, em procissão, portando 
bandeiras, com armas da pátria, subiram em uma colina, em frente da atual 
rampa do Palácio, andaram uns 100 metros, e, no local [...] após solene ato 
religioso, fundaram a França Equinocial. (FERRO, 2012, p. 141) 

 

Grosso modo, a ocupação francesa no Maranhão e a existência da 

França Equinocial no Brasil foram efêmeras, pois em 1615 as tropas de Jerônimo de 

Albuquerque, em nome dos direitos do Rei de Castela, expulsaram os franceses 
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durante a “Batalha de Guaxenduba”9. Para Ferro (2012) as marcas da colonização 

francesa no Maranhão foram frustradas, pois permaneceram por apenas três anos 

(1612-1615), fato este que não impediu a construção do ícone arquitetônico do 

estado o “Forte de São Luís” em homenagem ao Rei da França Luís XIII. (Figura 23) 

 

Figura 23 – Forte de São Luís, atual Palácio dos Leões e sede do Governo do 
Maranhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Viagem na Foto (2021) 

 
 
Esse cenário de disputas territoriais caracterizou o processo de ocupação 

pretérita do litoral maranhense conhecida como “Frente Litorânea ou Corrente 

Jesuíta”. Marcado pelo padrão linear e pontual a ocupação do litoral maranhense, 

até meados do século XX, acompanhou as vias de comunicação representadas 

inicialmente pelos rios genuinamente maranhenses (Itapecuru, Munim, Mearim e 

Pindaré) e pela faixa litorânea do estado. Para Trovão (2008) o estado do Maranhão 

possui uma ocupação relacionada com três frentes de ocupação denominadas de 

frente litorânea, frente da pecuária e frente de ocupação dos migrantes da seca e 

dos expropriados do Nordeste (Mapa 4). 

 

                                                      
9 Essa batalha colocou em lados opostos franceses e portugueses resultando na expulsão definitiva das 

tropas de Daniel de La Touche do território maranhense em 1615. 
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Mapa 4 – Correntes de Povoamento do estado do Maranhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IMESC, 2020 
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De acordo com Lopes et al (2017), uma frente pioneira apresenta um 

território passível de ocupação, cuja configuração espacial está, de um lado, em 

função de suas características físicas e ecológicas, das formas de usos, mais ou 

menos homogêneas, materializadas pelas questões histórico-sociais e as atividades 

econômicas atuais e pretéritas.  

No entanto, faz-se necessária uma pequena distinção com relação ao 

processo de ocupação do território maranhense que não pode ser compreendido de 

maneira uniforme, pois, a frente litorânea desenvolve-se no século XVII apoiada pelo 

aparato estatal da metrópole e baseado em atividades agrícolas com destaque para 

a plantação da cana-de-açúcar e da cotonicultura.  

Com relação à frente pastoril, ela se processa ao longo do século XVIII, 

impulsionada pela criação de gado no litoral nordestino que tinha como objetivo 

suprir uma carência de alimentos durante o período colonial, no entanto, a 

concorrência entre pecuária bovina e agricultura canavieira trouxe disputas entre 

capital e terras, fazendo com que o gado se tornasse um problema para os ideais do 

colonizador, a solução foi expandir a criação de gado para além do Vale do São 

Francisco, encontrando no leste e sul do estado do Maranhão condições ideais para 

a sua criação. 

E por último, no século XX, tem-se a corrente agrícola composta por 

migrantes da seca e por agricultores sulistas que vão se localizar nos vales médios 

dos rios genuinamente maranhenses e no sul do estado, com destaque para as 

plantações de soja. 

Pode-se afirmar que a construção territorial do Maranhão no período que 

vai do século XVII ao XIX, em sua faixa litorânea, ocorre baseada no 

reconhecimento do território e no desenvolvimento de atividades econômicas, com 

destaque para a pecuária bovina, pesca, agricultura do arroz, algodão e cana-de-

açúcar, que compõe os primeiros ciclos e fronteiras econômicas interligados a Ilha 

do Maranhão.  

Sobre esse assunto Ferreira (2017), afirma que desde o século XVII até 

1940, a ocupação espacial no estado do Maranhão, esteve vinculada à exportação 

relativa às culturas de algodão, da cana-de-açúcar e do babaçu que estavam 

vinculados a interesses externos materializados por França, Portugal, Holanda e 

Inglaterra, os quais viabilizaram áreas de produção, inserção de mão-de-obra e 

drenagem de recursos. 
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A frente litorânea foi formada pelos portugueses e padres jesuítas que 

avançaram por toda porção norte do estado do Maranhão. Para Trovão (2008) a 

frente pioneira seguiu várias direções, mas todas elas partindo da cidade de São 

Luís e utilizando os rios ou o mar como vias de ocupação. Algumas dessas 

ramificações acompanharam o mar até a foz dos rios Gurupi e Parnaíba e deram 

origem às cidades mais antigas do litoral ocidental e oriental do estado, tais como: 

Cururupu, Guimarães, Alcântara, Turiaçu, Carutapera, Icatu, Barreirinhas e Tutoia.  

A ocupação do litoral maranhense na sua faixa ocidental foi facilitada pela 

existência das Rias10, permitindo a construção de portos e o escoamento da 

produção agrícola, por outro lado, o litoral oriental foi povoado devido à influência 

direta de cidades situadas nos estados do Ceará e Pernambuco, com destaque para 

a pecuária e as salinas, que movimentavam a economia local. 

Como prova dessa ligação existente entre o Maranhão e os demais 

estados nordestinos, Ramos (2008) afirma que a colonização do norte maranhense 

possui uma relação com a construção de uma estrada, ligando as cidades de 

Campo Maior (PI) até São Luís (MA), passando ainda pelos atuais municípios de 

Brejo e Icatu. 

Por conseguinte, o papel dos jesuítas no povoamento do estado é de 

suma importância, pois, foram responsáveis por influenciar o surgimento de cidades 

e vilas no interior do estado unindo a frente litorânea à pastoril, tendo como principal 

via de penetração o rio Itapecuru.  

Trovão (2008) expõe como razões favoráveis para esse processo as 

condições de navegabilidade do rio Itapecuru, seus vales férteis e seu papel de 

ligação entre o litoral e o sertão. Os rios genuinamente maranhenses no processo de 

ocupação foram essenciais e cumpriam um duplo papel que consistia no 

escoamento de mercadorias advindas do interior para a sede da província (São 

Luís) e facilitavam a penetração para regiões mais longínquas no interior do estado.  

Ademais, pode-se afirmar que a ocupação portuguesa girou em torno das 

baías de São Marcos e São José facilitando o povoamento da Ilha do Maranhão e 

da atual cidade de Alcântara, outro destaque, está no papel desempenhado pelos 

rios na área conhecida como “Baixada Maranhense” e nos vales inferiores do 

Itapecuru e Munim, de onde surgiram cidades como Viana, Icatu e Humberto de 

                                                      
10 Correspondem às áreas de encontro do mar com o continente, formando estuários modelados pela ação 

das variações da maré, que no estado do Maranhão podem alcançar 6,5 m. 
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Campos.  

Uma nova fase se inicia na economia maranhense, a partir da chegada da 

família real ao Brasil em 1808. Esse momento foi marcado pela estabilidade política 

e desenvolvimento de atividades como a agricultura do arroz, algodão, pecuária 

extensiva e comércio.  

Para Meireles (2001) esse período pode ser considerado como o 

momento áureo econômico do estado do Maranhão, conferindo a São Luís (capital) 

o título de quarta maior cidade do país e um parque fabril baseado na indústria têxtil 

favorecida por guerras nas áreas de maior produção algodoeira. 

Oliveira (2007) afirma que a Guerra da Secessão nos Estados Unidos 

favoreceu o desenvolvimento econômico do estado do Maranhão que estava fadado 

ao esquecimento, o estado passou a ser uma fronteira de exportação do chamado 

“ouro branco” e, ao contrário de culturas como a cana-de-açúcar, esse cultivo não 

ficou restrito ao litoral e penetrou o sertão maranhense pelo vale dos rios Munim e 

Itapecuru.  

A respeito das vantagens obtidas pelo Maranhão durante a Guerra da 

Secessão, Botelho (2018, p. 135) afirma que: 

 
O Maranhão passou no último quartel do século XVIII, a ser uma das mais 
dinâmicas e prósperas províncias do império português. Este “milagre 
econômico” foi enormemente estimulado pela Guerra de Independência 
americana, que forçou a Grã-Bretanha a virar-se para a América 
portuguesa, a fim de obter algodão, que, até então, era buscado nas 
colônias americanas, outro fator, de extrema importância nesse período 
áureo da economia maranhense deve-se a entrada maciça de sujeitos 
escravizados, africanos, nas “plantations”.  
 

Ademais, pode-se afirmar que o fim dos conflitos nos Estados Unidos e a 

retomada da produção algodoeira em solo norte-americano foram responsáveis pelo 

enfraquecimento da economia maranhense no raiar do século XX, dessa forma, 

progressivamente começa a decair as exportações no Maranhão gerando um grave 

abalo econômico no estado.  

Grosso modo, percebe-se que o processo de ocupação do litoral 

maranhense foi iniciado por tribos indígenas, os primeiros contatos com os 

colonizadores ocorreram por meio do escambo, mas posteriormente esses grupos 

foram escravizados e forçados ao trabalho, o que levou a conflitos e o consequente 

extermínio desses povos na faixa litorânea.  

Assim sendo, o processo de ocupação efetiva da faixa litorânea teve um 
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breve capítulo com a fundação de São Luís por parte dos franceses, após o fim do 

projeto da França Equinocial em terras brasileiras, ocorre o processo de colonização 

português que visava além da defesa territorial do litoral setentrional, a exploração 

de atividades econômicas voltadas para a exportação de mercadorias, em particular 

a cana-de-açúcar e o algodão.  

Nesse contexto, entra em cena a frente litorânea que avançou pelo 

estado através de vias naturais como os rios e o Golfão Maranhense, contribuindo 

para o surgimento de vilarejos que compõe atualmente os municípios do litoral 

maranhense. 

 

2.2.3 As práticas marítimas tradicionais: o porto e a pesca 

 

O Maranhão possui o 2º maior litoral do país e os municípios que compõe 

a zona costeira no estado seguem o critério estabelecido pelo Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro II (PNGC II), que utiliza para o conceito de “municípios 

litorâneos” a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 

municípios defrontantes com o mar e aqueles situados próximos ao litoral até 50 km 

da linha de costa, que aloquem em seu território atividades de grande impacto sobre 

a zona costeira. (MORAES, 2007). (Mapa 5) 
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Mapa 5 – Municípios do Litoral Maranhense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IBGE (2019) 
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Esse amplo litoral possui características que o particularizam como um 

espaço preservado, ou seja, uma faixa de baixa ocupação populacional, mas que 

apresenta grande potencialidade de recursos naturais disponíveis. Essa interface 

com o mar presente na zona costeira possibilita usos exclusivos dos espaços 

litorâneos no Maranhão, como a pesca e a prática portuária. 

Moraes (2007) caracteriza os espaços costeiros como áreas que 

representam a modernidade e que os identificam como espaços de lazer através da 

atividade turística e do veraneio. Esses pressupostos apresentados pelo autor estão 

diretamente associados, no caso do litoral nordestino, à zona costeira da Bahia, 

Pernambuco e do Ceará, que apresentam uma dinâmica de ocupação mais 

efervescente se comparada com a maior parte dos municípios litorâneos situados na 

zona costeira do Maranhão, portanto, a costa maranhense possui uma lógica 

diferenciada e com especificidades nas formas de ocupação e uso do solo nele 

praticado.  

A respeito do litoral setentrional do Brasil, em particular da faixa que se 

estende do Amapá até o Piauí, Moraes (2007, p. 45-46) afirma que: 

 
Esse conjunto composto pelo litoral setentrional de rala ocupação recobre 
uma extensão significativa, quase um terço do litoral brasileiro, onde as 
condições imperantes se invertem e áreas claramente submetidas a uma 
lógica mercantil podem aqui ser consideradas como episódicas. Na 
verdade, ao longo de sua superfície apenas os entornos de São Luís e 
Belém apresentam uma dinâmica comparável à da situação da porção que 
se estende do Ceará até o Rio Grande do Sul, quebrando um padrão de uso 
do solo assentado em atividades extrativas e de autoconsumo, executadas 
por comunidades “tradicionais” e semi-isoladas.  
 

Observa-se, portanto, que o litoral maranhense em relação às principais 

regiões metropolitanas do Nordeste, configura-se como um espaço dotado de 

estoques territoriais e que a maior parte dos municípios que compõe esse espaço, 

desenvolvem atividades econômicas associadas às práticas marítimas tradicionais.  

Sobre as práticas marítimas tradicionais aqui representadas por 

atividades peculiares ao espaço marinho e que contribuíram para o processo inicial 

de ocupação do litoral maranhense, destacam-se a atividade portuária e a pesca 

artesanal.  

A respeito da atividade portuária, o aspecto natural inerente ao litoral 

maranhense composto em grande parte por reentrâncias, colaborou para a 

instalação de pequenos portos que auxiliavam no escoamento da produção agrícola 

destinada à capital São Luís, esses produtos eram posteriormente exportados de 
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acordo com o interesse dos colonizadores. Atualmente esses portos funcionam 

como pontos de escoamento de pescados e possuem como principal destino os 

estados do Pará e do Ceará. De acordo com Clementino (2017, p. 01): 

 
Muitas cidades começaram como pontos de comércio, com o porto como 
interface natural entre as vias navegáveis, permitindo pequenos vilarejos 
litorâneos ou ribeirinhos se tornarem cidades e impulsionarem o 
desenvolvimento urbano, graças a prosperidade trazida pelas trocas 
comerciais.  
 

O autor, portanto, atribui a movimentação de mercadorias em áreas 

portuárias, como um dos elementos básicos que contribuíram para o surgimento dos 

municípios litorâneos na costa maranhense. Municípios como Cedral, Cururupu, 

Humberto de Campos, Icatu e Raposa, tiveram suas origens associadas a esse tipo 

de prática marítima tradicional. 

Os portos assumem diversas funções ao longo do seu ciclo de vida e 

muitos deles surgiram por motivos associados à expansão comercial e territorial 

durante os séculos XV, XVI e XVII. O porto mais antigo do Maranhão foi registrado 

pelo navegador português Simão Estácio da Silveira, no livro “Relação Sumária das 

Coisas do Maranhão” escrito no ano de 1624, nele foi descrito o Porto de São Luís, 

localizado na Praia Grande (atual Centro Histórico) como um espaço lindo e de 

vocação portuária.  

A área da Praia Grande configurou-se como o epicentro da economia 

ludovicense, na época em que a cultura algodoeira transformou a cidade de São 

Luís em uma zona de exportação e cenário de grande esplendor financeiro e 

econômico. Essa zona portuária permaneceu ativa até meados do século XX, 

quando a Praia Grande perde espaço para novas zonas comerciais na cidade e 

entra em uma fase de esquecimento por parte do poder público.  

Atualmente, essa área possui armazéns, sobrados e casarões e um 

pequeno terminal de embarque e desembarque de passageiros e mercadorias (Cais 

da Praia Grande) com destino ao litoral ocidental. (Figura 24) 
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Figura 24 – Terminal portuário da Praia Grande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: Ronald de Almeida (2021) 

 

A partir da década de 1950, a simbiose existente entre as zonas 

portuárias e as cidades passa por novas configurações. Esse novo cenário é fruto do 

aumento da capacidade das embarcações, da necessidade dos portos 

apresentarem maiores profundidades e da logística de embarque e desembarque 

pautada na tecnologia.  

 

Nessa perspectiva, vários portos no Brasil encontram-se saturados, em 

contrapartida outros, apresentam posição de destaque entre eles os chamados 

“Corredores de Exportação”.  

A respeito da movimentação mercantil e dinâmica portuária o Projeto Orla 

afirma que: 

 
O transporte marítimo de produtos entre países usa de forma crescente 
instalações portuárias, que abrigam tanto portos organizados, quanto 
terminais privados, que dão suporte e favorecem o desenvolvimento de 
parques industriais voltados à exportação, e que se instalam em regiões 
próximas à zona costeira. Isto provoca o surgimento de vários 
conglomerados na zona costeira dos vários países, explicando em parte a 
concentração populacional presente nessas áreas. (NAKANO, 2006, 11). 

 

Dentro desse contexto, o Porto do Itaqui, localizado em São Luís, foi 

construído pela Companhia Docas do Maranhão (CODOMAR) em substituição ao 

antigo Porto de São Luís, entrando em funcionamento no ano de 1974. Esse porto 
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atualmente é administrado pela Empresa Maranhense de Administração Portuária 

(EMAP) e destaca-se na exportação de grãos (soja e milho), combustíveis, papel e 

celulose, o mesmo possui um canal com profundidade de 23 m e uma estrutura 

operacional que comporta 8 berços com profundidades que variam de 12 a 19 

metros, o que permite o embarque e desembarque de grandes navios. (Figura 25 e 

26) 

 

Figura 25 – Terminais de embarque e desembarque de produtos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Portal do Governo do Estado do Maranhão (2021) 

 

Figura 26 – Porto do Itaqui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Portal do Governo do Maranhão (2021) 
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A figura acima mostra a importância da rede ferroviária no escoamento da 

produção de soja produzida no Centro-Oeste e em parte da MATOPIBA, sigla que 

corresponde à confluência dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, 

estados que nos últimos anos vem ganhando destaque na produção de grãos. A 

hinterlândia envolve além da produção de grãos, o transporte de combustível de São 

Luís até Teresina e a exportação de celulose produzida em Imperatriz.   

Com relação ao escoamento de grãos, a maior parte deles são 

produzidos em Balsas, município localizado no sul do estado, a soja e o milho são 

escoados por via terrestre através de caminhões e pela Ferrovia Norte-Sul (FNS) 

que está conectada a Estrada de Ferro Carajás (EFC) na localidade de Açailândia. A 

EFC, também, é responsável pelo escoamento da produção de papel e celulose da 

companhia Suzano Papel e Celulose, fábrica situada no município de Imperatriz e 

por fim, os combustíveis são transportados de São Luís até Teresina, através da 

Ferrovia Transnordestina.  

Toda essa rede de transporte de mercadorias conecta-se a cidade de São 

Luís, que abrange além do Porto do Itaqui, os terminais portuários privados da Ponta 

da Madeira (pertencente a Vale) e o terminal portuário do Consórcio ALUMAR 

(pertencente ao Consórcio de Alumínio do Maranhão S.A). Essas duas empresas 

desenvolvem importantes projetos de exploração mineral no Brasil, a Vale 

desenvolve o Projeto Grande Carajás (PGC) baseado na exportação de minério de 

ferro e a ALUMAR desenvolve a exportação de alumina, através do Consórcio 

ALUMAR, sobre esses projetos Botelho (2018, p. 342-343) afirma que: 

 
O PGC iniciado nos anos 70 possui o objetivo de explorar as jazidas 
minerais da Amazônia Oriental (Serra do Carajás) e a exportação do 
minério de ferro ocorre pelo porto da Ponta da Madeira construído em 1986 
pela Vale na cidade de São Luís. [...] Por sua vez a ALUMAR exporta 
alumina cujo minério é extraído do Vale do Trombetas e a implantação do 
projeto na década de 80 gerou polêmicas pois ocupou 11% das terras da 
cidade e desapropriou milhares de famílias que dependiam da pesca e 
captura de marisco. (BOTELHO, 2018, p. 342-343)  
 

Grosso modo, a atividade portuária no litoral maranhense concentra-se na 

capital, pois as condições naturais existentes no Golfão Maranhense como um 

amplo e profundo canal permitiu a ampliação da área portuária e o consequente 

desenvolvimento do município de São Luís.  

Essas condições naturais, aliadas aos investimentos por parte do poder 

público, fizeram da capital maranhense uma cidade com dinâmica portuária bastante 
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ativa movimentando grãos, minério de ferro, celulose e combustíveis, como seus 

principais produtos.  

Com relação aos pequenos portos, percebe-se que eles funcionam como 

terminais de passageiros e atuam também como zonas de escoamento da produção 

de pescados e mariscos com destino aos estados do Pará e Ceará. 

Em relação à pesca artesanal, Castro (2018) a define como aquela em 

que o pescador, sozinho ou em parcerias, participa diretamente da captura do 

pescado utilizando equipamentos simples e passando o conhecimento para as 

futuras gerações. Os equipamentos utilizados na pesca artesanal consistem em 

armadilhas fixas, puçás e redes de zangaria.  

De acordo com Almeida (2008), o litoral maranhense possui 260 terminais 

de desembarques pesqueiros, a maioria com um acesso rodoviário relativamente 

adequado, o que sugere investimentos por parte do poder público com o objetivo de 

facilitar o escoamento da produção de peixes e mariscos. Um dos investimentos 

atuais realizados pelo governo estadual, consiste na construção de uma ponte entre 

os municípios de Central e Bequimão, que facilitará o escoamento da produção do 

pescado interligando os principais municípios localizados no litoral ocidental 

maranhense. (Figura 27) 

 

Figura 27 – Ponte Central-Bequimão que vai interligar dez cidades no Litoral 
Ocidental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ma.gov.br, (2021) 
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Sobre as embarcações utilizadas no estado do Maranhão predominam as 

de pequeno porte, devido aos baixos custos que estas embarcações apresentam, 

uma vez que a renda dos pescadores não possibilita maiores investimentos e os 

subsídios do governo são mínimos e insuficientes para a maior parte dos 

pescadores.  

De acordo com Castro (2018), a falta de recursos por parte dos 

pescadores gera uma condição de dependência em relação aos proprietários de 

embarcação, pois o aluguel da embarcação é cobrado no valor de 50% do que é 

pescado em uma espécie de parceria prejudicial aos pescadores. 

A produção de pescado no estado do Maranhão é atualmente uma das 

mais representativas do litoral brasileiro, destacando-se espécies como bagres, 

tainha, peixe-pedra, peixe serra e crustáceos como o caranguejo e o camarão. Em 

termos de biodiversidade, as condições naturais do litoral maranhense propiciadas 

pelo aporte de sedimentos por parte de seus rios e uma grande quantidade de 

manguezais, fazem dessa porção do litoral brasileiro um berçário de vida marinha, 

entretanto, não existe uma estrutura organizacional de mercado que viabilize um 

maior aproveitamento desses recursos. 

De acordo com Stride (1992), a maior parte da população litorânea do 

estado do Maranhão vive da pesca artesanal, destacando-se as colônias de 

pescadores de Raposa e Guimarães. Sobre a distribuição dos principais produtos 

pesqueiros do estado (crustáceos e peixes), pode-se concluir que por todo o litoral 

maranhense esses recursos são abundantes, mas destacam-se os municípios de 

Cururupu, São José de Ribamar e Raposa. (Quadro 1) 
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        Quadro 1 – Principais Recursos Pesqueiros do Litoral Maranhense. 

Principais Recursos Pesqueiros do Litoral Maranhense 

Espécie/Nome Comum Área de Ocorrência 

Lagosta Município de Raposa e São José de 

Ribamar. 

Ostra Município de Paço do Lumiar, Primeira 

Cruz e Araioses. 

Siri Municípios do Golfão Maranhense. 

Sarnambi Municípios do Golfão Maranhense. 

Sururu Municípios de São José de Ribamar, Icatu 

e Primeira Cruz. 

Camarão Municípios de Apicum-Açu, Cururupu, 

Tutoia, Raposa, Paço do Lumiar e São 

José de Ribamar. 

Peixe Serra Municípios do Golfão Maranhense e 

Barreirinhas. 

Caranguejo  Municípios do Litoral Ocidental e Golfão 

Maranhense. 

Peixe Corvina Municípios de Cururupu, Cedral, Raposa e 

São José de Ribamar 

Pescada Amarela Municípios do Litoral Ocidental e Golfão 

Maranhense 

Peixe Pedra Municípios de Carutapera, Cururupu, 

Cedral, São Luís e São José de Ribamar. 

Peixe Tainha Municípios do Litoral Ocidental. 

Peixe Bagre Municípios do Litoral Ocidental. 

 Fonte: Adaptado de Almeida (2008) 

 

Ademais, percebe-se que o litoral maranhense ao longo dos últimos anos 

vem ganhando destaque na produção de pescados com destaque para o camarão e 

a pescada amarela, no entanto, a falta de monitoramento do extenso litoral dificulta a 

fiscalização, permitindo assim, um fluxo de embarcações pequenas provenientes de 

estados como o Pará e Ceará, que se utilizam dos recursos pesqueiros do estado e 

escoam a produção diretamente nos seus estados.  

Dessa forma, pode-se afirmar que os municípios que acompanham o 

litoral maranhense, possuem uma forma de vida ainda bem rudimentar e com base 

na pesca artesanal e que a falta de subsídios no correspondente a aquisição de 

novas embarcações, afeta de forma direta o pescador que se vê a mercê de uma 
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relação de trabalho que o prejudica, dessa forma, políticas públicas que visem 

garantir a sobrevivência das populações litorâneas tornam-se fundamentais para a 

comunidade composta por pescadores. 

 

2.3 O turismo e o Imobiliário no Litoral Nordestino 

 

De acordo com Moesch (2002), foi entre o século XVII e o século XVIII a 

partir do Grand Tour que surgiu pela primeira vez a palavra “turismo”, com seu 

primeiro registro sendo encontrado em 1800, no Pequeno Dicionário de Inglês 

Oxford.  

O Grand Tour teria se originado quando jovens da nobreza e da classe 

média inglesa, passaram a viajar pelo continente europeu para aprimorar os seus 

estudos e visitar importantes monumentos como o Coliseu, a Torre de Pisa e os 

Canais de Veneza, os jovens bem nascidos, caso aspirassem desenvolvimento na 

carreira em administração, na advocacia ou na área militar, eram incentivados a 

viajar para o exterior e, ao voltarem, essa parte dos estudos seria aceita na Europa 

como parte da educação, no século XVII.  

Para Ataide Júnior (2015), o avanço da atividade turística está associado 

à Revolução Industrial (RI) e a modernização dos sistemas de transportes como o 

ferroviário e o marítimo.  

Lickorish e Lenkins (2000) apontam essa fase como a “Era das Ferrovias” 

que envolveria não apenas os trens, mas todos os meios de transportes que teriam 

impulsionado as viagens, os autores afirmam que fatores como o acelerado 

crescimento populacional, o aumento do poder aquisitivo por parte da classe média 

e as férias remuneradas, teriam criado um novo mercado denominado “turismo de 

Massa”, o que acabou contribuindo para o aumento da rede hoteleira e segundas 

residências em espaços à beira-mar.  

No continente europeu existem atrativos naturais e culturais que se 

colocam como cenários paradisíacos, como as praias de St. Tropez na França e o 

Coliseu na Itália. Com relação ao continente americano, em especial na América do 

Sul, nota-se que os atrativos naturais ganham destaque, ou seja, são as belezas 

cênicas como os Andes e a Patagônia que servem como produto turístico.  

No Brasil, Fernandes (2007) aponta como fatores importantes para o 

desenvolvimento da atividade turística: a existência de recursos naturais 
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preservados, a projeção internacional do Rio de Janeiro como “Cidade Maravilhosa”, 

a inauguração do Palace Hotel Copacabana, a criação da Viação Aérea Rio-

Grandense (VARIG), a construção da malha rodoviária do país e a ascensão 

financeira da classe média que permitiu o acesso a viagens de uma parcela maior 

da população brasileira. Dentro dessa perspectiva pode-se afirmar que: 

 
A partir da década de 1960 o turismo se fortalece com o desenvolvimento 
da indústria automobilística, da malha rodoviária e com a organização da 
rede de serviços principalmente na costa brasileira, a partir da criação de 
hotéis, restaurantes e outros serviços para receber os turistas nas cidades. 
A década de 1970 foi marcada pela expansão da infraestrutura do setor 
turístico com os investimentos gerados pelo “Milagre Econômico Brasileiro”. 
(FERNANDES, 2007, p.30) 
 

Grosso modo, o Brasil oferece aos turistas nacionais e internacionais 

variadas opções para visitação, sendo que as paisagens naturais são o seu principal 

produto turístico. Para Boullón (2006), a motivação de um turista está associada a 

alguns aspectos, dentre eles, a existência de recursos naturais singulares, 

infraestrutura básica e turística e uma imagem representativa do espaço a ser 

visitado.  

No Brasil, destacam-se como produto turístico a Floresta Amazônica, o 

Litoral Nordestino, as Praias do Rio de Janeiro e os Negócios em São Paulo, 

fazendo do país o principal mercado turístico da América do Sul. 

Com relação ao litoral brasileiro, pode-se afirmar que ele possui 

particularidades que revelam uma favorabilidade ímpar no que tange a circulação de 

mercadorias, redes de navegação, espaços de lazer, empreendimentos imobiliários, 

atividade turística e segundas residências.  

As instalações de seguidas residências no litoral constituem-se em um 

relevante fator da expansão urbana, pois representam o crescimento econômico da 

classe média e o desejo ávido por necessidades recreativas onde o apelo ao mar 

invade o imaginário.  

De forma sucinta, o imaginário social nordestino esteve no passado 

associado a um quadro negativo, com base em uma abordagem determinista sendo 

representado pela fome, seca e subdesenvolvimento, no entanto, o marketing e a 

mídia surgem como elementos construtivos de uma imagem positiva para o 

nordeste, baseados no aproveitamento do sol, do mar e das praias.  

Para Matos (2013), a imagética surge como ponto central na construção 

da representação social e materialização da relação da sociedade com o espaço, 
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nesse sentido, é importante notar que a imagem, longe de propor a reprodução 

fidedigna do real, vem apresentar um conjunto simbólico que busca apresentar ao 

espectador uma lógica do espaço em uma construção subjetiva possibilitando a 

articulação de ideias, valores e padrões.  

Como supracitado, a nova imagem representada no litoral atraiu novos 

atores para usufruir das praias e das benesses do mar, nesse contexto, a atividade 

turística e os ETIs, tendem a substituir as comunidades tradicionais e as velhas 

casas de taipa.  

Dessa forma, a construção de uma imagem turística foi essencial para o 

setor imobiliário, reforçando o papel de valorização das zonas de praia e o “Cenário 

de Paraíso”. Spinelli (2007) coloca o Nordeste como a “Cancun Brasileira” e reforça 

o potencial turístico em uma região com belas paisagens naturais e condições 

climáticas favoráveis ao turismo ao longo do ano. 

Cruz (2000) e Dantas (2010) reforçam o discurso acima quando 

descrevem o litoral nordestino como um espaço cristalizado, amplo e de climas 

quentes, que revelam as condições necessárias para o desenvolvimento do turismo 

litorâneo, das práticas de lazer e da segunda residência.  

Com relação a atividade turística no Brasil, pode-se afirmar que fatores 

como a tropicalidade, a ampliação da classe média e a implementação de elementos 

estruturais, tais como: rodovias e aeroportos, foram essenciais para o 

desenvolvimento dessa atividade no país.  

A região Nordeste tornou-se um dos destinos de maior procura por parte 

dos turistas brasileiros e estrangeiros que buscam o lazer e a contemplação das 

diversas paisagens naturais que compõe o litoral nordestino, de acordo com a 

Associação Brasileira de Operadoras de Turismo (BRAZTOA), a região Nordeste foi 

o destino de 51,8% das viagens que possuem como finalidade o lazer no país, 

gerando uma renda direta e indireta na economia de 11,24 bilhões de reais. 

(PORTAL GAZETA DOS MUNICÍPIOS, 2020) 

Sobre esse assunto Novaes (2012, p. 47) afirma que: 

 

A atividade turística surge como um novo vetor econômico, responsável 
pela intensificação da ocupação da zona costeira brasileira nas últimas 
décadas. [...] Esta atividade está ligada a vários processos, como 
estruturação urbana de uma cidade litorânea, articulação a espaços de 
segunda residência, investimentos massivos criando funções e 
requalificando espaços e indução da ocupação de novas áreas urbanas, 
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dentre outros. Além disso esse setor é alimentado sobretudo pela ampliação 
da classe média e pela demanda estrangeira captando investidores 
externos e empreendedores locais em uma lógica contemporânea e 
globalizante. 

 

Destarte, o processo de valorização do litoral nordestino é fruto da 

combinação das práticas marítimas modernas, dos investimentos públicos, do 

capital privado e do marketing. Para Silva (2013, p. 18): 

 
Nos últimos anos o litoral tem se tornado um depósito de investimentos 
imobiliários como segundas residências, condo-resorts, complexos turísticos 
residenciais. Isso se deve aos seguintes fatores: clima, estoque de terras, 
estabilidade financeira e políticas públicas voltadas ao turismo. [...] Nesse 
contexto acredita-se que o Estado teve papel substancial na propagação de 
uma imagem positiva (marketing) e, consequentemente, para a atração de 
capital privado para o litoral nordestino.  

 

A respeito da atuação do turismo como um elemento importante na 

reorganização espacial, Silva (2016) considera a atividade turística como o motor do 

desenvolvimento econômico das cidades litorâneas, gerando efeitos diretos e 

indiretos na produção do espaço, a partir de novas infraestruturas e 

empreendimentos imobiliários relacionados com o “turismo de massa11”.  

A atividade turística por englobar uma série de serviços como agências, 

restaurantes, bares, hotéis, resorts e empresas de transporte, acaba agindo nas 

dinâmicas espaciais, reorganizando o espaço através de novas formas, estruturas e 

funções que exploram diretamente o valor paisagístico dos lugares. 

Grosso modo, além de uma imagem representativa, as verbas destinadas 

por parte do poder público através do PRODETUR-NE em sua fase I (626 milhões) e 

na sua fase II (400 milhões), foram essenciais para gerar uma infraestrutura básica e 

turística que pudesse atrair investimentos no setor imobiliário e incorporasse o litoral 

nordestino como zona de interesse dos promotores imobiliários europeus. (BNB, 

2005)  

Com relação ao mercado imobiliário, observa-se uma mudança na 

nomenclatura clássica, na qual termos como pousadas e hotéis que atendiam as 

exigências de hospedagem por parte dos turistas na década de 1980, foram 

substituídos paulatinamente por novas tipologias como Resorts Residenciais, CTIs, 

Flats, Condomínios Fechados e Segundas Residências, que consistem em 

                                                      
11 Modalidade vinculada ao poder econômico da classe média principalmente em países em 

desenvolvimento e associado ao baixo custo e desprovido de maior conforto. 
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empreendimentos com opções mescladas entre a moradia, o descanso, o lazer e o 

entretenimento. 

De acordo com Araújo e Vargas (2013), os ETIs correspondem a um 

fenômeno recente na ocupação do litoral brasileiro e se caracterizam por ser uma 

associação entre as segundas residências e os resorts12, para os mesmos autores 

as segundas residências estão relacionadas ao período dos anos 70, em uma época 

em que a abertura de rodovias e o aumento do poder aquisitivo da classe média, 

proporcionaram a criação de espaços que são utilizados para os momentos de lazer 

por pessoas que possuem um domicílio permanente em outro lugar.  

Já os resorts se fazem presente no Brasil com maior intensidade após a 

década de 1990, através de uma rede hoteleira que surge a serviço do turismo, 

impulsionado dentre outros fatores, pela imagem promovida no Nordeste por 

construtoras imobiliárias e pela mídia como um verdadeiro paraíso de belas 

paisagens naturais.  

Os ETIs tornaram-se investimentos promissores e lucrativos no Nordeste 

graças a disponibilidade de terrenos com preços baixos e orlas pouco urbanizadas, 

o que levou empreendedores a investirem na região. Sobre esse assunto, Sousa et 

al (2016, p. 178) afirma que: 

 
Ocorreu a partir da década de 1980 o crescimento na implantação de 
inúmeros empreendimentos hoteleiros voltados para o segmento de lazer 
de "sol e mar", em sua maioria incentivados pelo financiamento público, 
atraídos pelas isenções fiscais e outras facilidades oferecidas como baixos 
custos dos terrenos e da mão de obra. [...] A partir dos anos de 1990, um 
novo processo de crescimento teve início no mercado turístico nacional, 
especialmente no litoral do nordeste do Brasil, por meio dos 
Empreendimentos Turísticos Imobiliários (ETIs).  

 
As praias paradisíacas e os preços baixos dos terrenos alicerçaram os 

investimentos internacionais principalmente por parte dos europeus. As exigências 

ambientais praticadas na Europa e os riscos associados a eventos naturais no 

Caribe e na Ásia fizeram do Brasil um destino ideal para o turismo imobiliário.  

Um novo padrão de ocupação surge no nordeste brasileiro com 

características promissoras no que se refere ao lucro, no entanto, esse novo modelo 

se mostrará impactante do ponto de vista ambiental e excludente, pois afeta 

diretamente as comunidades autóctones que são privadas do seu modo de vida 

                                                      
12 No Brasil os resort passam a ser conhecidos com as estâncias hidrominerais na década de 1970 em um 

período de ampliação da infraestrutura com destaque para as rodovias e aeroportos o que facilitou o 
acesso a locais de interesse turístico.  
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tradicional, a partir da artificialização e mercantilização dos ambientes naturais.  

Sobre esse assunto Silva (2013), afirma que o objetivo do setor imobiliário 

não consiste em ofertar serviços e sim em transformar o solo urbano em imóveis 

para vendê-los. Portanto, caracteriza-se segundo a autora como um fenômeno 

complexo, pois abrange a compra da terra, a construção de habitações e o 

desenvolvimento de infraestrutura básica, dessa forma, esse processo urbaniza o 

litoral, contribui para o quase desaparecimento de atividades tradicionais, transforma 

a paisagem e gera impactos ao meio ambiente. 

Os ETIs surgem como um segmento consideravelmente rentável para 

seus investidores, no entanto, os impactos ambientais decorrentes desse tipo de 

projeto é avassalador, consistindo em uso excessivo de água, rebaixamento do 

lençol freático, alteração da paisagem e desmatamento.  

Para Araújo e Vargas (2013), observa-se que o papel do Estado funciona 

como uma via de mão dupla, pois ele atua como órgão estruturante e regulador do 

setor a partir do PRODETUR- NE e ao mesmo tempo assume um papel de omissão 

ao permitir a instalação desses projetos sem o devido controle e respeito as políticas 

de uso e ocupação do solo. Cruz (2007) complementa quando afirma que o Estado e 

o Mercado, são os grandes produtores e interventores do espaço, sendo a atividade 

turística responsável por criar as condições para a inserção de novos elementos 

como os ETIs. 

Com relação as políticas públicas de incentivo ao turismo, pode-se afirmar 

que a década de 1990 é considerada como um momento de transição entre 

investimentos pontuais e um período de importantes programas como o 

PRODETUR-NE, cujo objetivo geral era expandir a atividade turística na região 

nordeste e contribuir para o seu desenvolvimento econômico, através de 

investimentos em infraestrutura básica e turística.  

De acordo com Novaes (2012, p. 54): 

 
O PRODETUR-NE e as políticas relacionadas aos megaprojetos turísticos 
inserem-se numa fórmula internacional do crescimento do turismo, que 
consiste em aliar a capacidade empreendedora da iniciativa privada à 
atuação do poder público. Este último atua na elaboração da legislação, 
projeto e implementação de infraestrutura, financiando recursos e gerando 
contrapartidas da iniciativa privada com vistas a consolidar, fortalecer e 
promover destinos turísticos. 

 
Silva (2013) realizou uma vasta pesquisa sobre o imobiliário turístico no 

litoral do nordeste brasileiro e detectou similaridades entre as ações executadas no 
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Brasil e na costa mediterrânea da Espanha. Para a autora ambos os destinos 

tiveram o Estado em conjunto com a iniciativa privada, como financiadores da 

infraestrutura básica, turística e imobiliária; apresentavam ótimas condições 

climatológicas comparadas com seu entorno; possuíam intensa urbanização; e 

sofreram transformação da paisagem, contribuindo para quase que o total 

desaparecimento das comunidades tradicionais à beira-mar. Para a autora: 

 
O turismo e o imobiliário, são resultado da inserção da atividade turística 
como principal atividade econômica da região. Os estados de Pernambuco, 
Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte são os principais portões de entrada de 
turistas internacionais no Nordeste, através dos aeroportos de suas capitais 
[...]. Devido a atual consolidação do turismo nos estados nordestinos, 
cresce na região a oferta de empreendimentos multifamiliares (flats, condo-
resorts, complexos turísticos residenciais e outros) voltados para o turismo 
residencial e internacional, com turistas interessados em adquirir imóveis 
particulares para o uso de segundas residências ou para investimento. 
(SILVA, 2013, p. 37)  

 

No final dos anos 2000, inaugura-se uma nova fase na hotelaria 

nordestina quando surge o Complexo da Costa do Sauipe (BA). Esse Complexo 

Turístico correspondia a um conceito moderno de empreendimento imobiliário, 

porém, a grave crise econômica iniciada em 2008 quando o banco Lehman Brothers 

principal financiador imobiliário dos EUA abriu falência, gerou uma espécie de 

paralisação nos investimentos imobiliários por parte dos estrangeiros no litoral 

nordestino.  

Dessa forma, uma nova política de marketing foi elaborada para atrair 

hóspedes nacionais como forma de minimizar os efeitos da crise, de acordo com 

Silva (2016) os Complexos Turísticos que inicialmente foram planejados para uma 

taxa de ocupação majoritariamente estrangeira com cerca de 70%, tiveram que se 

readaptar após a crise e em média possuem uma taxa de ocupação nacional em 

torno de 80%.  

Na Bahia, destaca-se do ponto de vista imobiliário além do Complexo 

Costa do Sauipe, o Complexo Iberostar Praia do Forte composto por hotéis e casas 

de segunda residência, o Complexo Ibassaí Resort com destaque para o 

condomínio Vila dos Lírios e os Complexos Terravista, Bahia Beach Resort e Golf 

Clube, estes últimos localizados no município de Porto Seguro. 

De acordo com Silva (2013), outra modalidade com grande destaque no 

litoral da Bahia consiste no turismo residencial, para a autora o PRODETUR- NE 
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através da ampliação e prolongamento da BA-099 ou linha verde13 permitiu a 

entrada de capital estrangeiro e nacional que serviram para a aquisição de terrenos 

e construção de condomínios fechados e apartamentos do tipo flat no litoral norte 

baiano.  

Percebe-se em linhas gerais que a maior parte dos ETIs na orla baiana 

são oriundos de uma mescla entre o capital estrangeiro e o nacional, com destaque 

para os municípios de Salvador, Camaçari, Mata de São João e Porto Seguro. 

(Quadro 2) 

 

     Quadro 2 – Empreendimentos Turísticos Imobiliários de destaque no litoral baiano. 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS IMOBILIÁRIOS (BAHIA) 
CIDADE LOCALIZAÇÃO TIPOLOGIA DESTAQUES 

Salvador Litoral Investimentos 
predominantemente 
hoteleiros 
 

PortoBello, Blue Tree, Vila Galé, 
Pestana e Golden Tulip. 

Camaçari Litoral Norte Segundas 
Residências e 
Complexos 
Residenciais 
 

Guarajuba Beach Resort e Complexo 
Quintas de Arembepe. 

Mata de 
São João 

Litoral Norte Complexos 
Residenciais  
 

Iberostar Bahia Resort 

Porto 
Seguro 

Litoral Sul Hoteis Resorts e 
Complexos 
Residenciais 

Terra Vista, Club Med Village 
Trancoso, Bahia Beach Resort e Golf 
Club. 

  Fonte: Adaptado de Silva (2013) 
 

 

Com relação ao estado do Ceará, as primeiras práticas marítimas e 

imobiliárias ocorreram ainda na primeira metade do século XX, nesse período a 

incorporação de segundas residências na Praia de Iracema demonstrava o desejo 

da elite por práticas ocidentais junto à beira-mar, posteriormente ocorreu a 

incorporação das Praias de Meireles e Futuro a dinâmica e instalação das casas de 

veraneio.  

O Ceará movido pelo slogan da “Cidade do Sol” crescia e se urbanizava 

em ambas as direções do litoral oeste e leste, colaborando para a urbanização e 

ocupação de municípios contíguos como Caucaia e Aquiraz. A orla marítima de 

Fortaleza recebia investimentos hoteleiros graças à promoção e investimentos 

básicos e turísticos gerados pelo PRODETUR-NE, atraindo assim, investidores 

estrangeiros e nacionais do segmento imobiliário. No entanto, é importante ressaltar 

que o componente imobiliário específico da capital Fortaleza, restringe-se aos 

                                                      
13 A ampliação e prolongamento da linha verde ocorreu em 1993, ligando dessa forma Salvador aos 

municípios do litoral norte. 
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hotéis, com destaque para o Holiday In, Íbis e Tullipinn.  

Com relação à simbiose existente entre o turismo e o imobiliário, outro 

exemplo consiste quando parques temáticos funcionam como catalisadores de 

desenvolvimento das cidades, induzindo a urbanização em seu entorno. Esse 

fenômeno é bem representado pelo Beach Park que funciona como um 

empreendimento-âncora impulsionando a atividade turística no estado do Ceará, 

através de uma imagem representativa no cenário nacional e mundial, como uma 

opção de lazer. Sobre esse assunto Diógenes e Paiva (2017, p.3) afirmam que: 

 
Ao longo dos anos, o parque aquático redefiniu não somente o seu território, 
incorporando novas áreas ao Acqua Park e construindo empreendimentos 
turísticos imobiliários, como oferta de meios de hospedagem (resorts e 
segundas residências), mas também induziu a urbanização do Porto das 
Dunas, representando um dos sintomas na mudança na rede de caminhos 
no território metropolitano, notadamente os mais próximos a orla. 
 

Mullins (1991) e Gladstone (1998) são alguns dos autores que analisaram 

a relação existente entre a atividade turística e o processo de urbanização no 

período pós-moderno, para eles o lazer em espaços litorâneos, podem redefinir 

territórios com a construção de novos conjuntos urbanísticos como parques 

temáticos ou resorts.  

Junto ao Beach Park, desenvolveu-se uma rede de atividades com 

destaque para o setor imobiliário, dessa forma, o Acqua Beach Park Resort 

localizado no município de Aquiraz (CE), representa bem a relação existente entre o 

turismo, o lazer e o imobiliário, em um dos municípios que apresenta uma das 

maiores redes hoteleira do estado do Ceará. (Figura 28) 

 
Figura 28 – Acqua Beach Park Resort. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Beachpark.com.br (2021) 
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Outro exemplo bem-sucedido na dinâmica turismo-imobiliário, no estado 

do Ceará, consiste no Aquiraz Riviera um consórcio Luso-Brasileiro14 que é 

apontado como o maior empreendimento turístico internacional do país, com valor 

estimado em US$ 350 milhões e com grande variação imobiliária com destaque para 

o Riviera Beach Place, Manhatan Beach Riviera e o Condomínio Porto Fino.  

O estado de Pernambuco, por sua vez, teve seu processo de valorização 

das praias e o crescimento da demanda imobiliária intensificada a partir da década 

de 1970. Nessa fase, destacam-se os hotéis localizados principalmente em Olinda e 

Recife tais como, o Hotel Quatro Rodas, o Vila Rica e o Castelinho.  

Com a efetivação da atividade turística como principal elemento da 

urbanização litorânea, municípios como Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca no litoral 

sul, destacam-se com megaprojetos como os Complexos Residenciais da Reserva 

do Paiva e o Ipojuca Beach Resort & Bungalows.  

Por fim, no litoral de Pernambuco destaca-se a Vila Galé Eco Resort do 

Cabo, um resort localizado em Recife que inclui bares e restaurantes em um 

ambiente marcado por atrativos naturais e resorts luxuosos.  

Com relação ao estado do Maranhão, os dados que constam no Plano 

Maior 2020, apontam que os ETIs se concentram principalmente nos municípios de 

São Luís e Barreirinhas, totalizando 64,2% dos imóveis. (MARANHÃO, 2012) (Mapa 

6)

                                                      
14 O projeto é desenvolvido pelo Consórcio Luso-Brasileiro Aquiraz Investimentos SA, composto pelo 

empresário cearense Ivens Dias Branco e pelos portugueses Ceará Investment Fund – Fundo Turístico 
Imobiliário, Grupo Hoteleiro Dom Pedro e Solverde. 
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    Mapa 6 – Empreendimentos Imobiliários no Litoral do Maranhão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

Fonte: Araújo (2011) 
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O mapa acima reforça a abordagem na qual o litoral maranhense possui 

uma dinâmica imobiliária menos intensa em comparação as principais regiões 

metropolitanas do nordeste, como observado o fenômeno da vilegiatura é 

inexpressivo sendo apresentado como um fenômeno incipiente ou fraco ao longo da 

faixa litorânea e os resorts encontrados no estado correspondem a apenas dois 

empreendimentos, sendo um localizado em São Luís e o outro em Barreirinhas, isso 

levando em consideração dados atualizados com base no ano de 2021. 

O cenário de valorização das praias em São Luís, como anteriormente 

mencionado, tem como alicerce a construção da Ponte José Sarney, que integrou o 

Centro-Histórico ao eixo São Francisco-Renascença, logo após a construção da 

ponte importantes avenidas que dão acesso às praias foram planejadas, com 

destaque para as avenidas “Ana Jansen” e “Litorânea”, valorizando o local e 

despertando o interesse de ETIs. 

O município de São Luís apresenta uma discreta rede hoteleira, com 

maior concentração dos imóveis no Centro Histórico e nos bairros da Ponta D’areia, 

Ponta do Farol e Calhau. Destacam-se os hotéis Veleiros, Soft Win, Stop Way, 

Ponta D’areia e o Rio Poty, este último especializou-se em receber turistas que vem 

a negócio ou em busca de lazer nas praias ludovicenses, o prédio possui designer 

inovador com dois blocos conectados que formam um ângulo de 90º, possui 142 

apartamentos que permite uma vista deslumbrante para a Baía de São Marcos. 

(Figura 29) 

 

Figura 29 – Hotel Rio Poty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fonte: Tripadvisor (2021) 
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Com relação ao resort localizado na capital do Maranhão, no passado ele 

era denominado Hotel Quatro Rodas e era bastante frequentado pela elite 

ludovicense chegou a receber como hóspedes grandes artistas e músicos, além da 

seleção brasileira de futebol em jogos amistosos e eliminatórias da Copa do Mundo. 

O Grupo Pestana adquiriu o hotel e o reformulou com o objetivo de torná-lo mais 

contemporâneo, no entanto, após a modernização o resort foi integrado a Rede Blue 

Tree Hotels e atualmente conta com áreas compostas por spa, quadra de tênis, 

campo de futebol, piscinas, jardim e salas para eventos que comportam até 1100 

pessoas em cerimônias. (Figura 30) 

 

Figura 30 – Resort Blue Tree Towers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: maranhaohoje.com (2021) 
 

 

Em Barreirinhas, existe uma rede de serviços de hospedagem bem 

diversificada com pousadas, flats, hotéis, albergues e resorts, além de condomínios 

e casas que são utilizadas como segunda residência para atender a uma demanda 

regional. As primeiras pousadas surgiram na década de 1980 e possuíam 

características familiares e simples, o incremento do setor de hospedagem é 

resultado do desenvolvimento da atividade turística e da construção da BR-402 

inaugurada no ano de 2002. 
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Os pequenos estabelecimentos com administrações familiares encontram-

se distribuídos por todo o município, enquanto os de médio e grande porte 

localizam-se na sede do município e no povoado São Domingos. 

O município possui um resort e o número de segundas residências foi 

ampliado fruto da aquisição de terrenos nas margens do rio, esse tipo de imóvel é 

construído com o objetivo principal de atender a demanda por lazer nos feriados, 

finais de semana e meses de férias, por parte da elite ludovicense. (LOBATO, 2006) 

Os hotéis de maior destaque estão localizados na sede do município e 

denominam-se Hotel Buriti e Hotel Beira Rio, com relação ao resort o mesmo 

denomina-se “Porto Preguiças Resort” e fica localizado no bairro Carnaubal tendo 

sido reconhecido como o estabelecimento mais luxuoso da região e já foi indicado 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) como um dos 500 estabelecimentos de 

maior harmonia na relação homem e natureza, o outro estabelecimento de grande 

porte fica localizado no povoado São Domingos e denomina-se “Gran Lençóis Flat 

Residence” sua posição as margens do Rio Preguiças, possibilita ao turista um 

paraíso para a prática de esportes náuticos e para a pesca esportiva. (Figura 31 e 

32) 

 

Figura 31 –  Vista aérea do Porto Preguiças Resort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Porto Preguiças Resort (2021) 
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Figura 32 – Gran Lençóis Flat Residence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pedro Araújo (2021) 
 

 
Ademais, observa-se que o turismo e o imobiliário são atividades que 

estão diretamente relacionadas e que foram responsáveis pelo processo de 

ocupação progressiva do litoral nordestino, com destaque para as regiões 

metropolitanas e o entorno de Salvador, Recife e Fortaleza.  

Os usos da imagem e das belas paisagens fizeram dessa faixa costeira 

um imã imobiliário em diferentes momentos que correspondem desde a instalação 

de segundas residências, hotéis, ETIS e Complexos Turísticos Imobiliários, no 

entanto, a apropriação desses espaços litorâneos teve papel fundamental por parte 

do poder público que financiou projetos de infraestrutura através do PRODETUR-

NE, tornando possível a instalação desses empreendimentos no litoral nordestino.  

Com relação ao estado do Maranhão, os municípios de São Luís e 

Barreirinhas destacam-se com relação aos ETIs, no entanto, as práticas marítimas 

modernas possuem uma menor intensidade em comparação as principais regiões 

metropolitanas do Nordeste, possuindo como reflexo direto uma menor quantidade 

de empreendimentos turísticos.  
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3 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO AO TURISMO NO NORDESTE 

 

A atividade turística caracteriza-se como um fenômeno complexo que 

depende das condições oferecidas pelo meio social, político, tecnológico, 

econômico, natural e cultural, dessa forma, sua articulação e desenvolvimento 

adotam um caráter sistêmico, cujo planejamento é imprescindível para atingir suas 

metas e objetivos, que devem estar articulados às necessidades locais e regionais. 

No Brasil, ao longo dos últimos anos, têm sido adotadas políticas públicas voltadas 

para o turismo, que propõe um trabalho regionalizado com destaque para o 

PRODETUR-NE. 

Nesse sentido, o referido programa atuou como o principal elemento 

estruturante no litoral nordestino, gerando infraestruturas com previsões iniciais de 

investimentos orçadas na ordem de aproximadamente 900 milhões de reais. 

O presente capítulo propõe como objetivo verificar se a alocação dos 

recursos financeiros por parte do PRODETUR-NE em suas fases I e II e o Plano 

Maior trouxeram benefícios para os municípios litorâneos localizados no Nordeste e 

em especial no estado do Maranhão. 

 

3.1 Os investimentos públicos voltados para a atividade turística no nordeste: 

do PRODETUR-NE ao Plano Maior 

 
O ato de planejar possui um caráter dinâmico que é essencial em vários 

setores com destaque para os temas sociais, econômicos e ambientais. Araújo 

(2013) define o planejamento como uma ferramenta administrativa que visa 

resultados positivos a partir da execução de um plano, a autora afirma ainda que o 

planejamento na atividade turística é de fundamental relevância, visto que, sem uma 

base de planejamento, o seu desenvolvimento não se amplia na esfera 

administrativa seja ela municipal, estadual ou federal. Planejar, então, envolve um 

conjunto de variáveis traçadas a partir de um plano de ação que permita alcançar um 

resultado predeterminado. Sobre o planejamento turístico, Ataide Jr (2015, p. 22) 

afirma que: 

 
O turismo enquanto uma atividade econômica pode trazer aspectos 
positivos se realizado com controle e planejamento, inclusive minimizando 
seus impactos no sentido de orientar as suas ações. Por conseguinte, toda 
vez que o turismo for implantado em uma comunidade, exercerá influência 
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na forma de vida das pessoas e na ocupação territorial daquele espaço, 
podendo agir como um instrumento ordenador de melhorias e de uma 
qualidade de vida melhor para a população local, ou ainda, pode agir como 
um elemento destruidor, tanto do ponto de vista social como espacial 
daquela localidade.  
 

De acordo com Hall (2001) foi a partir de meados do século XX que houve 

uma maior participação do governo no fortalecimento da infraestrutura turística, a 

partir de instrumentos de desenvolvimento regional.  

Nesse contexto, são criados pelo poder público mecanismos para garantir 

o crescimento e a evolução da atividade turística em especial na região nordeste, 

dessa forma, foi criado na década de 1990 um programa de gestão pública que foi 

considerado um marco na infraestrutura turística dos estados nordestinos, o 

PRODETUR-NE.  

Esse programa tinha como proposta dar suporte e executar projetos 

objetivando melhorias estruturais como a construção de aeroportos, rodovias e obras 

de saneamento, com o intuito de promover melhores condições de vida para a 

população dos estados e municípios nordestinos. De acordo com Araújo (2013, p. 

62): 
 

As políticas públicas voltadas para o setor turístico são um fenômeno 
relativamente recente. Por muito tempo, elas foram negligenciadas em nível 
nacional e local, não tendo nenhum tipo de metodologia, prioridade ou meta 
definida. Fato este que irá se modificar a partir da década de 1980 e, 
principalmente, com a criação do Ministério do Turismo (MTUR) em 2003, 
propiciando uma suposta descentralização política do estado. 

 

O PRODETUR-NE surge a partir da portaria nº 1, de 29 de novembro de 

1991, fazendo parte do Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo 

Regional, a partir de uma parceria entre o Governo Federal, a Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), o BNB, a Comissão do Turismo Integrado 

do Nordeste (CTI-NE) e os governos de estados e organismos internacionais.  

O programa atuou em nove estados tornando-se um marco para o 

ordenamento e desenvolvimento do turismo no nordeste, notadamente, com a 

implantação de infraestrutura básica (transporte, saneamento, energia), instalação 

de equipamentos urbanos e serviços públicos de vocação turística, em especial, na 

construção de aeroportos. 

Sobre esse projeto recaem críticas e questionamentos, a respeito do 

distanciamento existente entre o que foi pensado e o que foi colocado em prática 

pelo programa. Araújo (2017), afirma que a estratégia de desenvolvimento do 
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turismo na região nordeste deu muita atenção a infraestrutura turística, desse modo, 

o programa serviu particularmente para dar suporte a megaprojetos turísticos, 

representados por resorts.  

A implantação de resorts induz a urbanização turística e a expansão do 

turismo por meio da construção de empreendimentos como marinas, complexos 

hoteleiros e parques temáticos, no entanto, esses empreendimentos não beneficiam 

em quase nada a população local.   

No entanto, ao analisar o PRODETUR-NE do ponto de vista político e 

estrutural, observa-se a iniciativa do governo federal em valorizar o litoral nordestino 

com base nos seus atrativos naturais e culturais, com relação a infraestrutura o 

programa é considerado como âncora para os investimentos estatais e privados que 

inseriram o nordeste no mercado turístico nacional.  

A respeito da infraestrutura gerada a partir do programa, Cruz (2005) 

menciona como destaque a reforma e modernização dos aeroportos, os voos 

internacionais, o surgimento de uma nova malha viária que praticamente interliga a 

zona costeira nordestina, composta pela translitorânea maranhense, a costa do sol 

cearense, a rota do sol potiguar e a linha verde baiana, todas elas facilitadoras do 

fluxo de pessoas. 

O PRODETUR-NE se desenvolveu em dois estágios, o primeiro em 1994 

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), responsável pelo 

financiamento, enquanto o órgão executor foi o BNB, o segundo estágio, contudo, 

teve início no ano de 2002 contando com uma maior participação do MTur em 

parceria com o BNB, para avaliar as ações e planos firmados no projeto.  

A respeito da primeira fase do PRODETUR-NE, Paiva (2010) afirma que o 

objetivo era criar condições favoráveis à expansão e melhoria na atividade turística e 

da qualidade de vida das populações dos municípios alcançados pelo programa, 

com um aporte de recursos que totalizou US$ 625,966 milhões. A respeito dos 

investimentos do PRODETUR-NE, pode-se constatar que: 
 

a primeira fase foram privilegiadas: a infraestrutura de saneamento básico 
(água e esgoto) e de suporte ao turismo – instalação ou ampliação de 
aeroportos, urbanização de áreas turísticas, centro de convenções, 
recuperação do patrimônio histórico, bem como um aquecimento das 
localidades turísticas. Os resultados satisfatórios do PRODETUR I e o 
cenário de sucesso motivaram a concepção do PRODETUR II. As 
negociações iniciadas em 1999 foram sucedidas por estratégias mais 
racionais em substituição às anteriores, que muitas vezes se baseavam em 
tentativas de acerto e erro. Para a continuidade do programa foram 
disponibilizados US$ 800 milhões. (PAIVA, 2010, p. 204)  
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A primeira fase do PRODETUR NE no ano de 1994, era voltada para 

criação de uma infraestrutura que permitiria uma maior qualidade de serviços para 

os visitantes, turistas e a busca por melhorias de vida para a população local. De 

acordo com o relatório final do BNB, foram executados 264 projetos com 

investimentos divididos entre os diferentes estados do nordeste e com aplicação de 

recursos em aeroportos, desenvolvimento institucional, saneamento, elaboração de 

estudos e projetos, proteção e recuperação ambiental, transportes e recuperação de 

patrimônio histórico. (Tabela 1 e 2)   

 
  Tabela 1 –: Investimentos do PRODETUR-NE I, por Estado. 

Valores dos Investimentos por estado 
 (US$ milhões) 

Maranhão 40,943 

Piauí 21,123 

Ceará 141,767  

Rio Grande do Norte 38,240  

Paraíba 32,783  

Pernambuco 41,975  

Alagoas 7,017  

Município de Maceió 36,350  

Sergipe 50,757  

Bahia 215,011  

Total 625,966  

Fonte: Banco do Nordeste (2005). 

 

Tabela 2 – Investimentos do PRODETUR-NE I, por Componente. 

Valores dos Investimentos por Componentes 
(US$ milhões) 

Elaboração de Estudos e Projetos 11,072 

Desenvolvimento Institucional 21,787 

Saneamento 161,268 

Proteção e Recuperação Ambiental 20,550 

Transportes 142,197 

Recuperação de Patrimônio Histórico 45,632 

Aeroportos 223,460 

Total 625,966 

Fonte: Banco do Nordeste (2005) 
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A primeira fase do PRODETUR NE obteve resultados convincentes, mas 

apesar dos esforços realizados em prol de uma integração regional com foco no 

turismo, observa-se um favorecimento por parte dos estados da Bahia e do Ceará, 

que receberam juntos cerca de 47% dos recursos aplicados, em contrapartida o 

estado do Maranhão, recebeu um aporte financeiro bem modesto, totalizando um 

valor aproximado de 6,5% dos investimentos. 

Em linhas gerais, o PRODETUR-NE I deve ser avaliado de forma positiva, 

pois contribuiu para a melhoria da infraestrutura básica dos municípios da região, 

notadamente no setor de transporte aéreo, rodoviário e saneamento básico. Além 

disso, possibilitou o aumento das receitas e dos fluxos turísticos, segundo 

estimativas da CTI-NE ao final do programa no conjunto das capitais o número de 

turistas passou de 5.037 mil turistas para 10.596 mil turistas em 2004, registrando 

um aumento de 110,4%. O mesmo programa foi essencial para assegurar as 

cidades de Salvador, Fortaleza e Recife, como os principais destinos turísticos do 

Nordeste. 

O sucesso do programa acabou resultando na elaboração da sua 

segunda fase, o PRODETUR NE II. A partir de 1999, a busca pela construção de 

ações que pudessem otimizar os recursos e alocá-los de forma mais equilibrada 

resultou em um novo investimento com o alcance de US$ 800 milhões de reais, a 

partir de então, inicia-se o PRODETUR-NE II, que tinha como metas a serem 

alcançadas: obras infraestruturais, saneamento, transportes, urbanização, proteção 

ambiental e do patrimônio histórico e cultural, capacitação profissional e 

fortalecimento institucional de estados e municípios. (PAIVA, 2010) 

Na segunda fase do PRODETUR-NE, os polos ficaram responsáveis pela 

elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável 

(PDITS), com o BID sendo responsável pela avaliação. Por conseguinte, foram 

traçadas novas estratégias, tais como: participação popular através dos Conselhos 

de Turismo, realização de audiências públicas para debater os projetos e 

fortalecimento da capacidade de gerenciamento administrativo, fiscal, ambiental, 

cultural e do turismo (BARBOSA; CORIOLANO, 2016).  

A segunda fase do programa apresenta um caráter descentralizador e 

sustentável, reforçando o princípio dos polos de desenvolvimento do turismo da 

região nordeste, distribuídos pelos estados como consta no mapa abaixo. (Mapa 7) 
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Fonte: BNB, 2020. 

 Mapa 7 –  Polos de turismo do PRODETUR-NE II. 
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Com relação a aplicação dos recursos destacam-se os estados da Bahia 

(168,02 milhões), Pernambuco (239,33 milhões), Ceará (154,61 milhões) e Rio 

Grande do Norte (83,11 milhões), com alocação dos recursos em ações referentes a 

capacitação profissional, recuperação de patrimônio histórico, urbanização de orlas e 

áreas turísticas, recuperação ambiental e ampliação de centro de convenções.  

De acordo com Pereira (2014), os investimentos gerados pelo 

PRODETUR-NE II, fizeram com que cada estado partisse de suas rugosidades 

espaciais, levando em consideração os espaços luminosos que já possuíam um 

poder de atração e os espaços opacos que careciam de infraestrutura básica, até 

torná-los como parte integrante do circuito turístico.  

Nessa perspectiva, na Bahia os polos de Salvador (entorno) e do 

Descobrimento eram considerados como espaços de modernidade, enquanto, o 

Litoral Sul carecia de maior investimento, em Pernambuco os investimentos foram 

priorizados no litoral sul, com destaque para o município de Ipojuca em particular na 

praia de Porto de Galinhas. No Ceará, a “Costa do Sol Poente” merece destaque 

graças a imagem positiva de Jericoacoara, e por último, o Rio Grande do Norte que 

já possuía como destaque os municípios de Natal e Tibau do Sul, mas foram 

alocados investimentos nos demais municípios metropolitanos que fazem parte do 

litoral. 

Para o estado do Maranhão, foram projetados investimentos na ordem de 

74 milhões de reais que seriam distribuídos entre os polos: São Luís e Alcântara; 

Barreirinhas (PNLM); Açailândia, Imperatriz e Carolina; Cururupu/Parcel de Manoel 

Luís. O PRODETUR no estado do Maranhão foi fruto de uma parceria entre o 

governo do estado e o BNB, resultando na criação do Plano de Desenvolvimento 

Integral do Turismo do Maranhão ou Plano Maior. 

O Plano Maior ocorreu em duas etapas, a primeira em 1990, 

apresentando 5 polos e a segunda, em 2000, com um total de 10 polos (68 

municípios), definindo o planejamento do turismo no estado do Maranhão em três 

grandes categorias que foram classificadas em: polos indutores (prioritários), polos 

de desenvolvimento e polos estratégicos.  

Atualmente os polos são definidos pelo Programa de Regionalização do 

Turismo15 iniciado em 2004, esse programa realizou a criação do primeiro Mapa da 

                                                      
15 O Programa de Regionalização do Turismo possui como objetivo principal apoiar a estruturação dos 

destinos, a gestão e a promoção do turismo no país, a partir de oito eixos estruturantes com vistas à 
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Regionalização do Turismo (MRT) a partir da Portaria MTur nº 313, de 03 de 

dezembro de 2013. O programa é uma política pública estratégica para a execução 

da Política Nacional de Turismo visando intermediar a relação entre o MTur, estados 

e municípios em um ambiente participativo e democrático, tendo como objetivo 

principal apoiar a estruturação dos destinos, a gestão e a promoção do turismo no 

país, a partir de eixos estruturantes para promover o desenvolvimento regional.  

O MRT é atualizado bienalmente, e sua última versão, de 2019, conta 

com 2.694 municípios, divididos em 333 regiões turísticas. Os municípios que o 

compõem foram indicados pelos órgãos estaduais de turismo em conjunto com as 

instâncias de governança regional, a partir de critérios construídos em conjunto com 

o Ministério do Turismo. (BRASIL, 2020) 

O estado do Maranhão conta hoje com 54 municípios distribuídos em 10 

polos que estão divididos em indutores, estratégicos e de desenvolvimento com 

destaque para os municípios de São Luís, Imperatriz e Barreirinhas. Como polo 

indutor, tem-se: o polo São Luís, o polo Parque dos Lençóis, o polo Chapada das 

Mesas e o polo Delta das Américas; como polo de desenvolvimento a Amazônia 

Maranhense, os Cocais e o polo Serras; e como polos estratégicos Floresta dos 

Guarás, polo Munim e polo Lagos e Campos Floridos. (Figura 33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
promoção do desenvolvimento regional. 
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Figura 33 – Polos de desenvolvimento do Turismo no Maranhão. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Secretaria de Turismo do Maranhão (2021) 

 



116 

A respeito do Plano Maior e os polos criados para promover o 

desenvolvimento da atividade turística no Maranhão, Pereira (2009, p. 212) afirma 

que: 
 

Com o “Plano Maior”, o governo do Maranhão estabeleceu a regionalização 
do estado em cinco polos para o desenvolvimento do turismo, levando em 
consideração os recursos naturais e socioculturais dos municípios que 
constitui cada polo de atração, a saber: Polo Floresta dos Guarás 
(Cururupu, Guimarães, Cedral e Porto Rico – litoral ocidental do Maranhão); 
Polo dos Lençóis Maranhenses (Barreirinhas, Humberto de Campos, 
Primeira Cruz, Santo Amaro do Maranhão e Morros – litoral oriental do 
Maranhão); Polo Delta das Américas (Tutóia, Paulino Neves e Araioses – 
divisa com o Estado do Piauí); Polo São Luís (São Luís, Alcântara, São 
José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar); Polo Chapada das Mesas 
(Carolina, Imperatriz e Riachão – região sul do Estado).  

 
Percebe-se que o Plano Maior priorizou os municípios litorâneos, pois, 

dos 10 polos 6 estão situados junto à faixa do litoral. Para Costa (2016), os 

municípios litorâneos são colocados como possíveis áreas de desenvolvimento do 

turismo, dentre os quais se destacam Barreirinhas ligada à exploração turística do 

PNLM, e São Luís, capital do estado, que explora seu conjunto arquitetônico de 

estilo colonial português como atrativo cultural. 

De acordo com Ataide Júnior (2015), o Plano Maior foi dividido em quatro 

fases: diagnóstico, definição de estratégias, elaboração do plano operacional e 

implantação do plano. Os seus objetivos consistiam em promover o crescimento 

equilibrado do turismo, fomentar o turismo sustentável, apresentar maior nível de 

qualidade na prestação de serviços e na infraestrutura básica, sensibilizar os 

moradores sobre a importância do turismo e conscientizá-los sobre o seu papel 

frente aos visitantes e divulgar o potencial turístico do Maranhão junto aos 

profissionais do setor, turistas, imprensa e investidores.    

Durante a execução do Plano Maior foi identificado a necessidade de 

viabilizar investimentos na zona de influência dos “Lençóis Maranhenses”, de forma 

mais específica no município de Barreirinhas (MA). O plano na sua fase de 

diagnóstico detectou que Barreirinhas (MA) já funcionava como o portal de entrada 

para o PNLM, contudo, a cidade ainda não contava com a infraestrutura necessária 

para atender, de forma satisfatória, aos turistas que visitavam o polo dos Lençóis. A 

principal meta seria, então, ampliar o número de turistas da Europa e da América do 

Sul, assim como promover um maior interesse por parte dos turistas nacionais. Os 

principais programas estabelecidos pelo Plano Maior para Barreirinhas estão listados 

no quadro abaixo. (Quadro 3) 



117 

 Quadro 3 – Programas e principais investimentos do Plano Maior para Barreirinhas (MA). 

Programas e principais Investimentos do Plano Maior para o município de 
Barreirinhas (MA)  

Programas Subprogramas Ações 

Infraestrutura Básica 

e de Suporte 

-Saneamento Básico 

 

-Acessibilidade 

 

 

-Telefonia e Energia 

-Limpeza Urbana 

-Saneamento Básico 

-Sinalização Urbana e Turística 

-Centro de Atendimento ao Turista 

-Ampliação e Melhoria do transporte Público 

-Construção do Terminal Rodoviário 

-Construção do Aeroporto 

-Finalização da MA 402 

-Melhoria do Acesso Barreirinhas/Paulino 

Neves 

-Construção do Acesso Barreirinhas/Araioses 

-Melhoria do Sistema Elétrico e de Telefonia 

Planejamento - Cenografia Urbana 

- Plano Diretor 

-Regulamentação 

Ambiental 

-Desenvolvimento de 

Projeto 

-Urbanização da Avenida Beira Rio 

-Plano Diretor Urbanístico 

-Criação de Área de Interesse Turístico 

-Vigilância e Fiscalização Ambiental 

-Desenvolvimento de Produtos de Ecoturismo 

Formação - Pesquisa 

 

 

-Capacitação 

-Pesquisa Tecnológica para Implantação de 

Infraestrutura e Serviços Básicos 

-Oferta de Cursos de Formação e Treinamento 

para os Diferentes Serviços Turísticos 

Reestruturação de 

Produtos Turísticos 

Atuais 

- Equipamentos e 

Serviços 

-Restaurantes 

-Pousadas 

Estruturação de 

Novos Produtos 

Turísticos 

-Equipamentos e 

Serviços Turísticos 

-Política de Incentivo à Construção e 

Implantação de Novos Equipamentos Turísticos 

-Rede de Eco pousadas 

-Eco resort 

-Atividades Esportivas Ecológicas 

 Fonte: Adaptado de Ataide Júnior (2015) 
 

 

A maior parte das ações planejadas pelo programa foi executada com 

destaque para as obras de saneamento básico, a construção do Centro de 

Atendimento ao Turista, as melhorias no sistema de energia e telefonia, a política de 
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incentivo à construção e implantação de novos equipamentos turísticos, a 

urbanização da Avenida Beira Rio, a construção do Aeroporto e a finalização da BR 

402. (Figura 34) 

 

Figura 34 – Principais ações do Plano Maior em Barreirinhas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Portal da Prefeitura de Barreirinhas, 2021. 

 

Por fim, seguindo na lógica de regionalização da atividade turística no 

Brasil, o PRT fidelizou o circuito “Rota das Emoções” ao integrar os produtos 

turísticos do PNJ, do Delta do Parnaíba e do PNLM, que correspondem ao circuito 

CEPIMA. Para Araújo (2013), o referido roteiro destaca-se por apresentar atrativos 

naturais singulares que acabam se tornando a matéria-prima para o 

desenvolvimento turístico local, no entanto, uma característica contraditória desse 

espaço são os índices de pobreza com destaque para o baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M).  

As principais cidades da “Rota das Emoções” que são Parnaíba, Jijoca de 

Jericoacoara e Barreirinhas apresentam respectivamente IDH-M de 0,687, 0,652 e 

0,570, índices classificados como médio e baixo, em particular o município de 

Barreirinhas no estado do Maranhão, consolida-se como uma das principais rotas do 

turismo estadual e dentro dessa classificação só aparece na posição 111º num total 

de 217 municípios, revelando os sérios problemas na economia local, apesar dos 

investimentos por parte do governo federal em alavancar o turismo e gerar uma 
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ampliação de renda para os moradores locais. (PNUD, 2013) 

As ações prioritárias no circuito CEPIMA, distribuíram-se principalmente 

no setor de transporte e energia, com destaque para a implantação e pavimentação 

da BR-402, conclusão do Aeroporto Internacional de Parnaíba (PI), construção dos 

aeroportos de Barreirinhas (MA) e Cruz (CE), retomada das obras de construção do 

Porto de Luís Correa e ligação elétrica de 100% dos domicílios rurais através do 

Programa Luz Para Todos16. 

De acordo com o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo 

Regional da “Rota das Emoções”, os principais objetivos a serem alcançados nesse 

circuito são equilibrar o número de visitantes no circuito CEPIMA, aumentar a 

visitação nos atrativos menos conhecidos e incentivar uma maior permanência do 

turista, estimulando assim a economia. O plano aponta como pontos fracos e fortes 

do circuito, os itens destacados no quadro a seguir. (Quadro 4) 

 

   Quadro 4 – Pontos fracos e fortes do circuito CEPIMA. 

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DA ROTA 
DAS EMOÇÕES 

 
 
 
 
 
 

Pontos Fracos 

- Falta de união e parceria entre os órgãos 

municipais e empresários da região. 
- Falta de qualificação da mão de obra local, do 
empresariado e dos serviços e produtos ofertados. 
- Falta de divulgação dos atrativos. 
- Infraestrutura turística precária. 
- Dificuldade de acesso por via aérea. 
- A não participação da sociedade local nas 
benesses oferecidas pelo turismo. 
- Melhor distribuição dos visitantes entre os 
estados membros do circuito. 

 
 
 
 

Pontos Fortes 

- Patrimônio natural marcado por paisagens 
exuberantes. 
- Maiores oportunidades de desenvolvimento 
econômico. 
- Turismo sustentável. 
- Acesso integrado por via terrestre. 
- Expectativa de um protagonismo das 
comunidades locais em um turismo de base local. 

  Fonte: Prodetur Nacional (2014) 

 

As principais conclusões do plano estratégico em seu diagnóstico, 

apontam para um território complexo e desarticulado. Essa falta de articulação é 

                                                      
16 O Programa tem como objetivo promover o acesso de famílias residentes em áreas rurais à energia 

elétrica, de forma gratuita, acabando com a exclusão elétrica no país, através das extensões de rede, 
implantação de sistemas isolados e realização de ligações domiciliares. 
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colocada como um dos elementos principais a serem resolvidos entre os estados 

que compõe a “Rota das Emoções”.  

A meta para os próximos anos é tornar o circuito como dotado de 

personalidade própria, oferecendo e ampliando as ofertas de lazer baseadas nos 

atrativos naturais e culturais do território, através de um desenvolvimento turístico 

equilibrado e sustentável do ponto de vista ambiental, econômico e social. (BRASIL, 

2020) 

As metas estabelecidas na “Rota das Emoções” para o ano de 2020, era 

de ampliar o número de visitantes para 260 mil, alcançar uma taxa de ocupação 

média anual de 50% e implementar uma gestão partilhada em nível federal, estadual 

e municipal. Os órgãos protagonistas no incentivo e organização do roteiro são o 

MTur, Embratur, SEBRAE e ICMBIO.  

Com relação a infraestrutura, destacam-se os aeroportos existentes nos 

municípios de São Luís, Barreirinhas, Parnaíba, Cruz e Fortaleza, dessa forma, o 

circuito encontra-se interligado de oeste a leste por via aérea, por via terrestre a BR 

402 é considerada como a rodovia que liga os principais destinos da rota, como 

Barreirinhas, Parnaíba e Jericoacoara. (Figura 35) 
 

Figura 35 – BR 402, principal via terrestre do circuito CEPIMA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Fonte: SEBRAE (2021) 
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O relatório do plano estratégico aponta para a necessidade de melhorar 

as estradas principalmente no quesito segurança e sinalização, consideradas como 

deficientes. Com relação as infraestruturas complementares, detectou-se a 

necessidade de melhorar os serviços de telecomunicações (telefonia e internet), 

atendimento bancário e equipamentos de lazer e esportivos.  

O plano possui como meta relacionada ao setor de empregos, a criação 

de 7000 vagas diretas e cursos de extensão em inglês, guias de turismo e 

condutores de turismo, que precisam ser melhor distribuídos entre os municípios que 

integram a rota. 

Os empreendedores possuem geralmente pequenas empresas baseadas 

em uma estrutura familiar e possuem dificuldades nas linhas de crédito. Os bares, 

restaurantes, lanchonetes e centros comerciais, devem incentivar mais os 

ingredientes locais nas suas receitas e potencializarem a venda de doces e produtos 

típicos do artesanato local.  

A “Rota das Emoções” é um destino pouco comercializado pelas 

principais operadoras de turismo no Brasil e o mesmo roteiro possui comercialização 

inexpressiva nos canais internacionais, desse modo, a promoção e divulgação do 

destino deve ser ativada, a partir da criação de uma página na web e de um 

Customer Relationship Mangement (CRM) que consiste em uma ferramenta de 

gestão do cliente e um canal de comunicação com criação de banco de dados e 

estímulo para o retorno ao destino.   

As principais conclusões do diagnóstico apontam para a precariedade na 

sinalização turística e para a falta de centros de informação ao turista.  

Desse modo, torna-se necessário a criação de um sistema integral de 

sinalização turística com o objetivo de facilitar a acessibilidade aos atrativos e 

fortalecer a identidade da rota, outra ação prioritária consiste na criação de três 

centros de interpretação, que teriam a função de mostrar o circuito CEPIMA em sua 

integralidade, valorizando-o e explorando os atrativos menos conhecidos. (BRASIL, 

2020) 

Após a conclusão do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo 

Regional da Rota das Emoções, foi inaugurado em dezembro de 2020, o Centro de 

Convenções do município de Barreirinhas, essa obra recebeu investimentos na 

ordem de 2,1 milhões por parte do MTur e consiste em um espaço importante para o 

turismo corporativo na Região dos Lençóis, a expectativa é que o novo 
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empreendimento gere emprego e renda para os moradores locais. (MARANHÃO 

HOJE, 2021)  

Em linhas gerais, percebe-se que a região nordeste recebeu grandes 

investimentos a partir da década de 1990, frutos de parcerias entre o BID, BNB, 

BNDES, Governos estaduais e municípios.  

Dessa forma, foram priorizados investimentos no litoral a partir de uma 

perspectiva de turismo de “Sol e Praia” com destaque para os estados da Bahia, 

Ceará e Pernambuco. Em relação ao Maranhão as ações mais efetivas couberam ao 

PRODETUR-NE em sua segunda fase, com destaque para o município de 

Barreirinhas, que recebeu investimentos em infraestrutura básica e turística, 

contribuindo para sua efetivação como um município âncora na promoção do roteiro 

“Rota das Emoções”.  
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4 BARREIRINHAS: o portal dos Lençóis Maranhenses 

 

Com o objetivo de analisar a evolução e consolidação da atividade 

turística como o principal vetor de desenvolvimento econômico e de 

empreendimentos imobiliários no município de Barreirinhas (MA), faz-se necessário 

uma abordagem sobre a geografia do lugar, com destaque para a origem da cidade, 

o desvelar da atividade turística, as caraterísticas naturais e os seus indicadores 

socioeconômicos.  

Dessa forma, pretende-se destacar o desenvolvimento da cidade a partir 

da criação do PNLM e verificar o papel desempenhado pela atividade turística em 

uma modalidade específica praticada no Maranhão e que o difere das principais 

cidades turísticas do Nordeste, pois, em destinos como Fortaleza, Salvador e Recife 

o turismo tem como base o binômio sol e praia, enquanto no Maranhão a 

modalidade de turismo sustentável tem maior força na captação de turistas. 

 

4.1 O começo da História: da gênese da cidade até o despertar do turismo 

 

A cidade de Barreirinhas está localizada no Litoral Oriental do estado do 

Maranhão, mais precisamente na Microrregião dos Lençóis Maranhenses, sua 

localização precisa seguem as coordenadas geográficas de latitude 2º 45’ 12” S e 

longitude de 42º 49’ 43” W, fazendo parte, portanto, de um dos 217 municípios que 

compõem a divisão política desse estado. (Mapa 8) 
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Mapa 8 – Localização do município de Barreirinhas (MA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Fonte: IBGE (2018) 
 

O município limita-se ao norte com o Oceano Atlântico, a Leste com os 

municípios de Paulino Neves e Tutóia, ao sul com Urbanos Santos e Santa Quitéria 

do Maranhão e a oeste com os municípios de Santo Amaro do Maranhão e Primeira 

Cruz.  

A cidade é intitulada como o “Portal dos Lençóis Maranhenses”, é a 

principal via de acesso até o PNLM, a distância entre a capital São Luís e o 

município é de aproximadamente 267 km, trajeto que pode ser feito através das 

rodovias, BR-135 e BR-402. 

No que diz respeito a sua toponímia, a cidade de Barreirinhas recebe 

essa denominação por possuir em seus arredores um conjunto de dunas conhecidas 

pelos moradores como barreiras, isto é, elevações de areias misturadas com 

material argiloso que ladeiam o rio. (ATAIDE JÚNIOR, 2015)  

O processo de ocupação do território barreirinhense está associado à 

frente litorânea ou jesuíta e os seus primeiros registros referem-se ao ano de 1850, 
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provavelmente às margens do Rio Preguiças. Apesar de não existir registro oficial 

sobre o primeiro núcleo de povoamento da cidade, os historiadores referem-se ao 

povoado Santo Antônio como o mais antigo. Sobre esse assunto Ataide Júnior 

(2015, p. 54-55) afirma que: 

 
O povoado Santo Antônio localiza-se na margem esquerda do Rio 
Preguiças nas proximidades do riacho Axuí, no século XVIII existia uma 
fazenda chamada de Santo Inácio da Companhia de Jesus, administrada 
pelo Padre Francisco e que, após a expulsão dos Jesuítas, passou para o 
controle de vários senhores de engenho, dando origem aos primeiros 
habitantes do povoado. Esse povoado era marcado pela grande presença 
de negros que trabalhavam na fazenda na produção de açúcar, no cultivo 
do arroz, milho e mandioca.  

 
Segundo o Dicionário Histórico Geográfico do Maranhão de 1871, 

Barreirinhas contava com 17 povoados e enquadrava-se como uma Freguesia com 

destaque para as localidades de Santo Antônio e Santa Cruz, que eram as mais 

antigas. A fazenda Santo Inácio após expulsão dos jesuítas foi administrada pelo 

Capitão José Pires Ferreira, um dono de escravos que tratava os negros como 

animais e só lhes dava valor pelo seu trabalho braçal. Com relação ao tratamento 

que era dado aos negros pelos senhores de escravos, a senhora Albertina Silva 

Rocha que é moradora do município e descendente de escravos relata que: 

 

Os negros viviam em lugares isolados e distantes da fazenda e a 

convocação para o trabalho era feita pelo som de um berrante que sinalizava o 

momento da travessia do rio que era feito a nado, o último negro a chegar ao posto 

de trabalho era surrado para servir de exemplo para os demais.   

 

Os restos da construção da antiga fazenda Santo Inácio foram 

transportados para a sede e serviram de calçamento para as primeiras ruas 

localizadas nas proximidades da principal praça da cidade conhecida como “Praça 

da Matriz”. (Figura 36) 
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Figura 36 – Praça da Matriz, Barreirinhas (MA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Guia Viagens Brasil (2021) 

 

O primeiro registro documental de Barreirinhas está escrito na Lei Nº 481, 

de 18 de junho de 1858, assinada por João Pedro Dias Vieira, Vice-Presidente da 

Província do Maranhão. A Lei criava uma nova Freguesia pertencente à comarca de 

Brejo, dessa forma, oficializou-se a existência de Barreirinhas outrora povoado de 

Tutóia. No dia 14 de junho de 1871 a Freguesia foi elevada à categoria de Vila por 

força do Art. 1º da Lei nº 951, assinada pelo Vice-Presidente da Província do 

Maranhão Doutor José da Silva Maya. Um ano depois, em 1872, por força da Lei nº 

905, Barreirinhas passou à categoria de Comarca.  

 
O município de Barreirinhas (MA) foi criado no ano de 1938 no governo do 
então presidente Getúlio Vargas que instituiu o Decreto Lei nº 311 que 
criava uma nova divisão política para os municípios brasileiros e fixou prazo 
para o cumprimento da nova Lei, exigindo dessa forma uma maior 
municipalização e maior autonomia administrativa dentro do país. O 
Maranhão na época era governado pelo interventor Paulo Martins de Sousa 
Ramos que, de imediato, estabeleceu a nova divisão administrativa e 
política do estado, por via do Decreto Lei nº 45 de 29 de março de 1938, 
criando 21 comarcas, 59 termos, 65 municípios e 76 distritos. (RAMOS, 
2008, p.33-34) 
 

De acordo com Ramos (2008), a sede da cidade recém-criada contava 

com 17 quarteirões e os povoados de maior destaque eram Santo Antônio, Santa 

Cruz e São José, além das fazendas que se destacavam na produção de açúcar, 

arroz e mandioca.  
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Do ponto de vista econômico, no passado destacavam-se atividades de 

subsistência como a pesca, o extrativismo vegetal e a agricultura, as quais 

encontram-se estampadas no brasão da cidade. (Figura 37) 

 

  Figura 37 – Brasão da cidade de Barreirinhas (MA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Confederação Nacional dos Municípios, 2021. 

 
A respeito do Brasão17 do município de Barreirinhas, o caju simboliza um 

dos principais recursos do extrativismo vegetal da região, as palmeiras fazem alusão 

ao buriti do qual é extraído as fibras para o artesanato e o barco simboliza a pesca 

artesanal e o fato de ter sido o principal meio de transporte local.  

De acordo com o morador e guia de turismo Josiel Neves Santos: 

 

O desenvolvimento econômico de Barreirinhas no passado estava 

concentrado nos povoados de Santa Cruz e do Santo Antônio, o primeiro 

consolidou-se como um centro comercial e atracadouro de embarcações na qual 

existiam transações comerciais envolvendo a produção de açúcar, venda de gado e 

aguardente na fazenda do Coronel Godinho, homem mais rico e pioneiro naquela 

localidade. Sua fazenda estava localizada no povoado Santa Cruz e recebeu essa 

denominação, pois nela foi erguida a primeira igreja católica da cidade, batizada com 

o nome de Igreja Santa Cruz. O Coronel era tão poderoso que mandou construir seu 

mausoléu em uma capela dentro de sua propriedade, alimentando lendas e boatos 

de assombração naquela localidade.  

                                                      
17 O Brasão da cidade é de autoria do professor Arcino Antônio Peixoto de Farias e foi instituído pela Lei 

Municipal nº 176/78 assinada em 20 de maio pelo então prefeito Tales Castro Oliveira. 
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A fazenda encontra-se bastante deteriorada e suas terras foram 

redistribuídas mediante uma reforma agrária e sua distância para a sede de 

Barreirinhas é em torno de 4 km. (Figura 38) 
 

Figura 38 – Fazenda Santa Cruz, de posse da família Godinho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: Acervo do autor (2020) 
 

A respeito da importância econômica do povoado Santa Cruz, Ramos 

(2008) afirma que, em 1860, um dos principais barcos da cidade era de propriedade 

de Manoel Carlos Godinho e se chamava Iate San’ José, além dele tinham o barco 

San’ Antônio que fazia viagens para São Luís e o Iate Paraybano, que viajava para 

Parnaíba, província do Piauí. Importantes portos na cidade serviam para carregar 

produtos e descarregar utensílios que seriam usados pela população, dentre eles, 

destacam-se o porto da fazenda Santa Cruz e o porto situado no Riacho Tibúrcio.  

Com relação ao desenvolvimento econômico pretérito do povoado Santo 

Antônio este foi pautado na produção do açúcar, milho, arroz, mandioca e feijão e na 

pecuária bovina e caprina.   

Em linhas gerais, o desenvolvimento pretérito da cidade teve como base 

atividades tradicionais, até meados do século XX, quando o país intensifica seu 

processo de industrialização e realiza investimentos que modernizam a nação 

durante às décadas 1960 e 1970. Nesse período a Petrobras instala-se na cidade 

com o intuito de realizar estudos sobre as possibilidades de exploração de petróleo 

na região que possui uma geologia do tipo sedimentar, alguns poços foram 

perfurados em diferentes pontos da cidade, dentre os quais se destacam os poços 

perfurados na sede do município, no interior do PNLM e no povoado do Engenho. 
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DÉCADAS

•PRINCIPAIS MOMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
TURISMO EM BARREIRINHAS - MA

1970

• Inserção da PETROBRAS - Pesquisas com a finalidade de detectar gás ou
petróleo na região

1980

•Criação do Parque Nacional dos Lençois Maranhenses

2000

•Pós-década de 2000: Plano de Desenvolvimento Integral do Turismo no Estado
do Maranhão ou Plano Maior

•2007 - Criação do Sistema Municipal de Turismo e o Fundo Municipal de Turismo.

Ramos (2012) afirma que, a partir dos anos 70, a Petrobras iniciou 

pesquisas de prospecção de petróleo na região, cujos resultados definiram sua 

exploração como economicamente inviáveis. Dessa forma, a empresa abandonou as 

pesquisas na década de 80.  

Segundo D’Antona (2000) apesar do pouco tempo de permanência na 

cidade, a empresa trouxe mudanças significativas no município com a melhoria na 

infraestrutura urbana em particular dos serviços públicos de água encanada e 

energia elétrica.  

Com a criação do PNLM na década de 1980 a cidade passou a vislumbrar 

dos prazeres do turismo, iniciando assim uma nova fase em sua economia. Neste 

sentido, nas décadas de 1970 e 1980 ocorreram fatos que são considerados como 

os principais acontecimentos que antecedem a atividade turística em Barreirinhas.  

Além das pesquisas feitas pela Petrobras e a criação do PNLM, outro 

marco de destaque na consolidação do turismo em Barreirinhas consiste nos 

instrumentos de gestão implementados tanto na esfera estadual quanto municipal, 

como exemplo desses instrumentos políticos de gestão do território turístico temos a 

criação do Plano Maior e do Sistema Municipal de Turismo.  

A fim de elucidar a importância destes momentos elaborou-se um quadro 

com a síntese dos principais marcos para a estruturação e consolidação da atividade 

turística de Barreirinhas. (Figura 39) 

 
Figura 39 –  Evolução da Atividade Turística em Barreirinhas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fonte: Organizado pelo autor, 2019. 
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Para Ataide Júnior et al (2019), a partir da década de 1970, a Petrobras 

teve um papel importante na implantação do turismo em Barreirinhas, pois durante a 

fase de pesquisa a fim de encontrar petróleo, a empresa abriu novas estradas que 

facilitaram o acesso de muitos moradores no deslocamento à sede municipal, dessa 

forma, as distâncias foram encurtadas e o atual território do PNLM passou a ser 

conhecido pela maioria da população autóctone.  

Na mesma perspectiva, Ramos (2012) afirma que a abertura de trilhas 

com a finalidade de detectar gás ou petróleo na região, dinamizou a economia local 

com a construção de estradas vicinais que permitiram um maior deslocamento e 

intercâmbio comercial entre os moradores locais, dessa forma, a entrada da 

Petrobras, através de sua busca pelo petróleo, foi até as longínquas morrarias, hoje 

“Lençóis Maranhenses”, desbravando o território barreirinhense, pois alguns poços, 

hoje lacrados, estão nas proximidades ou dentro do parque. Sobre esse assunto 

Martins (2008, p. 75) afirma que: 

 
Qualquer visitação aos Lençóis anterior ao Plano Maior era extremamente 
complicada, um amontoado de dunas nem sempre foi considerado um 
atrativo turístico. Para se chegar ali, saindo da capital, eram necessárias de 
dez a doze horas de viagem, sobre estrada de terra chamadas de piçarra e 
sob um intenso calor e muita poeira. Trata-se de um momento de visitação 
por aventureiros ou pequenos grupos familiares em uma época que se 
permitia a entrada de carros particulares ao parque.  
 

Um segundo momento que foi crucial para o desenvolvimento da 

atividade turística em Barreirinhas foi a criação do PNLM em 1981. Esse período 

pode ser apontado como um divisor, pois anteriormente as dunas eram conhecidas 

apenas por alguns moradores e eram pouco visitadas, e, posteriormente a criação 

do parque e sua respectiva divulgação no cenário nacional e mundial, a população 

passou a visitar e conhecer a região dos “Grandes Lençóis”18.  

E por último, temos os programas de incentivo ao turismo os quais se 

destacam o Plano Maior e a Política Municipal de Turismo, ambos implementados 

por parte dos gestores estaduais e municipais a partir dos anos 2000.  

As características desses planos já foram discutidas durante o capítulo 3, 

mas avanços significativos foram notados na cidade com destaque para a sua 

infraestrutura básica e turística com a ampliação do sistema de abastecimento de 

                                                      
18 O PNLM pode ser dividido em Grandes Lençóis que são os campos de dunas em maior escala e 

localizados na margem esquerda do Rio Preguiças e Pequenos Lençóis que ficam na margem direita do 
rio na divisa entre os municípios de Barreirinhas e Paulino Neves. 
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água, da rede de telefonia e elétrica, e do setor de serviços que incluem 

estabelecimentos bancários, setor de hospedagem, alimentação, entre outros.  

Sobre os atrativos turísticos existentes no município, destacam-se a 

visitação aos Grandes Lençóis (dunas e lagoas interdunares), Pequenos Lençóis 

(Praias de Caburé e Povoado de Atins) e a descida de Boia Cross em Cardosa. 

Dentro da sede existem pontos alternativos como a Avenida Beira Rio, local que 

concentra bares, restaurantes, lanchonetes e agências de turismo, atraindo 

residentes e visitantes em particular no período noturno. (Quadro 5) 

 
  Quadro 5 – Principais Atrativos Turísticos de Barreirinhas. 

Principais Atrativos Turísticos de Barreirinhas (MA) 

Nome Localização Principais Atrativos 

Lagoa Azul, Lagoa Bonita e 
Lagoa do Peixe. 

Grandes Lençóis Naturais (lagoas pluviais/ 
banho) 

Queimada dos Britos Grandes Lençóis Naturais (maiores dunas do 

parque) 

Povoado de Atins Pequenos Lençóis Naturais (dunas, matas, banho 

de rio e mar) 

Praia do Caburé Pequenos Lençóis / Margem 
do rio 

Preguiças 

Naturais e Gastronômicos 

(alimentação, banho de rio e 

mar) 

Vila de Mandacaru / Farol de 

Mandacaru 

Pequenos Lençóis / Margem 
do rio 

Preguiças 

Naturais e culturais 

(contemplação da paisagem) 

Povoado de Vassouras Pequenos Lençóis / Margem 
do rio 

Preguiças 

Naturais e de comércio (dunas, 

artesanato, banho de rio) 

Avenida Beira Rio Centro urbano Gastronômicos e culturais 

(alimentação, vida noturna) 

Parque de Vaquejada Centro urbano Culturais (festa da vaquejada - 
mês de julho) 

Fonte: Adaptado de Ataide Júnior (2015) 

 
Percebe-se que de fato a atividade turística agiu como um elemento 

estruturante do território barreirinhense e que a implantação de equipamentos 

turísticos foi essencial para o suporte ao turista e para o desenvolvimento dos meios 

de hospedagem. Costa (2009) elencou aspectos positivos e negativos que o turismo 

proporcionou para o município de Barreirinhas destacados no quadro abaixo. 

(Quadro 6) 
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  Quadro 6 – Impactos Positivos e Negativos do turismo em Barreirinhas (MA) 

Impactos Negativos e Positivos da Atividade Turística em Barreirinhas 

Impactos Negativos do Turismo Impactos positivos do Turismo 

Ocupação Desordenada da Orla Geração de Trabalho e Renda 

Formação de Favelas ligadas à expulsão de 

nativos para a zona periférica 

Melhoria nos equipamentos de serviços e 

infraestrutura 

Excesso de resíduos carentes para tratamento Valorização do patrimônio natural 

Intensificação do tráfico de veículos sobre as 

Dunas 

Crescente profissionalização da mão de obra 

Exclusão dos povoados de entorno na dinâmica 

do turismo 

Dinamização das economias locais 

Especulação imobiliária Crescente preocupação ambiental e de 

preservação do ecossistema da região 

Abandono das atividades tradicionais Estímulos à organização social e produtiva 

do turismo e de bens complementares 

Assoreamento de rios e lagoas  

Poluição das águas  

Aumento do tráfico de drogas e da violência 

urbana 

 

Exploração sexual de crianças e adolescentes  

Fonte: Costa (2009) 
 

Como aspectos positivos a autora menciona benefícios como a 

dinamização da economia local que pode ser percebido através de centros de 

artesanato, venda de alimentos por parte das tapioqueiras em pontos específicos 

dos passeios turísticos, cursos oferecidos pelo IFMA de capacitação da mão de obra 

local e o desenvolvimento de importantes vias que recebem a maior parte dos 

empreendimentos do trade turístico como a Avenida Beira Rio, Rua Brasília e a 

Avenida 31 de Março. Como impactos decorrentes da turistificação destacam-se o 

deslocamento da população autóctone para espaços mais afastados da sede que 

configuram-se como favelas, o aumento significativo dos resíduos sólidos, a poluição 

dos rios, o abandono das atividades tradicionais como a pesca fluvial e o aumento 

da especulação imobiliária que força os moradores a venderem seus imóveis junto 

ao Rio Preguiças por força do capital e do interesse de promotores imobiliários. 

Martins (2008) e Tasso (2010) alertam que o crescimento urbano 

desenfreado voltado ao desenvolvimento turístico pode resultar em um cenário 

refletido pelo desordenamento territorial. Nesse sentido, a substituição do modo de 
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vida tradicional com casas simples por empreendimentos turísticos e imobiliários 

com destaque para os condomínios residenciais, os resorts e as casas de segunda 

residência, forçam os moradores a buscar moradias mais distantes da sede criando 

novas periferias.  

Tasso (2010) e Ramos (2012), afirmam que o modelo de desenvolvimento 

turístico em Barreirinhas, traz características que parecem estar mais voltadas para 

um modelo de crescimento econômico permeado pela concentração de riquezas por 

um mercado fortemente segmentado, não direcionando benefícios e melhorias para 

a comunidade local. 

Por fim, as transformações espaciais na cidade concentram-se no centro 

comercial e nas suas principais ruas e avenidas, com destaque para a Rua Brasília, 

Avenida 31 de Março e a Avenida Beira Rio. Destacam-se também os povoados que 

dão acesso ao PNLM como o Cantinho e o Santo Antônio e as estações balneárias 

como o São Domingos e o Tapuio.  

 

4.2 A Geografia do lugar 

 

Com o objetivo de entender as características naturais, demográficas e 

socioeconômicas da área de estudo, faz-se necessário um levantamento das 

informações que compõe a Geografia do Lugar.  

Esse território é conhecido mundialmente como a principal via de acesso 

para os “Lençóis Maranhenses”, dessa forma, o primeiro tópico nos guiará em um 

passeio por belas paisagens naturais que fizeram da cidade o portal para o PNLM e 

o segundo nos conduzirá a um cenário de contraste com indicadores sociais e 

econômicos que estão entre os piores do Brasil. 

 

4.2.1 Aspectos Naturais 

 

O vento forte e constante é o traço mais marcante no litoral leste do 

Maranhão, ele permitiu ao longo de milhares de anos a formação de um dos mais 

lindos cartões postais do Brasil, o PNLM. Essa região é composta por municípios 

que possuem lindas praias e extensos campos de dunas, restingas e lagoas 

interdunares, com destaque para as cidades de Paulino Neves, Santo Amaro Tutoia 

e Barreirinhas, esta última abriga uma grande e peculiar diversidade paisagística 
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com destaque para seus rios, relevo e vegetação, em uma área marcada pela 

transição de domínios entre o cerrado e a restinga.  

Do ponto de vista geológico a cidade localiza-se em uma vasta estrutura 

composta pela Bacia Sedimentar do Parnaíba que data do período cretáceo 

(Mesozoico) e quaternário (Cenozoico). De acordo com Santos (2008) e Coreia Filho 

(2011), durante o cretáceo ocorreram movimentos tectônicos que formaram um 

“horst” na direção leste-oeste, formação denominada como “Cerco Ferrer Urbano 

Santos” que se limita a oeste com a Bacia do Parnaíba, durante o quaternário por 

sua vez estão presentes os sedimentos inconsolidados dos depósitos de pântanos e 

mangues, os depósitos eólicos continentais e litorâneos e os cordões litorâneos e 

depósitos aluvionares.  

Os depósitos de pântanos e mangues estão localizados em áreas de 

maior cota altimétrica e são inundados pela maré com menor frequência, esses 

depósitos são constituídos por areia e silte e recobertos por vegetação herbácea, 

quanto aos depósitos eólicos continentais eles estão assentados em regiões a 

sotavento das praias com condição favorecida pelos ventos fortes e pela grande 

variação da maré, sendo denominadas como dunas fixas.  

Os cordões litorâneos, por sua vez, correspondem ao acúmulo de 

sedimentos removidos da face da praia e são chamados de dunas móveis, os 

depósitos eólicos litorâneos acompanham a linha de costa e são formados por 

sedimentos arenosos e bem arredondados comuns nas faixas nordeste e noroeste 

do município e por último os depósitos litorâneos e aluvionares são marcados por 

materiais arenosos, sendo distribuídos pelos extremos noroeste e porção central 

respectivamente do município de Barreirinhas. (CORREIA FILHO, 2011) 

Com relação à pedologia, destacam-se no município de Barreirinhas as 

areias quartzosas marinhas que se apresentam com horizontes profundos e baixo 

teor de argila, a fertilidade natural desse tipo de solo é baixa e apresenta-se 

excessivamente drenada.  

O horizonte A é fracamente dissolvido e repousa sobre o C constituído por 

areias cuja origem está ligada a ação dos ventos na costa litorânea. Nos 

ecossistemas costeiros situados no curso inferior da Bacia do Preguiças aparecem 

os solos indiscriminados de mangues que possuem textura argilosa típicos de 

ambientes alagados. 
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Do ponto de vista geomorfológico, Feitosa e Trovão (2006, p. 69), 

definiram o Maranhão como predominantemente de planície, com uma porcentagem 

de 60% do território estadual. Um desses compartimentos a planície litorânea é 

definida pelos autores como: 

 
Uma planície modelada pelo fluxo das marés, a área de fluxo direto é 
dominada por processos marinhos e fluvio-marinhos que dão origem às 
praias, mangues, vasas, pântanos, apicuns, lagunas e falésias, enquanto na 
área de fluxo indireto, maré dinâmica, ocorrem os pântanos e campos 
inundáveis. Neste ambiente destacam-se o litoral ocidental, o golfão 
maranhense e o litoral oriental. 
 

Para Feitosa (2006), a planície litorânea pertence a uma faixa de 

influência direta dos agentes oceanográficos através da umidade e salinidade 

transportada pelo vento, integram está unidade geomorfológica três subsistemas 

ambientais: costa de dunas e restingas, tabuleiros e baixada maranhense.  

No território barreirinhense destacam-se a costa de dunas e restingas, 

com formações superficiais exclusivamente arenosas com ausência ou presença de 

cobertura vegetal, caracterizando dunas moveis e fixas, que intercalam lagoas 

pluviais de água doce e cristalina, como destaque se apresentam as dunas do 

PNLM que podem medir até 30 m da crista à base, justificando a denominação de 

“Grandes Lençóis”.  

O deslocamento das dunas é regido pelo período chuvoso e de estiagem, 

o excedente hídrico atenua o deslocamento dos grãos devido a umidade nas areias 

que por sua vez necessitam de um processo de evaporação de no mínimo 5 dias 

para possibilitar sua remoção. 

Grosso modo, a geomorfologia do território barreirinhense é composta por 

uma baixada litorânea, com praias, restingas, dunas e tabuleiros e no ambiente de 

influência do mar com o rio, modela-se uma planície fluvio-marinha na qual a 

influência da água do mar se faz presente quilômetros adentro, tornando em grande 

parte o curso inferior do Rio Preguiças com água salobra e propiciando nas suas 

margens o aparecimento dos manguezais. 

Com relação as características hidrográficas o estado do Maranhão 

possui destaque na região nordeste, pois, esse é o estado que menos sofre com 

escassez de água e possui rios caudalosos, perenes e drenagem exorreica. 

Segundo Maranhão (2011), no estado as bacias hidrográficas podem ser divididas 

em limítrofes e genuinamente maranhense com destaque no litoral oriental para as 
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bacias do Periá, Preguiças e Parnaíba. (Tabela 3) 

 
Tabela 3 –  Bacias hidrográficas do litoral oriental do Maranhão. 

Bacias Hidrográficas do litoral oriental do Maranhão 

Nome da Bacia Rio Principal Área (Km²) % sobre o total do estado 

Bacia do Parnaíba Parnaíba 69.000 21,1% 

Bacia do Periá Rio Periá 5.000 1,5% 

Bacia do Preguiças Rio Preguiças 6.750 2,1% 

Fonte: Adaptado de Maranhão, 2002. 
 

 

O município de Barreirinhas está inserido na Bacia do Preguiças, 

possuindo uma área de 6750 Km² com o seu rio principal nascendo no município de 

Anapurus (MA) a partir da confluência de três nascentes que se encontram no 

povoado Formiga e desagua em forma de estuário no Oceano Atlântico, entre o 

povoado de Atins e a Ponta da Brasília, a bacia constitui-se de regime pluvial, canal 

meândrico e drenagem exorreica, ou seja, nasce no continente e segue de forma 

direta em direção ao mar.  

O Preguiças é um rio perene que recebe influência do mar a partir do seu 

curso médio, as vazantes e cheias são determinadas pelo fluxo da maré e seu visual 

escuro é predominante no período chuvoso graças aos sedimentos e matérias 

orgânicas carreadas para o leito do rio durante as chuvas, durante a estiagem ele 

volta a clarear e demonstrar sua beleza. Para Ataide Júnior (2015, p. 35-36) a 

denominação Preguiças dada ao rio tem sua gênese: 

 
A partir de duas explicações, a primeira possui uma relação direta com a 
fauna local, pois, de acordo com os moradores mais antigos, as margens 
desse rio eram frequentadas no passado por várias preguiças e, dessa 
forma, o rio foi batizado com esse nome em homenagem a esses animais, 
uma segunda explicação relaciona o nome desse rio com a reduzida 
velocidade da correnteza ao longo do seu leito, passando um aspecto de 
calmaria durante todo o percurso do mesmo. O Rio Preguiças serve ainda 
como um limite entre os Grandes Lençóis, situados à margem esquerda do 
rio e os Pequenos Lençóis, situados na sua margem direita e é considerada 
a principal via de transporte para os povoados de Caburé e Atins. 
 

Com cerca de 120 km de extensão, o Rio Preguiças possui inúmeros 

afluentes com destaque para os rios Cocal, São José dos Sacos, Fura Braço, 

Palmeiras e Massangano, além de uma variedade de riachos como o Axuí, 
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Manoelzinho, Bosque e Passagem do Canto. Baial Ramos19, inspirado na poesia 

romântica de Gonçalves Dias “Canção do Exílio” escreveu “Rio Preguiças” e na sua 

primeira e segunda estrofe ele define os encantos e inspiração que o rio transmite 

para a cidade: 

 
Rio Preguiças 
Minha terra tem um rio 
Que corre como a paz 
Sua beleza é esplêndida 
Igual não existe jamais 
 
Quando é noite de lua cheia 
Ele fica belo e dourado, 
Um poema de água doce 
Refletindo um céu prateado 
 
                           (Baial Ramos) 
 

Sobre os aspectos climáticos, a cidade de Barreirinhas apresenta índices 

pluviométricos que variam entre 1600 mm e 1800 mm e temperaturas que ao longo 

do ano encontram-se entre as mínimas de 22ºC e as máximas de 32ºC. Essas 

características definem o clima da região como tropical com duas estações distintas: 

o período das secas e o período chuvoso. (INAGRO, 2015) 

A estação chuvosa perdura entre os meses de janeiro a julho, 

concentrando a maior parte das precipitações anuais e a estação seca estende-se 

de agosto a dezembro, as chuvas possuem um papel importantíssimo para a 

atividade turística e para o meio ambiente local, pois, as mesmas servem para 

reabastecer as lagoas pluviais do PNLM e alimentar a bacia hidrográfica do Rio 

Preguiças. 

São considerados como elementos determinantes no clima da região a 

baixa latitude, o fator tropicalidade, a proximidade com o mar e a influência da Zona 

de Convergência Intertropical (ZCIT). Os ventos que sopram ao longo do município 

decorrem da combinação dos alísios do nordeste e das brisas sendo considerados 

como fortes e com grande potencial de produção de energia eólica.  

Destaca-se que o primeiro projeto de instalação desse tipo de energia no 

Maranhão foi nessa área entre os municípios de Paulino Neves e Barreirinhas na 

região dos “Pequenos Lençóis”. 

                                                      
19 Escritor, genuíno da cidade e ex-juiz do município, uma de suas principais obras é o livro “História de 

Barreirinhas” escrito em 2008. 
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E por fim, a vegetação do município apresenta-se com espécies típicas do 

cerrado e da vegetação litorânea. Sobre a composição do cerrado barreirinhense, 

Ataide Júnior (2015, p. 33) o definiu como: 

 
Uma formação vegetal com destaques para os pés de pequi (Cariocar 
brasiliensis) e o barbatimão (Stryphnopendron barbatimão) que são 
formações arbustivas com troncos e galhos tortuosos e possuem as folhas 
conhecidas como coriáceas por apresentarem aspectos mais ásperos, ou 
seja, em forma de couro, e a realidade dessa formação vegetal em 
Barreirinhas não difere da realidade do restante do Brasil, pois, essa 
vegetação sofre grande impacto ambiental decorrente de atividades como a 
agricultura e práticas tradicionais como o uso da madeira para a produção 
de carvão vegetal ou para a lenha.  

 

As restingas por sua vez, crescem em áreas que estão correlacionadas 

com a proximidade dos oceanos, nessa primeira faixa destacam-se espécies 

pioneiras como a salsa de praia (Ipomoea pes-caprae), capim-gengibre (Paspalum 

maritimum) e o murici (Byrsonima crassifólia). Nos ambientes aquáticos formados ao 

longo dos rios ou gerados pelo seu transbordamento, aparecem a palmeira de buriti 

(Mauritia flexuosa) que compões os campos de veredas.  

Os manguezais, surgem a partir do curso médio e estendem-se até o 

curso inferior da Bacia do Preguiças, com destaque para o mangue vermelho 

(Rhizophora mangle).  

 

4.2.2 Aspectos demográficos e socioeconômicos 

 

 

De acordo com o último censo do IBGE (2010), o município de 

Barreirinhas possui uma população absoluta de 54.930 habitantes, ocupando a 20ª 

posição em um total de 217 municípios existentes no estado do Maranhão. Sua 

população relativa é de 17,65 hab/Km² e encontra-se distribuída por 227 povoados 

com destaque para o Morro Alto, Varas, Jacu, Sobradinho, Engenho, Mandacaru e 

Atins.  

A pirâmide etária estrutura-se com uma base larga e um ápice estreito, 

configurando um elevado número de jovens e um baixo número de idosos, em 

comparação com a pirâmide etária do Maranhão e do Brasil percebe-se que as 

demais estão em processo de amadurecimento e envelhecimento, o que difere da 

situação de Barreirinhas que encontra-se com características de 

subdesenvolvimento. (Figura 40) 
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Figura 40 – Pirâmide etária de Barreirinhas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Barreirinhas (2014) 

 
A divisão por sexo (homens e mulheres) é bem aproximada com 28.132 

homens (51,2%) e 26.798 mulheres (48,8%), mas a distribuição dos habitantes entre 

a zona rural e urbana, apresenta uma maior concentração no campo 

correspondendo a 59,9% e a menor parte, na cidade, com 40,1%. O que pode 

explicar a ruralização predominante no município é o fato do setor da agropecuária 

possuir um grande peso na economia de Barreirinhas em comparação com a 

indústria e o comércio e serviço.   

Para Ataide Júnior (2015), houve um aumento progressivo da população 

urbana no município e essa mudança pode ser explicada pelas dificuldades dos 

agricultores no campo que, além de conviverem com problemas naturais decorrentes 

do solo arenoso, também convivem com a falta de apoio por parte dos órgãos 

governamentais, nos financiamentos e créditos agrícolas, dessa forma, houve uma 

intensa migração para a cidade, fenômeno conhecido como êxodo rural.  

Outro fator que pode ser apontado como causador desse aumento da 

população urbana é a atividade turística que gera empregos diretos e indiretos na 

cidade e que teve o seu papel intensificado após a criação do PNLM. (Tabela 4) 
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Tabela 4 – Taxa de Urbanização em Barreirinhas (MA). 

Taxa de Urbanização por Unidade Geográfica (1991 – 2010) 

Unidade 

Geográfica 

Ano 1991 Ano 2000 Ano 2010 

Brasil 75,6% 81,2% 84,4% 

Nordeste 60,7% 69,1% 73,1% 

Maranhão 40% 59,5% 63,1% 

Barreirinhas 24,7% 33,4% 40,1% 

Fonte: BNB, Atlas do desenvolvimento humano (2013) 

 

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), o IDH-M de Barreirinhas, no ano de 2010, foi de 0,570, índice por sua vez 

que é considerado baixo apesar do avanço obtido nos dois últimos Censos do IBGE. 

(Tabela 5) 

 

Tabela 5 – Evolução do IDH-M de Barreirinhas (MA) 

IDH-M de Barreirinhas (MA) 

Ano de 1990       0,251 

Ano de 2000       0,361 

Ano de 2010       0,570 

 Fonte: Atlas Brasil (PNUD), (2015) 

 

O Atlas do Desenvolvimento Humano (2013) que contém informações do 

IBGE e do PNUD sobre os municípios, revela que Barreirinhas possui uma renda per 

capita de aproximadamente 197,08 reais e uma expectativa de vida em média de 

70,1 anos, com um Índice Gini20 que chega a 0,610. (Tabela 6) 

 
Tabela 6 – Indicadores Socioeconômico de Barreirinhas (MA). 

Indicadores do Atlas do Desenvolvimento Humano do Município de 
Barreirinhas (MA) 

Indicadores Ano de 1991 Ano de 2000 Ano de 2010 

Renda Per Capita 
(reais) 

74,44 119,52 197,08 

Expectativa de Vida 
(anos) 

56,9 62,6 197,08 

Índice Gini (0 a 1) 0,490 0,630 0,610 

 Fonte: Atlas do desenvolvimento humano - PNUD (2013) 
 

                                                      
20 Consiste em um instrumento utilizado para medir o grau de concentração de renda em determinado 

grupo, variando de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0 o indicador maior o grau de igualdade e quanto 
mais próximo de 1, corresponde a desigualdade total. 
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Alguns dados supracitados contrastam com a imagem de 

desenvolvimento associada ao turismo, além de um baixo IDH-M o município 

apresenta uma renda per capita de 197,08 reais e o total da população ocupada é 

de 5% em relação a sua população absoluta. Levando em consideração os 

domicílios com rendimentos mensais de até ½ salário mínimo o total da população 

chega a 54,2%, demonstrando a carência econômica e social da cidade. A partir das 

informações e dados, percebe-se que o slogan de “Portal dos Lençóis Maranhenses” 

é bem diferente da realidade vivida pela população residente que possui índices que 

colocam a cidade entre as piores do Brasil.  

Com relação à educação o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) é baixo tanto nas séries iniciais quanto nas finais do ensino 

fundamental, com percentuais de 4,6 e 3,9 respectivamente em uma escala de 0 a 

10.  Uma das escolas que se destacam na rede municipal é o colégio Governador 

Matos Carvalho (ensino fundamental), na rede estadual (ensino médio) o Centro de 

Ensino Joaquim Soeiro de Carvalho e na rede federal e profissional de ensino, o 

IFMA. (Figura 41) 

 

Figura 41 – IFMA Campus Barreirinhas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Portal do IFMA (2020) 

 

O IFMA Campus Barreirinhas está localizado no povoado Santa Cruz, 

mas está distante apenas 04 km da sede da cidade, a escola possui cursos de nível 

médio e técnico nas áreas de Agenciamento de Viagens, Agroindústria, Alimentos, 
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Agroecologia, Meio Ambiente, Cozinha, Hospedagem e o curso superior em 

Biologia. Nota-se que os cursos desenvolvidos possuem uma relação direta com o 

potencial ambiental, turístico, hoteleiro e gastronômico desenvolvido pela cidade. 

No que diz respeito à taxa de mortalidade infantil a média da cidade é de 

15,16 óbitos para cada grupo de 1000 nascidos vivos, ocupando, portanto, a posição 

número 1877º em um total de 5570 municípios no país. O município conta com um 

Hospital e várias Unidades de Pronto Atendimento (UPA) distribuídas nos seus 

povoados e nos principais bairros da sede, sobre o Hospital Geral da cidade: 

 
O mesmo foi inaugurado em 28 de Março de 2012 e possui 50 leitos de 
internação, áreas de traumatologia, obstetrícia, pediatria, clínica médica 
com suporte para 6 leitos de sala vermelha (Unidade de Tratamento 
Intensivo de curta duração). Os casos de maior complexidade de 
atendimento são encaminhados para a cidade de São Luís, capital do 
estado do Maranhão, que apresenta melhor infraestrutura para esse tipo de 
situação. (ATAIDE JÚNIOR, 2015, p.40) 
 

Sobre as condições de fornecimento e distribuição de água a cidade é 

abastecida pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA), 

através da perfuração de poços tubulares de grande vazão que atendem a maior 

parte da população urbana, porém, a população rural e alguns proprietários de 

estabelecimentos, perfuram poços artesianos com o objetivo de obter esse recurso e 

como outra opção existe a captação de água nos inúmeros riachos existentes no 

município.  

Com relação a energia elétrica é fornecida pela Equatorial Energia do 

Maranhão (CEMAR), através de parcerias com o governo federal, como o “Programa 

Luz para Todos”, o referido programa iniciou-se em 2004 e já atendeu mais de 1.600 

(um milhão e seiscentos mil) maranhenses.  

A rede coletora de esgoto funciona de forma precária com um índice de 

cobertura de apenas 15,7% e grande parte das casas possuem fossas sépticas e a 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) construída no povoado São Domingos 

despeja os efluentes por gravidade na Bacia do rio Preguiças. (IBGE, 2010) (Tabela 

7) 
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Tabela 7 – Porcentagem de domicílios abastecidos na cidade. 

Fornecimento de Água encanada na sede de Barreirinhas (MA) 
(Porcentagem de lugares abastecidos) 

Ano 1991 Ano 2000 Ano 2010 

7,99% 17,76% 81,35% 

Fonte: Atlas do desenvolvimento econômico - BNB (2013) 

 

No município a coleta de lixo ocorre de forma regular com cobertura de 

90% na sede do município, a zona rural não é atendida pela coleta e como destino 

final geralmente o lixo é queimado. O município não dispõe de aterro sanitário e 

seus resíduos são despejados em um lixão próximo a MA-225 no Bairro Mundico 

Cosme. As preocupações associadas à existência do lixão vão desde a 

contaminação do lençol freático que é bastante superficial e a proliferação de 

agentes patogênicos transmissores de doenças como a cólera e a leptospirose. 

Com relação aos aspectos econômicos as atividades que se destacam no 

município são a agricultura, o extrativismo vegetal, a pesca e o turismo. Na 

agricultura existem produtos de subsistência e outros que são comercializados em 

escala estadual, merecem maior atenção o cultivo da mandioca (7131 Ton) e a 

extração da castanha (501 Ton) no qual Barreirinhas ocupa a 1ª posição no ranking 

de maiores produtores do estado. (IBGE, 2017)  

Com relação ao aproveitamento da mandioca a mesma é processada de 

forma artesanal e dá origem a farinha d’água e a farinha seca, da qual se retira a 

tapioca. Este tipo de produção é de responsabilidade exclusiva do pequeno 

produtor. (FEITOSA; TROVÃO, 2006) 

O aproveitamento do caju intensificou-se na década de 1990 e assim 

como o buriti são utilizados na produção de doces e sucos. A castanha do caju 

destaca-se nos municípios Barreirinhas, Santo Amaro e Araioses todos localizados 

no litoral oriental podendo ser coletada tanto no cerrado, quanto na faixa de 

transição para a restinga.  

A fibra do buriti é utilizada como base do artesanato local, podendo ser 

comercializada em lojas no centro da cidade onde são encontrados chapéus, bolsas, 

redes, tapetes, etc. (Figura 42) Marques (2012), definiu os produtos oriundos do 

buriti como os mais procurados pelos turistas devido sua variedade e destacou os 

doces secos e compotas como iguarias locais especiais.   
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Figura 42 – Produtos do artesanato barreirinhense. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Guiaviagens (2021) 

 

Os demais produtos oriundos do extrativismo vegetal como a carnaúba 

possuem usos múltiplos que vão desde a construção (tronco) e revestimento de 

casa (palha), ao uso como adubo e produção de cera automotiva. Com relação a 

pesca no município: 

 
A mesma é feita junto ao mar, pois, o Rio Preguiças é considerado como 
pouco piscoso pela falta de sedimentos no leito e pelo grande fluxo de 
lanchas e embarcações gerado pela atividade turística junto à sede da 
cidade. Os peixes de maior destaque no território são: a pescada amarela, o 
peixe pedra, o bagre, a tainha, o serra, o pargo, a corvina, o camurupim, o 
cação e a arraia. (ATAIDE JÚNIOR, 2015, p. 62) 
 

Por fim, a atividade turística ganhou impulso a partir da criação do PNLM 

e com os incentivos de programas e projetos como o Plano Maior. O turismo alcança 

hoje posição de destaque na frágil economia municipal, pois apesar de lindos 

cenários naturais e belezas cênicas, as condições sociais e econômicas são fatores 

limitantes para o desenvolvimento local, colocando o município de Barreirinhas 

apenas na posição 5007º num total de 5570 municípios, com um dos piores cenários 

econômicos do país. 

 

 



145 

4.3 O Parque: lugar para visitar e preservar 

 

O capítulo 2 da presente tese aborda o desvelar da atividade turística em 

estados como o Ceará, Bahia e Pernambuco. Nota-se então o papel do estado como 

financiador de obras que vieram a possibilitar a maior aproximação do homem com 

os espaços à beira-mar, assim como a atuação da vilegiatura na propagação das 

práticas marítimas modernas no nordeste brasileiro.  

No estado do Maranhão o turismo ganha destaque a partir de visitações 

em cenários que remetem ao paraíso, no qual, a contemplação das paisagens 

naturais e as práticas sustentáveis têm ganhado força em UC como o Parque 

Nacional das Chapadas das Mesas e o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, 

portanto, a modalidade de turismo sustentável merece uma análise especial para 

compreendermos a importância desse segmento no estado do Maranhão em 

particular na região dos “Lençóis Maranhenses”.  

Dessa forma, pretende-se analisar as características do turismo 

sustentável e verificar como essa modalidade tornou-se aquela que possui a maior 

capacidade de atrair turistas para o estado do Maranhão. 

Viajar para áreas naturais a partir da década de 1960, tornou-se uma 

prática muito comum em todo o mundo, dessa forma, na contemporaneidade a 

busca por ambientes naturais, acabou por incentivar um novo segmento do turismo 

com base na sustentabilidade e na contemplação da paisagem. Para Teles (2011), 

essa modalidade conhecida como o “turismo de natureza”, abrange diferentes 

subtipos que vão desde o turismo de aventura, turismo rural, ecoturismo e turismo 

sustentável.  

Pinho (2019) afirma que o turismo de massa era característico dos 

centros urbanos, entretanto, com a facilidade no setor de transportes um quantitativo 

maior de pessoas passou a se deslocar para espaços outrora pouco procurados, 

como por exemplo, as UC situadas no litoral nordestino 

Costa (2009) e o ICMBIO (2020) definem o turismo sustentável como 

aquele que objetiva atender simultaneamente às necessidades dos turistas e das 

comunidades receptoras, protegendo e ampliando as oportunidades para o futuro. 

Para Santos (2014), a visitação as Unidades de Conservação (UC) tem colaborado 

para o desenvolvimento econômico e diminuição da pobreza local, através de 

atividades como o turismo, produção agroflorestal e atividades de baixo impacto 
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como o artesanato.  

Em contrapartida, podem ocorrer processos irreversíveis que vão desde 

conflitos fundiários, pressão imobiliária e aumento dos problemas sociais, por esta 

razão, torna-se fundamental a participação da população que vive no entorno das 

UC, nos programas e ações que visam garantir o desenvolvimento local. Um dos 

mecanismos de desenvolvimento econômico local permitido nas UC é o turismo, 

segundo Cruz (2003) e Teles (2011), essa atividade pode influenciar de forma 

positiva ou negativa os espaços turistificados, os autores ressaltam que podem 

existir prejuízos irreversíveis como a poluição dos ambientes naturais e a destruição 

das florestas, no entanto, o planejamento e engajamento de órgãos estatais em 

parceria com as autoridades locais, podem valorizar e preservar os recursos 

naturais.  

De acordo com o ICMBIO (2020), o relatório que apresenta os resultados 

de monitoramento das visitações realizadas nas UC federais brasileiras, no ano de 

2019 ocorreram 15 milhões de visitas no país superando em 20,4% os números 

relacionados ao ano de 2018.  

A categoria Parque Nacional21 permanece como o tipo de unidade que 

recebe o maior número de visitantes no Brasil e os meses de maior fluxo de 

visitantes ocorrem em dezembro, janeiro e julho, no período das férias escolares. As 

10 unidades que receberam o maior número de visitantes foram o Parque Nacional 

da Tijuca, Parque Nacional do Iguaçu, Parque Nacional de Jericoacoara, Parque 

Nacional da Serra da Bocaina, Parque Nacional Marinho Fernando de Noronha, 

Parque Nacional de Brasília, Parque Nacional de Aparados da Serra e Serra Geral, 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque Nacional da Chapada dos Guimarães 

e Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. (Tabela 8) 

 

 

 

 

 

                                                      
21 O capítulo II do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), em seu Art. 11. Define que que 

o Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande 
relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a 
natureza e de turismo ecológico. (BRASIL, 2000) 
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 Tabela 8 –  Parques Nacionais mais visitados no Brasil. 

PARQUES NACIONAIS MAIS VISITADOS NO BRASIL (2019) 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NÚMERO DE VISITANTES 

Parque Nacional da Tijuca 2.953.932 

Parque Nacional do Iguaçu 2.020.358 

  

Parque Nacional de Jericoacoara 1.322.883 

Parque Nacional da Serra da Bocaina 697.964 

Parque Nacional Marinho Fernando de 

Noronha 

613.259 

Parque Nacional de Brasília 251.521 

Parque Nacional de Aparados da 

Serra e Serra Geral 

224.507 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos 196.230 

Parque Nacional da Chapada dos 

Guimarães 

183.592 

Parque Nacional dos Lençóis 

Maranhenses 

151.786 

Total 8.616.032 

 Fonte: ICMBIO, 2020. 
 

 
Os dados apresentados na tabela acima reforçam a procura dos visitantes 

nas UC localizadas no litoral nordestino, pois, o Parque Nacional de Jericoacoara 

(PNJ) e o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (PNLM) somados equivalem a 

17,1% dos visitantes a essa modalidade de UC no Brasil. 

Com relação as UC existentes no estado do Maranhão, percebe-se que 

existe uma maior concentração dessas unidades ao longo do litoral com destaque 

para a Área de Proteção Ambiental das Reentrâncias Maranhenses, o Parque 

Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luís, a Estação Ecológica do Sítio do 

Rangedor, o Parque Ecológico da Lagoa da Jansen, o Parque Nacional dos Lençóis 

Maranhenses e a Área de Proteção do Delta do Parnaíba. Das unidades existentes 

no litoral maranhense, as duas últimas são de competência da administração federal 

e se constituem respectivamente como aquelas de maior fluxo turístico. (Mapa 9) 
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Mapa 9 – Unidades de Conservação do Maranhão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dantas, 2013. 
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Com relação as UC localizadas no litoral maranhense, destacam-se o 

PNLM e a Área de Proteção Ambiental do Delta do Parnaíba (APA do Delta do 

Parnaíba), essas duas UC juntamente com o PNJ formam o circuito “Rota das 

Emoções”. Esse circuito foi criado em 2004, a partir do Programa de Regionalização 

do Turismo (PRT) e visa integrar e organizar o circuito composto pelos municípios de 

Barreirinhas (MA), Parnaíba (PI) e Jijoca de Jericoacoara (CE).  

A rota integra quatorze municípios, cinco localizados no Maranhão, quatro 

no Piauí e cinco no Ceará, circuito conhecido como CEPIMA. (Quadro 7) 

 

 Quadro 7 – Municípios da Rota das Emoções. 

Municípios que Compões a Rota das Emoções 

Maranhão Piauí Ceará 

Santo Amaro 

Barreirinhas 

Paulino Neves 

Tutoia 

Araioses 

Parnaíba 

Luís Correa 

Cajueiro da Praia 

Ilha Grande 

Chaval 

Barroquinha 

Camocim 

Jijoca de Jericoacoara 

Cruz 

 Fonte: ICMBIO, 2020. 

 
Destacam-se nesse circuito os “Lençóis Maranhenses”, o “Delta do 

Parnaíba” e as “Praias e Lagoas de Jericoacoara”, como os principais atrativos 

naturais e turísticos. De acordo com Araújo (2018), Jericoacoara passou de uma vila 

de pescadores e se consolidou como o 2º maior ponto de visitação do estado do 

Ceará, através de marketing e políticas públicas e privadas de incentivo a 

infraestrutura, como as vias de acesso e equipamentos turísticos.  

O circuito CEPIMA, possui dificuldades de concretizar seu objetivo de 

integração regional, pois, a maior parte dos visitantes se desloca para as unidades 

do PNLM e do PNJ, em contrapartida, existe um fluxo menor de turistas na APA do 

Delta do Parnaíba.  

Percebe-se então que São Luís (18% dos visitantes da rota) e Fortaleza 

(80% dos visitantes da rota) atuam como os primeiros pontos de visitação dos 

turistas, que depois se deslocam rumo a Barreirinhas (84% partem de São Luís com 

destino aos Lençóis) e Jijoca de Jericoacoara (94% partem de Fortaleza para 

Jericoacoara) e dificilmente esses turistas fazem um terceiro deslocamento com 
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direção a Paranaíba que absorve apenas 2% dos turistas que visitam a rota. 

(ARAÚJO, 2018) 

Com relação as disparidades no fluxo turístico entre as UC, a autora 

argumenta que: 

 
As diferenciações entre os estados podem ser diagnosticadas 
principalmente pela evolução das políticas públicas vinculadas a cada 
participante. Dessa forma, o PRODETUR, assim como as demais políticas 
de turismo, tem um papel de extrema importância para a construção de uma 
infraestrutura que permita o fluxo turístico na região, seja ela voltada para a 
construção de rodovias, aeroportos ou investimentos em saneamento 
básico. Infelizmente, esse arcabouço de investimentos não foram 
distribuídos igualmente na região sendo a maioria destinados ao estado do 
Ceará. (ARAÚJO, 2018, p. 118)  

 

A respeito do fluxo de passageiros que envolve o translado entre as 

cidades de São Luís e Barreirinhas, o proprietário da empresa FANTTUR Transporte 

e Turismo, o senhor Daniel Sulyvan Costa Ataide afirma que: 
 

 

Partindo no sentido oeste-leste, a primeira cidade a ser visitada pelos 

turistas na “Rota das Emoções” é Barreirinhas, o acesso à cidade tem como ponto 

de partida São Luís e o mesmo ocorre via terrestre através das rodovias BR-135, 

BR-402 e um pequeno trecho de 12 km na MA-225, no passado esse deslocamento 

levava cerca de 9h e era feito pelas rodovias BR-135, MA-222 e MA-225, passando 

pelos municípios de Itapecuru, Vargem Grande, São Benedito do Rio Preto, Urbano 

Santos até Barreirinhas em uma viagem desconfortável e alongada. 

 

A partir das informações do senhor Daniel, percebe-se que a cidade de 

São Luís tem atuado como um ponto de apoio para os turistas que se deslocam em 

direção ao PNLM. Os turistas que buscam atividades associadas a contemplação da 

natureza, ao caminhar nas dunas, aos banhos nas lagoas e ao observar do pôr do 

sol, escolhem Barreirinhas como cidade para se hospedarem durante a visita aos 

“Lençóis Maranhenses”, mas a capital do Maranhão tornou-se uma parada 

obrigatória devido sua infraestrutura que conta com um aeroporto e diferentes meios 

de transportes que partem diariamente em direção ao município de Barreirinhas.  

Durante a estadia na capital maranhense, os turistas aproveitam e visitam 

atrativos como a Laguna da Jansen, o Centro Histórico, o Espigão e as Praias. 

Dessa forma, percebem-se, então, semelhanças com relação ao desenvolvimento 

da atividade turística entre as capitais Fortaleza e São Luís e os municípios de 
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Jericoacoara e Barreirinhas, onde o primeiro grupo serve de suporte para os turistas 

que se direcionam em busca de belas paisagens que podem ser encontradas nas 

UC localizadas nos municípios que compõe o segundo grupo.  

De acordo com Ataide Júnior (2015), a finalização da rodovia BR-402 

promoveu um maior fluxo turístico para a região dos Lençóis, pois o tempo de 

viagem passou a ser estimado em 4h, o que garante um maior conforto e praticidade 

para o turista que deseja conhecer o PNLM. Em 2018, a MA-315 o último trecho do 

circuito CEPIMA sem pavimentação foi construída, totalizando 36 km entre os 

municípios de Barreirinhas e Paulino Neves, uma parceria envolvendo o Consórcio 

Ômega Energia (Usina Eólica) e o governo do estado do Maranhão permitiu a 

construção da estrada conhecida como “Eco Rodovia”, dessa forma, o circuito 

encontra-se totalmente integrado via terrestre. (Figura 43 e 44) 

 

Figura 43 – BR- 135 e BR 402, trecho São Luís até Barreirinhas. 

Fonte: Guia Lençóis Maranhenses (2021) 
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Figura 44: MA 315, Trecho Barreirinhas até Paulino Neves. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Portal do Governo do estado do Maranhão (2021) 

 

 
O PNLM foi criado através do Decreto Nº 86.060 de 02 de junho de 1981, 

o mesmo limita-se ao norte com o Oceano atlântico, ao sul com os municípios de 

Santo Amaro e Barreirinhas, a Leste com o município de Paulino Neves e a oeste 

com os municípios de Primeira Cruz e Santo Amaro, a UC na sua maior parte 

abrange terras pertencentes ao município de Barreirinhas. (Mapa 10) 
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Mapa 10 – Localização do PNLM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ICMBIO (2002)
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O PNLM possui uma superfície de 155.000 hectares e é composto por 

ecossistemas variados que vão desde o cerrado, o manguezal, as restingas e os 

campos de dunas. A UC é de domínio público, mas possui atividades conflitantes 

como a pesca artesanal, a pesca industrial, o extrativismo vegetal, o rally e as 

ocupações irregulares, com relação as atividades de uso público, destacam-se o 

banho, camping, caminhada, passeios náuticos, surf e windsurfe. O PNLM pode ser 

definido ainda como: 

 
Um conjunto de dunas móveis que avançam continuadamente sobre o 
cerrado, em direção ao continente, tendo alcançado grande distância do 
litoral. Nessa área, formam-se dunas de vários tipos e tamanhos, sendo 
mais comuns as do tipo Barcana, que podem medir até 30 metros de altura 
da base à crista, justificando a denominação de grandes lençóis. (FEITOSA; 
TROVÃO, 2006, p 97) 
 

A UC é composta por um relevo plano e suave, constituído por extensas 

areias quartzosas marinhas e dunas de coloração branca, as quais se assemelham 

a “lençóis jogados sobre uma cama”, daí surge a origem do nome da UC “Lençóis 

Maranhenses”. O parque está localizado na planície costeira do estado, na qual são 

comuns extensos campos de dunas móveis de diversas configurações, com altura 

média em torno de 30 m. (Figura 45) 

 

 

Figura 45 – Campo de dunas no PNLM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fonte: Candeias (2020) 
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Com relação ao Plano de Manejo22 e a Zona de Amortecimento (ZA), 

pode-se identificar ameaças e oportunidades no entorno do parque. São 

considerados como área de influência os seis municípios cujas atividades e 

programas podem repercutir de forma direta e indireta na UC. (Tabela 9) 

 
Tabela 9 – Municípios localizados na área de influência do PNLM 

Municípios da Área de Influência do PNLM 
Município População (habitantes) 

Barreirinhas 61.621 

Santo Amaro 13.821 

Primeira Cruz 13.954 

Humberto de Campos 26.197 

Paulino Neves 14.519 

Tutoia 58.860 

Total 188.972 

Fonte: IBGE (2010) 
 

 

A Lei 9895/2000 que criou o SNUC, estabelece em seu Art. 2º que a ZA é 

o local onde as atividades humanas estão sujeitas as normas e restrições 

específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. A 

ZA, possui uma área de 4232,31 Km² incluindo a foz do Rio Preguiças (Pequenos 

Lençóis) no município de Barreirinhas, e é limitada com o rio Periá a oeste; rio 

Marciano a leste; a norte com o Oceano Atlântico (10 km do limite do parque com o 

mar) e a sul com a rodovia BR-402.  

A UC possui inúmeras atividades conflitantes que são consideradas 

inapropriadas ao parque com destaque para a pesca industrial, a especulação 

imobiliária, a pecuária e a agricultura. A deficiência no quadro de pessoal prejudica 

as atividades de fiscalização e um complicador consiste na situação fundiária da 

unidade que possui inúmeros moradores na condição de posseiros e que residem no 

interior do parque vivendo de atividades de subsistência com destaque para as 

comunidades de Baixa Grande, Queimadas dos Britos e Travosa. (Quadro 8) 

 

 

                                                      
22 De acordo com o SNUC, o Plano de Manejo trata-se de um documento técnico no qual estão contidos os 

objetivos gerais da UC e onde se estabelecem as normas de zoneamento, uso da área e manejo dos 
recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. 
(NOGUEIRA, 2011) 
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 Quadro 8 – Atividades Conflitantes no PNLM. 

Atividades Conflitantes no PNLM 

Tipo de Atividade Tipo de Uso/Impacto 

Pecuária Criação de porcos, cabras e gado bovino/o intenso pastoreio 

reduz os recursos da fauna silvestre e altera a composição 

florística. 

Pesca Pesca industrial por parte de empresas sediadas no Pará, Piauí 

e Ceará/ a pesca de arrastão captura os peixes juvenis 

diminuindo o estoque pesqueiro. 

Caça A caça afeta as aves e mamíferos da região/ A pressão exercida 

pela caça ilegal tem diminuído a população do veado-

catingueiro, paca e cutia.  

Extrativismo Desmatamento, extração da fibra do buriti, palha do babaçu, 

cera de carnaúba e castanha do caju/ diminuição da flora local. 

Especulação 

Imobiliária 

Construção de casa de veraneio e complexos turísticos em 

zonas de criticidade ambiental constituída por dunas, praias e 

restingas/ expropriação da população nativa. 

Agricultura Plantações de subsistência como mandioca, arroz e feijão/ 

desmatamento, queimadas e empobrecimento do solo. 

Fonte: ICMBIO, 2002. 
 

 

 

O Plano de Manejo contou com uma análise de suas Forças, Fraquezas, 

Oportunidades e Ameaças, a partir de uma Matriz de Avaliação Estratégica e ficou 

evidenciado em seu diagnóstico a seguinte disposição. (Quadro 9) 
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 Quadro 9 – Matriz de avaliação estratégica do PNLM. 

Matriz de Avaliação estratégica do PNLM 

Forças - Diversidade de Ambientes naturais. 

- Originalidade paisagística. 

- Grande potencial de ecoturismo. 

- Ocorrência de espécies rara e endêmicas. 

- Alto potencial para pesquisa científica. 

Fraquezas - Uso público desordenado. 

- Fiscalização deficiente. 

- Recursos humanos insuficientes. 

Situação fundiária não regularizada. 

- Infraestrutura deficiente. 

- Inexistência de programas de educação ambiental. 

Oportunidades - Criação de projetos regionais de conservação e uso sustentado. 

- Parceiros institucionais de apoio a UC. 

- Cooperação institucional entre os municípios. 

- Divulgação do parque em âmbito internacional e nacional. 

- Melhoria de estrutura receptiva. 

Ameaças - Desmatamento e queimadas no entorno do parque. 

- Degradação dos recursos hídricos que drenam o parque. 

- Ausência de planejamento urbano. 

- Especulação imobiliária. 

- Pesca predatória por arrastões. 

- Desconhecimento do limite da UC. 

- Introdução de espécies exóticas e animais domésticos.  
 

Fonte: Adaptado do ICMBIO (2002) 
 

 

A projeção para o PNLM aponta para um cenário de desenvolvimento, 

tendo como principal alicerce a atividade turística. As tendências identificadas no 

Plano de Manejo foram o aumento do uso dos cursos d’água por parte dos 

agricultores, ampliação e uso da ocupação da terra, ampliação dos equipamentos e 

serviços turísticos e o predomínio de empresários de fora no desenvolvimento da 

economia regional.  

Dessa forma, podem ser identificados aspectos positivos e negativos com 

desdobramentos que vão desde a poluição e redução dos recursos hídricos, 

redução da beleza cênica, o avanço das dunas sobre as edificações, maior número 

de visitantes ao parque, aumento da circulação de veículos, surgimento de invasões 

geradas pela especulação imobiliária em áreas de acesso a UC, desestruturação da 
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cultura local e o desenvolvimento da economia regional. 

Ademais, percebe-se que no Maranhão a maior parte do fluxo de turistas 

que se direcionam ao estado, buscam nos espaços preservados e nos seus atrativos 

naturais uma modalidade distinta de atividade turística com base na 

sustentabilidade.  

Dessa forma, o turismo sustentável mostra-se promissor no litoral 

maranhense em unidades como o PNLM. No entanto, existem atividades conflitantes 

que ameaçam os ecossistemas costeiros, com destaque para a especulação 

imobiliária, a agricultura desordenada e a pesca predatória, mas a atividade turística 

se for praticada com base na sustentabilidade pode atuar como uma fonte de renda 

para os moradores e ajudar no desenvolvimento econômico dos municípios do 

entorno do PNLM.  
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5 UM OLHAR SOBRE O PARQUE NACIONAL DOS LENÇÓIS MARANHENSES: 

o município de barreirinhas e o crescimento dos empreendimentos turísticos 

 

O presente capítulo tem por objetivo verificar se a atividade turística tem 

contribuído de forma significativa com a expansão dos ETIS no município de 

Barreirinhas e de que forma essa conexão, tem gerado impactos ambientais e 

desenvolvimento socioeconômico na região dos Lençóis.  

Para analisar o desenvolvimento dos ETIs, alguns casos em escala global 

e nacional são mencionados com destaque para a costa da Austrália, as Ilhas 

Baleares, a China e Santa Catarina na região sul do Brasil, posteriormente a análise 

se aprofunda no município de Barreirinhas, com as características gerais dos 

empreendimentos turísticos, a expansão e concentração espacial do setor de 

hospedagens, os impactos ambientais decorrentes da turistificação e as 

consequências socioeconômicas decorrentes do desenvolvimento turístico e 

imobiliário no município. 

 
5.1 Minha terra tem empreendimentos que não param de chegar 

 

A partir da segunda metade do século XX, uma série de transformações 

na infraestrutura urbana ocorreu nos municípios litorâneos nordestinos balizados 

pela vilegiatura, pelo turismo litorâneo, pelo lazer e pelo entretenimento.  

O papel do estado como financiador e regulador do turismo promoveu 

essa atividade no Brasil, dessa forma, grandes projetos foram atraídos para a zona 

costeira nordestina, tornando-a um verdadeiro paraíso para os empreendimentos 

turísticos e imobiliários.  

Em uma perspectiva global, percebe-se que em cada canto da superfície 

terrestre existem espaços que tiveram seu crescimento urbano associado ao lazer e 

ao entretenimento é o caso da “Gold Coast e Sunshine Coast” na Austrália e a 

Flórida nos Estados Unidos. Para Mullins (1991), a maior parte das cidades costeiras 

na Austrália se desenvolveu com base em distritos comerciais que estavam voltados 

para o transporte e para a atividade portuária, segundo o autor um processo 

diferente ocorre na Costa do Ouro e na Costa do Sol23, estes espaços possuem 

                                                      
23 A Sunshine Coast é uma região que compreende balneários, destinos a prática do surfe e um interior 

rural no sul do estado de Queensland, na Austrália. Ela estende-se desde a cidade costeira de 
Caloundra, perto de Brisbane, até o Norte, na área de Cooloola do Parque Nacional Great Sandy, que 
abriga dunas de areia multicoloridas, florestas de mangue e lagos rasos. 
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atributos físicos que propiciam o desenvolvimento de práticas marítimas modernas, 

processo este fundamental para a valorização dos espaços à beira-mar, onde o 

acesso à praia proporciona as benesses oferecidas pelo litoral. (Figura 46) 

 

Figura 46 – Sunshine Coast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: theurbandeveloper.com  

 

De acordo com Pons e Rullan (2014), no continente europeu a costa do 

Mediterrâneo tornou-se uma superfície apta para a construção imobiliária com uma 

taxa de crescimento superior aos demais espaços na Europa, segundo os autores 

esse fato decorre do incentivo às práticas de lazer e a contemplação da paisagem 

composta por belas praias e enseadas, a combinação desses elementos acabam 

por atrair os investidores do mercado imobiliário.  

Para os autores a “troca de capital”, ou seja, a transferência de capitais e 

investimentos de países da Europa Central e os valores derivados de outras 

atividades econômicas foram essenciais para esse processo. Pertencentes ao 

território espanhol, as Ilhas Baleares em especial Maiorca pode ser citada como um 

território organizado para às práticas de lazer e recreação dos citadinos, de forma 

pretérita, nesse território sobressaiam-se atividades agrícolas e industriais como 

aquelas que possuíam um maior destaque na economia, no entanto, a atividade 

turística foi responsável pela urbanização costeira, artificializando os espaços à 

beira-mar no primeiro quilômetro da linha de costa. 
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No continente asiático, em particular na China, ocorreu uma verdadeira 

simbiose entre a atividade turística, o setor imobiliário e o processo de urbanização. 

Xu et al. (2012), ao estudar essa conexão na cidade de Dali, notou que ela possuía 

além dos benefícios econômicos gerados pela atividade turística, um acelerado 

processo de urbanização nos últimos 20 anos.  

Para os autores o turismo e o imobiliário, em especial as casas de 

segunda residência florescem no sudoeste da China e são acompanhadas de mega 

construções de imóveis voltados ao lazer e ao entretenimento. Dessa forma, a 

atividade turística pode ser considerada como uma força urbanizante que pode 

contribuir para o desenvolvimento imobiliário e atuar nos locais gerando a 

especulação imobiliária, a dispersão das áreas residenciais, a artificialização das 

paisagens naturais e o rápido aumento populacional. 

A China contemporânea passou por um intenso processo de urbanização 

com a abertura de sua economia a partir de 1978, no entanto, a urbanização como 

um fenômeno induzido pela atividade turística pode ser considerada como algo 

recente.  

Pois, foi somente a partir de 1999 que o setor imobiliário desenvolveu-se 

de forma mais intensa no território chinês, apoiado pelos governos locais e pelo 

marketing. Para Xu et al. (2012), o “Resort Dali Provincial Turismo” inaugurado em 

1993 atraiu investidores de países como Taiwan, Hong Kong e Estados Unidos e foi 

o primeiro grande projeto imobiliário da cidade de Dali, em um segundo momento a 

partir de 2000, houve uma diversificação no padrão dos imóveis surgindo hotéis, 

time-shares e apartamentos de baixa densidade, visando atrair turistas e 

aposentados durante as férias.  

Tomando como marco a abertura da economia chinesa para o capital 

externo em 1978, a província de Guangdong pode ser considerada como um outro 

exemplo de espaço turistificado que passou por um acelerado processo de 

urbanização com base na atividade turística e na modernização de sua cidade, a 

província possui cinco aeroportos, estradas de ferro e autoestradas, permitindo ao 

turista uma maior facilidade no deslocamento e no acesso aos atrativos turísticos.  

De acordo com Luo et al. (2016), Guangdong é um dos destinos mais 

quentes da China e foi a primeira província aberta aos turistas em 1978, para os 

autores a província recebe 27 milhões de turistas e é considerada como o principal 

destino internacional dos turistas estrangeiros, outros destaques, consistem na 
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instalação do primeiro parque temático no ano de 1989, o “Shenzhen Splendid China 

Folk Culture Village” e no primeiro hotel de cinco estrelas da China o “White Swan 

Hotel” construído em 1990. 

Nicolaides (2017), ao estudar a relação entre o turismo e o imobiliário na 

África do Sul, descreveu que as operações imobiliárias em um período de avanços 

nas relações comerciais abrem possibilidades para turistas estrangeiros adquirirem 

imóveis a preços baixos no território sul-africano, para a autora os investidores 

estadunidenses ou europeus, compram imóveis e usam como meio de especulação 

ou mudam-se para esses novos destinos em busca de um clima mais favorável para 

a construção de uma segunda casa voltada para o descanso ou lazer.  

As razões de grandes investidores escolherem a África do Sul como um 

destino novo a ser explorado está relacionada com suas belezas naturais, com o 

custo de vida considerado como relativamente barato, mas principalmente o que 

motiva os investidores é o lazer proporcionado em regiões praianas ou costeiras.  

Após um breve percurso nos cinco continentes, no Brasil de forma mais 

específica em Florianópolis (SC), a atividade turística avançou sobretudo nas últimas 

três décadas balizada pela modalidade do turismo de “Sol e Praia”.  

Segundo Silveira e Rodrigues (2015), a partir da década de 1970 o 

turismo pode ser apontado como o principal vetor de transformações territoriais na 

zona costeira do Brasil e sua expansão trouxe reflexos no processo de urbanização 

que foram acompanhadas de uma especulação imobiliária no litoral sul e que 

posteriormente prolonga-se para o litoral do nordeste. 

A urbanização turística, caracteriza-se pelo aparecimento e expansão de 

CTIs do tipo resort que são impulsionados por ações estatais e de investidores 

privados estabelecidos no Brasil, e em outros países, como Espanha e Portugal. De 

acordo com Silveira e Rodrigues (2015), existem duas dimensões que merecem 

destaque na recente expansão da atividade turística e imobiliária no Brasil, a 

primeira diz respeito aos investimentos espaciais realizados pelo poder público, 

instituindo as condições necessárias para atrair os investimentos particulares, tais 

como: aeroportos, rodovias, saneamento básico, eletrificação e equipamentos 

urbanos e a segunda dimensão, refere-se às ações de agentes privados que 

promovem investimentos imobiliários como resorts, parques temáticos e 

condomínios de segunda residência ao longo do litoral brasileiro. 

No caso de Florianópolis, a consolidação do turismo como uma das 



163 

atividades econômicas mais importantes no município remonta a década de 1980, 

mas foi a partir da década seguinte que a divulgação e criação do slogan da “Ilha da 

Magia” passou a destacar a capital de Santa Catarina como aquela que se vivia da 

melhor forma no país, esse processo gerou um aumento no fluxo de turistas latino-

americanos24 e produziu situações como: a expansão urbana da cidade em direção 

aos balneários, investimentos em infraestrutura descaracterizando a cidade, a 

deterioração paulatina das praias, a especulação imobiliária, o deslocamento das 

populações autóctones dos seus territórios e a mudança da legislação urbana para 

atender ao interesse dos promotores imobiliários.  

De acordo com Silveira e Rodrigues (2015), os turistas que frequentam 

Santa Catarina buscam às práticas marítimas modernas associadas ao lazer e esse 

processo foi responsável por redirecionar os imóveis para o litoral atendendo ao 

apelo da atividade turística pelas benesses do mar. Como exemplo desse processo 

de turistificação das praias e que refletem as leis do mercado imobiliário pode ser 

citada a Praia de Jurerê, que se configura como um balneário ocupado por hotéis, 

pousadas, casas de veraneio e mansões milionárias, tornando-se o epicentro de 

festas e dos amantes do mar durante o período do verão. (Figura 47) 

 
 

Figura 47 – Praia de Jurerê, Santa Catarina. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: APCEF, MG. 

 

                                                      
24 Turistas argentinos, uruguaios, paraguaios e chilenos, compõe o grupo dos latino-americanos que 

buscam no turismo de sol e praia, notadamente no verão catarinense uma opção de lazer e descanso 
nos balneários brasileiros. 
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Araújo (2011), ao analisar a distribuição dos ETIs pelos municípios 

localizados na zona costeira no Brasil, percebeu que as segundas residências 

tiveram seu ápice durante a década de 1970, para a autora a rodoviarização, os 

investimentos em infraestrutura viária e o surgimento de uma classe média ávida 

pelo consumo contribuíram com essa expansão, mas seria somente na década de 

1990 que os hotéis e resorts iriam se sobressair no país. 

O nordeste brasileiro e seus espaços à beira-mar representam bem as 

informações supracitadas e demonstradas nessa tese ao longo do capítulo 2, como 

visto as cidades de Fortaleza, Recife e Salvador seguem essa lógica e tiveram um 

processo de ocupação e apropriação de seus espaços litorâneos a partir de vetores 

como a vilegiatura e a atividade turística, que representam e refletem às práticas 

marítimas modernas. 

Dantas et al (2010), ao estudar o processo de apropriação dos espaços 

litorâneos nas principais regiões metropolitanas do Nordeste, destacou que o morar 

ocasionalmente ou permanentemente nas zonas de praias contribui para a 

diversificação do mercado imobiliário. Os vilegiaturistas alóctones ávidos em morar 

na zona de praia são responsáveis por induzir a valorização dos espaços à beira-

mar, tanto nas capitais, como nos municípios vizinhos. Dessa forma, a vilegiatura 

associada ao turismo litorâneo redescobre as zonas de praias das cidades litorâneas 

tropicais, gerando as possibilidades de instalação de novos equipamentos 

imobiliários. 

De acordo com Ferreira e Cardoso (2010), o litoral nordestino virou um 

campo de negócios para o mercado imobiliário, para os autores o aumento na 

intensidade dos negócios imobiliários associa-se ao desenvolvimento da atividade 

turística e são responsáveis por uma nova dinâmica que revela a simbiose entre o 

turismo e o imobiliário. Para Silva (2010), O PRODETUR-NE e suas obras de 

melhorias para o setor de transportes e de saneamento ambiental, ampliaram a 

capacidade de recepção de turistas, dessa forma, o fluxo de turistas internacionais 

para a região nordeste, difundiu-se para estados até então visitados apenas por 

brasileiros.  

No litoral maranhense uma lógica diferenciada foi apresentada ao longo 

do capítulo 2, a qual se percebe que as atividades tradicionais como a pesca 

artesanal tem dominado os municípios que estão localizados junto a zona costeira, 

mas São Luís e Barreirinhas considerados espaços de modernidade se aproximam 
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do fenômeno vivenciado pelo setor imobiliário e de hospedagens   nas principais 

regiões metropolitanas do Nordeste.  

De acordo com o IBGE (2017), que analisou o setor de hospedagens no 

país através da Pesquisa de Serviços de Hospedagens (PSH), a região nordeste 

possui a segunda maior rede hoteleira do país com 23,6% dos estabelecimentos, 

destacam-se os estados da Bahia que detém 8,3%, o Ceará 3,7%, Pernambuco 

3,1% e Rio Grande do Norte com 2,1% do total de estabelecimentos do país, o 

estado do Maranhão aparece com 1,7% dos estabelecimentos de hospedagens 

ocupando, portanto, a 5ª posição entre os  

estados nordestinos. (Ver tabela 10) 

 

 Tabela 10 – Número total de hospedagens nos principais estados do nordeste.   

 

  Fonte: IBGE (2017) 
 

De acordo com a PSH, no Brasil os estabelecimentos de hospedagem 

possuem em média 32 Unidades Habitacionais (UH’s), já o estado do Maranhão se 

aproxima da média nacional possuindo 30 UH’s e Barreirinhas segundo a presente 

pesquisa possui estabelecimentos com um número médio de 20 UH’s, com relação 

as diferentes tipologias existentes nos meios de hospedagem em escala nacional, a 

categoria hotel (envolve hotéis históricos, resorts e hotéis fazenda) corresponde a 

47,9% do total dos estabelecimentos do país, enquanto as pousadas representaram 

31,9%, os motéis 14, 2% e as demais tipologias como flats, pensões e albergues 

representam 6,0%.  

Em Barreirinhas, a pesquisa aponta como principal meio de hospedagem 

a modalidade do tipo pousada, pois, os estabelecimentos mais simples destacam-se 

por todo o território barreirinhense e são compostos por grupos familiares que muitas 

das vezes não possuem cadastros oficiais junto às agências reguladores e 

funcionam sem o devido registro.  

Estabelecimentos de Hospedagem 

Unidade Federativa Número de Estabelecimentos de hospedagem em 

comparação ao número total do país (%) 

Bahia 8,3% 

Ceará 3,7% 

Pernambuco 3,1% 

Rio Grande do Norte 2,1% 

Maranhão 1,7% 
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Os dados fornecidos pelo IBGE (2017), referentes ao estado do 

Maranhão, apontam para 49,3% dos estabelecimentos de hospedagem do tipo hotel, 

27,7% do tipo pousada, 19,8% composto por motéis e 3,2% dos imóveis 

correspondem a pensões, albergues, flats e outras modalidades disponíveis, em 

contrapartida, no município de Barreirinhas predominam as hospedagens mais 

simples do tipo pousadas com um total de 64 estabelecimentos conforme pode ser 

visto no gráfico abaixo. (Figura 48) 

 

Figura 48 – Tipos dos Meios de Hospedagem em Barreirinhas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: SEMCTUR, 2020. 

 
A respeito dos dados estatísticos referentes ao setor de hospedagem 

localizados no município de Barreirinhas, Lobato (2006) afirma que tais dados 

exprimem diferenças acentuadas quanto ao total, tamanho e magnitude dos 

investimentos realizados, que variam segundo a fonte pesquisada. Segundo a 

autora, existiam em Barreirinhas no ano de 2003, 49 meios de hospedagem, no 

entanto, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Barreirinhas (SEMCTUR) 

possui números divergentes e segundo o Secretário Adjunto o senhor Mailson 

Bizerra Santos entrevistado no ano de 2020: 

 

Provavelmente existem no momento em nosso município um total de 72 

estabelecimentos de hospedagens na sede e no povoado São Domingos e esses 

imóveis são formados em sua maioria por pequenas pousadas, no entanto, a maior 

parte apresenta uma estrutura precária e não possuem cadastros nas agências 

reguladoras, ou seja, vivem à margem da lei. 
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Um outro entrevistado, o senhor Aireverquis Pires proprietário da Pousada 

do Irmão no povoado Atins, mencionou existir naquela localidade 46 pousadas, ou 

seja, a pesquisa aponta para 118 estabelecimentos de hospedagens envolvendo as 

localidades com vocação turística e que estão situadas na área delimitada na 

presente tese.  

Uma importante observação deve ser realizada, pois, os números da 

pesquisa apontam para um crescimento de 46,9% dos meios de hospedagem 

apenas na sede e no povoado São Domingos, se levarmos em consideração o 

povoado Atins esse número alcança o valor de 140,8%.  

Uma das grandes dificuldades para um mapeamento mais adequado do 

setor de hospedagem em Barreirinhas, residi no fato dos empreendimentos em sua 

maioria não terem realizados o Cadastur que funciona como um cadastro com o 

objetivo de gerar transparência para o setor de hospedagens no Brasil.  

Em Barreirinhas as tipologias encontradas referentes ao setor de 

hospedagem são as pousadas, hotéis, flat, hostel e resort, de acordo com o Serviço 

Brasileiro de Classificação dos Meios de Hospedagem (SBCMH) criado pelo 

Ministério do Turismo e elaborado de forma participativa, por meio de uma ampla 

parceria entre o Ministério do Turismo, o Inmetro, a Sociedade Brasileira de 

Metrologia e a Sociedade Civil, os meios de hospedagem são obrigados a aderirem 

ao Cadastur, um cadastro que funciona como instrumento de classificação com 

informações claras e objetivas sobre os meios de hospedagem no país, esse 

instrumento também utiliza a simbologia de estrelas (1 a 5 estrelas) para classificar 

os empreendimentos tomando como base a infraestrutura, os serviços prestados e 

as ações de sustentabilidade. (BRASIL, 2020) 

De acordo com o SBCMH, as pousadas são definidas como meios de 

hospedagem de categoria 1 estrela, esse meio de hospedagem possui arquitetura 

horizontal, composta de no máximo 30 unidades habitacionais e 90 leitos, com 

serviços de recepção, alimentação e alojamento temporário, os hotéis são 

classificados com uma possível variação de 1 até 5 estrelas e consistem em 

estabelecimentos com serviço de recepção, alojamento temporário, com ou sem 

alimentação, ofertados em unidades individuais e de uso exclusivo de hóspede, 

mediante cobrança de diária, os apartamentos tipo flats possuem uma classificação 

que varia entre 3 e 5 estrelas e são constituídos por unidades habitacionais que 

disponham de dormitório, banheiro, sala e cozinha equipada em edifício com 
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administração e comercialização integradas e que possua serviço de recepção, 

limpeza e arrumação, e por fim o resort que possui uma classificação de 4 estrelas e 

deve possuir uma infraestrutura de lazer e entretenimento que disponha de serviço 

de estética, atividades físicas, recreação e convívio com a natureza no próprio 

empreendimento. O hostel ou albergue corresponde a um estabelecimento comercial 

que oferece estadia, na sua grande maioria, em quartos compartilhados, por este 

motivo, o valor da diária se torna mais em conta, atraindo principalmente viajantes 

mais jovens. 

No município de Barreirinhas, os ETIs vêm se estruturando e possuem 

aspectos bem diferentes dos vivenciados na década de 1980, quando os primeiros 

meios de hospedagem eram familiares e a economia local era direcionada para 

atividades como o extrativismo e a pesca. 

De acordo com Gilson Melo Oliveira um dos empresários mais antigos do 

município e pioneiro no ramo da hotelaria em Barreirinhas: 

 

Os primeiros meios de hospedagem instalados no município de 

Barreirinhas foram as pousadas da Nonata e Giltur (esta última pertencia a minha 

família), os estabelecimentos do tipo pousadas encontram-se espalhados por 

Barreirinhas em povoados como Atins, São Domingos e na sede do município em 

bairros como o Murici, Cruzeiro, Amapá, Carnaubal, Centro e Cebola. Essas 

pousadas em geral são constituídas por administrações familiares e ocupam imóveis 

simples, muitas das vezes residenciais, com base em contratos baseados na 

informalidade e com uma carência na infraestrutura e na prestação de serviços. 

 

Os empreendimentos turísticos em Barreirinhas, possuem dois momentos 

cruciais em seu desenvolvimento, o primeiro está associado a criação do PNLM no 

ano de 1981, esse período caracteriza-se pela existência de casas simples e 

hospedagens de âmbito familiar e um segundo momento está relacionado a 

inauguração da BR 402 no ano de 2002, dessa forma, surgiram empreendimentos 

de médio e grande porte para atender uma maior demanda por parte de turistas e 

visitantes no setor de hospedagens, com destaque para os Hotéis Beira Rio, Buriti e  

Preguiças, o Flat (Gran Lençóis Flat Residence) e o Resort (Porto Preguiças Resort).  

(Mapa 11) 
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Mapa 11 – Empreendimentos Turísticos Imobiliários em Barreirinhas (MA). 

 Fonte: Autor, 2021. 
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A respeito das características dos estabelecimentos de médio e grande 

porte, o Hotel Buriti fica localizado no centro da cidade e é equipado com chalés, 

piscina, restaurante, estacionamento privativo, serviços de lavanderia e salão de 

eventos.  

De acordo com o gerente do estabelecimento o senhor Carlos Kerluylys 

Rodrigues da Silva: 

 

O hotel teve sua inauguração em setembro de 1999 e para ele o carro 

chefe da atividade turística no Maranhão é o PNLM. O gerente afirma que existe 

pouca divulgação de Barreirinhas no circuito da “Rota das Emoções”, no entanto, ele 

atrela o desenvolvimento do município como um destino turístico, graças a 

construção da BR 402 e menciona que a construção do novo aeroporto deve ser 

finalizada no primeiro semestre de 2021 e que para os clientes de padrão A, ou seja, 

aqueles com um poder maior de capital seria algo essencial.  

 

O hotel conta hoje com 33 chalés e um ecobar para atender as demandas 

dos hóspedes na piscina, com relação aos meses de maior fluxo de turistas ele 

atribui as férias em janeiro, julho e o mês de junho, devido os festejos juninos, e por 

fim, o hotel se preocupa com as práticas sustentáveis e utiliza produtos artesanais 

típicos da região na decoração dos chalés, uma forma de incentivar os produtores 

locais. (Figura 49) 

 

Figura 49 – Hotel Buriti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Booking.com (2021) 
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O Hotel Beira-Rio do proprietário Gilson Melo Oliveira, possui 

classificação de um hotel 2 estrelas e está localizado no bairro Cruzeiro às margens 

do Rio Preguiças, possui estrutura de embarque e desembarque de lanchas, 30 

quartos disponíveis, 1 piscina e 1 área de lazer e convivência. O Hotel Preguiças 

localiza-se no bairro Cruzeiro e conta com 32 quartos e sua localização é excelente, 

pois está próximo dos pontos de passeio, lojas de artesanato e do ponto mais 

movimentado da cidade, a Avenida Beira Rio. (Figura 50 e 51) 

  

Figura 50 – Hotel Beira Rio localizados as margens do Rio Preguiças. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ecoviagem, 2021. 
 
 

Figura 51 – Hotel Preguiças. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fonte: TripAdvisor (2021) 
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O único resort existente no município de Barreirinhas, o Resort Porto 

Preguiças está localizado no bairro Carnaubal, no mapa percebe-se que sua 

localização encontra-se bem afastada do centro da sede em uma região de bosques 

de carnaubeiras e possui 2000 m² de área construída.  

O estabelecimento possui 44 apartamentos, restaurante, pomar de frutas 

tropicais, horta, criatório de peixes, auditório para eventos, duas piscinas, quadra de 

tênis e um campo de golfe em construção. O resort possui uma avaliação de 3,5 

estrelas e prioriza o conceito de sustentabilidade, pois, possui uma estação de 

tratamento de efluentes e todo o lixo é armazenado de forma seletiva, esse 

empreendimento tornou-se uma referência nos Lençóis pela sua qualidade e 

excelência nos serviços prestados. (Figura 52) 

 

Figura 52 – Resort Porto Preguiças. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Decolar (2021) 

 

O Grand Lençóis Flat Residence é mais um empreendimento localizado 

às margens do Rio Preguiças no povoado São Domingos, distante cerca de 3 km da 

sede, o mesmo dispõe de piscina, sala de massagem, sala de jogos, sauna, centro 

de convenções, bar flutuante e restaurante.  

O flat é classificado como padrão 4 estrelas e é considerado como um 

estabelecimento que oferece serviços de um resort, para os hóspedes existe a 

comodidade de um cais específico com lanchas que fazem o passeio náutico pelo 

Rio Preguiças. (Figura 53) 



173 

Figura 53 – Grand Lençóis Flat Residence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo do autor, 2020. 

 

De acordo com Lobato (2006), vale destacar os investimentos recentes 

em casas de segunda residência em Barreirinhas, segundo a autora esses imóveis 

são frutos de uma demanda turística regional de maior poder aquisitivo, 

principalmente por parte da população citadina de São Luís que mantém 

propriedades para usufruto nos fins de semana, feriados prolongados e férias.  

Esses imóveis são compostos por casas, condomínios fechados e chalés 

localizados na margem do Rio Preguiças. Ramos (2012), afirma que os terrenos 

localizados próximos ao Rio Preguiças são alvo da especulação imobiliária realizado 

por pessoas influentes no município, dessa forma, as terras devolutas são vendidas 

e a população autóctone se vê sem opções tendo que migrar para os bairros mais 

distantes do centro de Barreirinhas. 

O IBGE possui uma classificação específica para as moradias 

temporárias que são denominadas pelo órgão como domicílios de uso ocasional, ou 

seja, são aquelas usadas para o descanso, o lazer e o entretenimento em finais de 

semana, férias ou outro fim.  

De acordo com Araújo (2011), as casas de segunda residência 

pressupõem um elo com o lugar e são utilizadas nos momentos de lazer de forma 

temporária por aqueles que têm um domicílio permanente em outro lugar e o tempo 

de permanência depende da disponibilidade financeira, do tempo livre e da distância 

do domicílio principal. 
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As residências secundárias estabelecem uma relação entre as cidades 

emissoras e as receptoras, pois, os investimentos nesse tipo de domicílio 

dependerão de uma boa infraestrutura, em contrapartida, as cidades receptoras 

necessitam de atrativos turísticos que justifiquem a escolha daquele local como um 

destino turístico para esse tipo de investimento imobiliário. Os grandes centros 

urbanos, ou seja, aqueles com maior poder econômico fazem parte dos espaços de 

emissividade.  

Araújo (2011), ao comparar a evolução desse tipo de domicílio na zona 

costeira brasileira, detectou um avanço em todos os estados litorâneos do país, em 

particular no Amapá que apresentou crescimento entre os Censos do IBGE de 2000 

para 2010 de 91,85% e no Maranhão que houve um crescimento de 67,67% dos 

domicílios de uso ocasional.  

Os dados do Censo do IBGE (2010) revelam que a Microrregião dos 

Lençóis Maranhenses possui 2567 domicílios de uso ocasional, no entanto, existe 

uma dificuldade em especificar o total de domicílios distribuídos entre os municípios 

de Barreirinhas, Tutoia, Santo Amaro, Humberto de Campos e Paulino Neves que 

compõe a microrregião. 

A partir das informações supracitadas, percebe-se que a quantidade de 

domicílios de uso ocasional tem apresentado crescimento em Barreirinhas, pois, o 

município passou a contar com uma melhor infraestrutura e fidelizou-se como uma 

cidade receptora da atividade turística e imobiliária, em razão dos seus atrativos 

naturais como o Rio Preguiças e o PNLM.  

Com relação à concentração dos ETIs no município de Barreirinhas, 

percebe-se que as segundas residências localizam-se em bairros como o Cruzeiro e 

no povoado São Domingos, as pousadas que consistem em um meio de 

hospedagem de menor porte, podem ser encontradas principalmente no centro da 

cidade, mas possuem uma tendência de expansão em direção ao povoado Atins, os 

empreendimentos de grande porte localizam-se no bairro Carnaubal (Resort Porto 

Preguiças) e no povoado São Domingos (Grand Lençóis Flat Residence).  

Dessa forma, a pesquisa aponta para uma concentração do imobiliário 

turístico em áreas próximas ao Rio Preguiças devido as benesses proporcionadas 

pelos balneários, passeios náuticos, descanso, lazer e apreciação da ´paisagem 

natural. (Mapa 12) 
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Mapa 12 – Concentração do Imobiliário Turístico em Barreirinhas (MA). 

 

Fonte: Autor (2021)   
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O município de Barreirinhas vive uma onda de investimentos imobiliários 

decorrentes do desvelar da atividade turística e da fidelização do circuito “Rota das 

Emoções” no cenário turístico regional.   

A procura por atrativos naturais gerou a especulação imobiliária e o 

avanço das construções nas margens do Rio Preguiças, no entanto, como 

consequência os moradores mais antigos foram forçados a venderem seus imóveis 

e migrarem para localidades distantes como o Aeroporto, Cidade Nova, Bosque, 

Mundico Cosme e Vila Anselmo.  

Ramos (2012) menciona que a tendência imobiliária no município de 

Barreirinhas está associada à busca por áreas naturais e balneários, pois, esses 

espaços são adaptados para a lógica das práticas de lazer e descanso. Em uma 

busca por sites especializados como o Mercado Livre, Imóvel Web, OLX, Zap 

Imóveis, foram encontrados diversos imóveis à venda no município de Barreirinhas, 

mas nos chama atenção na pesquisa a concentração desses imóveis disponíveis no 

bairro Carnaubal, que possui áreas preservadas e está localizado distante do centro, 

porém margeando o leito do Rio Preguiças. (Figuras 54 e 55) 

 

Figura 54 – Condomínio em estágio avançado de construção no bairro 
Carnaubal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo do Autor, 2020. 
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Figura 55 – Área desmatada para construção de condomínio, bairro Carnaubal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Acervo do Autor (2020) 

 

A respeito da concentração dos ETIs no município de Barreirinhas, a Lei 

nº 531 de julho de 2005, cria as normas e diretrizes para o Zoneamento, 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, com o objetivo de harmonizar o 

crescimento urbano em espaços que possuem usos conflitantes e permitir o 

desenvolvimento econômico e social do município.  

As zonas criadas form 45 e aquelas que possuem interesse na presente 

pesquisa são: Zona Central (ZC), Zona da Beira Rio (ZBR), Zonas Residenciais 

(ZR), Zonas de Proteção Ambiental (ZPA) e Zona de Interesse Turístico (ZIT).  

A ZC possui como principal característica a existência de agências de 

turismo, pousadas e hotéis instalados em bairros como o Centro e o Cruzeiro, a ZBR 

concentra bares e restaurantes, além de apresentar grande fluxo de turistas no 

período noturno, as ZR correspondem aos bairros do Carnaubal, Murici, Canequinho 

e Ladeira, bairros tradicionais e que fazem perímetro com a porção central do 

município, na ZPA destacam-se os espaços correspondentes aos povoados 

Cantinho e Santo Antônio, nessa faixa existem conflitos gerados devido a 

especulação imobiliária e por último destaca-se a ZIT, localizada no povoado São 

Domingos, esse espaço apresenta uma expansão do mercado imobiliário por 

apresentar terrenos mais baratos e estar localizado distante do centro da sede, por 

esta razão, é uma localidade mais tranquila e conta com um aumento expressivo no 

número de pousadas e segundas residências. (Mapa 13) 
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Mapa 13 – Zoneamento Urbano de Barreirinhas (MA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Marques, 2012. 
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Ademais, observa-se que o município de Barreirinhas seguiu a lógica 

existente nas demais regiões metropolitanas nordestinas localizadas à beira-mar. 

Essa lógica parte do pressuposto que a atividade turística funciona como um 

elemento ordenador do espaço, atraindo investimentos imobiliários e induzindo o 

processo de urbanização.  

A pesquisa aponta para um predomínio dos estabelecimentos de 

hospedagens do tipo pousada em Barreirinhas, que correspondem a um total de 

93,22%. No entanto, a construção e inauguração da BR-402 gerou um aumento no 

fluxo de turistas e proporcionou a fidelização da cidade no circuito “Rota das 

Emoções”, portanto, o município passou a funcionar como o “Portal dos Lençóis” 

gerando uma especulação imobiliária e atraindo investimentos de médio e grande 

porte, com ampla concentração dos ETIs nas margens do Rio Preguiças. 

 

5.2 O Turismo e o Imobiliário com foco no Meio Ambiente: uma atividade 

sustentável ou insustentável? 

 

Como visto no capítulo 4, o desvelar da atividade turística no município de 

Barreirinhas, ocorreu a partir de três momentos cruciais que foram respectivamente, 

as explorações por parte da empresa Petrobras na busca por petróleo nas morrarias, 

a criação do PNLM no ano de 1981 e a implementação do Plano Maior em 

Barreirinhas a partir dos anos 2000.  

Esses períodos também foram extremamente importantes e coincidem 

com o desenvolvimento imobiliário na cidade, que atualmente possui uma 

concentração de imóveis junto às margens do Rio Preguiças e em diferentes bairros 

na sede do município e nos povoados do São Domingos e Atins.  

Dessa forma, torna-se relevante analisar a expansão da atividade turística 

e imobiliária e verificar os impactos ambientais diretamente provocados por esses 

setores no município. 

França (2007), ao estudar o desenvolvimento da atividade turística em 

Porto de Galinhas (PE), menciona o termo turistificação, segundo a autora turistificar 

um espaço significa impor novos valores, imagens e símbolos a população 

autóctone.  

Dessa forma, as comunidades receptoras da atividade turística sofrem 

com a perca paulatina de territórios e de suas representações imergindo em um 
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novo imaginário comercial e material. A autora destaca a existência de três principais 

agentes de modificação do espaço que são respectivamente os turistas, o mercado 

e os planejadores e promotores territoriais. 

Desta maneira, os visitantes são os pioneiros, ou seja, a base para a 

transformação de determinado local em lugar turístico. O mercado atua como 

principal fonte de turistificação e criação de novos produtos turísticos, e por fim, os 

planejadores e promotores territoriais que atuam com base em iniciativas locais, 

regionais e nacionais, através da criação de uma infraestrutura turística e básica, 

capaz de promover os destinos.  

Nessa perspectiva, o município de Barreirinhas encaixa-se perfeitamente, 

pois, os desbravadores do atual PNLM foram os próprios moradores locais e 

excursionistas que realizavam atividades recreativas nos finais de semana, 

posteriormente as agências de turismo promoveram destinos como os Grandes 

Lençóis, Atins e à Praia de Caburé, e planos como o PRODETUR-NE voltados para 

o turismo, estimularam uma infraestrutura capaz de fidelizar Barreirinhas, como um 

dos principais destinos turísticos do estado do Maranhão.  

De acordo com Cruz (2003), a atividade turística frequentemente pode 

influenciar as comunidades receptoras de forma positiva ou negativa, segundo a 

autora o turismo apresenta-se como um setor contraditório, pois, poderá degradar de 

forma irreversível as maiores atrações que o justificaram, erodindo recursos naturais, 

assoreando rios, desmatando florestas, quebrando a unidade de imóveis tradicionais 

e os substituindo por construções modernas, poluindo praias etc.  

No entanto, a atividade turística também pode agir de forma benéfica 

através do estímulo às autoridades e população para a apreciação do valor do 

ambiente e introduzindo um ordenamento territorial a partir de políticas públicas 

coerentes com a proteção do meio ambiente, a fim de obter melhorias através de 

práticas sustentáveis.   

A presente tese se propôs a demonstrar a simbiose existente entre 

atividade turística e as UC, nesse contexto, observou-se que o litoral nordestino e 

todo um imaginário construído em torno de suas praias atraíram turistas para 

espaços preservados que se constituíam em verdadeiros estoques naturais, dessa 

forma, a zona costeira do estado do Maranhão passou a ser frequentada por um 

número maior de turistas que tinham o desejo de conhecer o PNLM, de acordo com 

os dados divulgados pelo ICMBIO (2020), um total de 151.786 turistas visitaram o 
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parque no ano de 2020.  

Desta maneira, Barreirinhas, no litoral leste, apresenta-se como o portal 

de entrada dos Lençóis e como um município âncora para uma atividade turística 

sustentável, portanto, pode balizar esse segmento de maneira a buscar a 

racionalidade do uso dos recursos naturais. Sobre esse assunto, Cruz (2003) 

apresenta uma ressalva com relação aos ambientes naturais, nos quais se 

processam as práticas de turismo sustentável: 

 
As práticas de turismo sustentável estão ocorrendo em ambientes naturais 
nunca antes modificados e, em alguns casos de reconhecida fragilidade 
ambiental, como nos casos das Unidades de Conservação. Os impactos do 
turismo em ambientes naturais estão associados tanto à colocação de 
infraestrutura nos territórios para que o turismo possa acontecer como à 
circulação de pessoas que a prática turística promove nos lugares. Nesses 
casos, tanto pode se tratar de praias como de montanhas cobertas de neve, 
ecossistemas florestais ou áreas dunares, recursos hídricos, manguezais e 
quaisquer outros ecossistemas naturais dos quais o turismo se apropria. 
(CRUZ, 2003, p.31)  
 

Diante do exposto, a pesquisa aponta para um processo de degradação 

das margens do principal rio que corta a cidade, o “Rio Preguiças”, um dos seus 

afluentes o Riacho Tibúrcio foi assoreado e sua imponência de outrora, não combina 

com a imagem de um córrego sujo e lamacento que atravessa bairros como o 

Centro e o Carnaubal.  

Ataide Júnior (2015) menciona que esse riacho foi ponto de embarque e 

desembarque de mercadorias utilizadas pela população como tempero, sal, carne 

seca e peixe, esses produtos provenientes de municípios vizinhos como Tutóia (MA) 

e Parnaíba (PI), eram comercializados em povoados próximos como o Cantinho e 

Santa Cruz. 

De acordo com Ataide Jr (2015), o Rio Preguiças nasce no município de 

Anapurus e seu curso é de aproximadamente 126 km quando desagua entre os 

povoados de Atins e a Ponta da Brasília no município de Barreirinhas. Essa bacia 

hidrográfica constitui-se como o principal corpo hídrico a desaguar junto ao litoral 

oriental do estado do Maranhão, sendo utilizado para às práticas marítimas 

tradicionais como à pesca, mas também por práticas marítimas modernas como os 

passeios náuticos. 

Em reportagem exibida pelo jornal “O Estado do Maranhão”, no dia 07 de 

agosto de 2004, com o título “Barreirinhas: Rio Preguiças é degradado e 

desmatado”, foram mencionados como atividades mais impactantes na bacia do rio 
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a ocupação irregular (especulação imobiliária), o desmatamento da mata galeria e o 

despejo de esgoto in natura.  

O ICMBIO levantou um diagnóstico a respeito das ocupações irregulares 

instaladas ao longo do rio principal, de acordo com o órgão existem pelo menos 160 

estabelecimentos que envolvem casas de segunda residência, bares, restaurantes, 

condomínios fechados e meios de hospedagem em situação irregular. 

Segundo o instituto, essas ocupações estão localizadas tanto na margem 

esquerda do rio, em povoados como o Santo Antônio, Cantinho e Tapuio, como na 

margem direita do rio, em localidades como os bairros Carnaubal e Centro, e 

povoados como o São Domingos, Caburé e Atins, este último localizado na foz do 

rio. (PORTAL IMIRANTE, 2004) 

Durante a pesquisa, observou-se que existe uma concentração dos 

imóveis e meios de hospedagens em direção às margens do rio, desta forma, torna-

se importante uma avaliação sobre o planejamento urbano com o intuito de 

compreender o espaço e estabelecer se as intervenções e ocupações do homem 

sobre o meio ocorreram de forma sustentável ou foram negligenciadas do ponto de 

vista ambiental.  

Desta maneira, torna-se necessário uma análise dos dispositivos legais 

responsáveis pelo ordenamento e preservação ambiental no município de 

Barreirinhas como o Plano Diretor e a Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo. 

O Plano Diretor do município de Barreirinhas foi instituído a partir da Lei 

Nº 524 de 05 de julho de 2005, o plano possui dez capítulos e no que se refere aos 

itens de interesses da pesquisa, destaca-se o Capítulo V que trata do tema referente 

à “Preservação do Patrimônio Ambiental”.  

O plano é considerado como o instrumento normativo e orientador dos 

processos de transformação e promoção do desenvolvimento em seus múltiplos 

aspectos, com destaque para os seguintes objetivos: coibir a especulação 

imobiliária; melhorar as condições de habitação das pessoas de baixa renda; 

promover o desenvolvimento do turismo local; preservar os recursos naturais e o 

imobiliário do sítio urbano; induzir a ocupação do solo, de modo a conservar os 

recursos naturais e criar mecanismos voltados a preservação e desenvolvimento 

sustentável das áreas de interesse ambiental e turístico.  
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O Art. 16 do Plano Diretor, no item correspondente as diretrizes físicos-

ambientais, coíbe o surgimento de loteamentos e ocupações intensivas em áreas de 

preservação ambiental como córregos, rios, igarapés e manguezais.  

No entanto, a pesquisa de campo e os registros fotográficos apontam 

para a violação desse artigo, sendo as ocupações irregulares o impacto mais 

recorrente ao longo do curso do Rio Preguiças. Em reportagem exibida pelo Portal 

Uol de notícias no dia 19 de agosto de 2011, a Justiça Federal do Maranhão expediu 

sentença condenatória aos proprietários de mansões e pousadas construídas em 

Áreas de Preservação Permanente25 (APP) às margens do Rio Preguiças, bem 

como a recuperação das áreas degradadas, o tribunal de justiça condenou os 

proprietários, pois, os imóveis estão localizados na Zona de Amortecimento do 

PNLM, portanto, em um refúgio ecológico, cuja ocupação do espaço demanda 

autorização do órgão ambiental competente.  

Ao todo, foram 18 ações civis públicas que denunciaram a ilegalidade, 

entre os réus estão importantes empresários, políticos e integrantes do judiciário 

maranhense, de acordo com o procurador geral às sentenças ainda cabem recursos, 

mas a ousadia dos crimes ambientais chama a atenção, pois, em uma delas o Rio 

Preguiças chegou a ser recuado, com grandes modificações em suas margens com 

o objetivo de atender a estrutura de embarque e desembarque de lanchas. (UOL 

NOTÍCIAS, 2021) 

Os proprietários atuais dos imóveis alegam em sua defesa que os 

moradores mais antigos foram os responsáveis pela degradação ambiental e que 

estes já encontraram os terrenos desmatados e com construções simples nas 

margens do rio, dessa forma, não cometeram crime e o que fizeram foi lançar mão 

de benefícios afim de melhorar o conforto de suas famílias no período de férias e 

feriados prolongados. (Figuras 56 e 57) 

 

 

 

 

 

 

                                                      
25 Constituem-se em Áreas de Preservação Permanente as regiões estabelecidas pelo atual Código 

Florestal tais como: nascentes, serras, restingas, manguezais e dunas. 
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Figura 56 – Mansão Construída em APP. 

Fonte: Acervo do Autor (2020) 

 

Figura 57 – Condomínio com casas duplex em construção às margens do Rio 
Preguiças. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Acervo do Autor (2020) 

 

Outro mecanismo que assegura a sustentabilidade dos recursos naturais 

no município de Barreirinhas consiste na Lei Nº 531 de 05 de julho de 2005, que 

dispõe sobre o Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, ao todo o 

documento possui quinze capítulos, no qual dar-se-á atenção especial aos itens 

referentes as regras e sanções previstas a respeito da relação existente entre o 

desenvolvimento urbano e as questões de preservação ambiental.  
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Dessa forma, a presente lei dispõe sobre a divisão da cidade em zonas e 

define normas para o uso, parcelamento e ocupação do solo, sobre assuntos 

relativos ao desenvolvimento econômico, urbano e em consonância com a legislação 

ambiental.  

Seus principais objetivos consistem em orientar e estimular o 

desenvolvimento sustentável, harmonizar a coexistência de usos conflitantes em 

especial nas áreas residenciais, assegurar um processo de concentração urbana 

equilibrada e proteger as áreas de interesse ambiental. 

A respeito do capítulo VII que traz o entendimento sobre o “Parcelamento 

do Solo”, constata-se que qualquer ação realizada por pessoa física ou jurídica, tais 

como: desdobramento, desmembramento, loteamento, reloteamento, arruamento e 

remembramento carecem de análise, aprovação e licenciamento pela prefeitura.  

Todos os parcelamentos e loteamentos estão sujeitos a destinarem 

espaços para áreas verdes, recreação e usos institucionais. 

No Art. 18º está definido que qualquer loteamento mesmo atendendo as 

exigências legais para sua instalação pode ser rejeitado em caso de interesse 

ambiental e turístico e no Art. 19 está escrito que nenhum projeto de loteamento 

posterior a lei será permitido caso faça limite com rios e riachos.  

O Art. 20 define que os projetos de loteamento, condomínio e conjunto 

residencial deverão apresentar de forma obrigatória o Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA) nos casos a seguir: 

a) Terrenos sujeitos a inundação e/ou alagamentos atravessados por rios, 

riachos e córregos; 

b) Terrenos com declividade igual a 30%; 

c) Terrenos localizados em áreas de preservação ambiental, municipal, 

estadual e federal; 

d) Terrenos atravessados por linhas de transmissão de energia elétrica 

em alta tensão; 

e) Terrenos atravessados ou próximos à linha de infraestrutura urbana e 

transporte rodoviário e aeroviário; 

f) Terrenos que possuam quaisquer bens notáveis de valor artístico, 

paisagístico ou ambiental. 

Consta no Art.21, que ao longo das águas correntes e faixas de domínio 

das rodovias federais e estaduais, é obrigatória a reserva de faixa de domínio de 
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35,00 (metros) de cada lado dos limites e/ou margens. Por fim, no Art. 22º devem 

ser respeitadas as árvores de porte grande e médio não sendo permitida a sua 

derrubada nos novos loteamentos e arruamentos. 

Após a descrição das principais normas e diretrizes contidas na Lei de 

Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo no município de Barreirinhas 

(MA), algumas considerações podem ser feitas com o objetivo de perceber se o 

desenvolvimento urbano do município de fato acompanhou as premissas do 

desenvolvimento sustentável e da preservação ambiental. 

Fica claro durante a pesquisa, que vários dos dispositivos legais não 

estão sendo respeitados, em particular as normas referentes a ocupação irregular de 

loteamentos, condomínios e segundas residências às margens do Rio Preguiças, 

nem tão pouco a preservação das faixas de domínio, respeitando a distância limite 

de no mínimo de 35,00 metros de cada lado das rodovias federais, estaduais e 

municipais.  

Como exemplo dessas irregularidades tem-se o Loteamento Conviver e o 

Condomínio Cidades Jardins que não respeitaram as normas vigentes na Lei de 

Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo em seus artigos 21 e 22. 

(Figura 58) 

 

Figura 58 – Loteamento Conviver construído ao lado da Rodovia MA – 225. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: olx.com.br (2021) 
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Outra consideração sobre a Lei Nº 531, diz respeito ao aumento da 

concentração urbana e de equipamentos turísticos em especial nas Zonas da Beira 

Rio 1 (ZBR1) e Zona Beira Rio 2 (ZBR2), essas duas faixas correspondem ao 

território turístico e local de maior fluxo de visitantes, nesses espaços aglomeram-se 

empreendimentos dos tipo bares, restaurantes, agências de turismo e casas de 

segunda residência, no entanto, ambas as áreas margeiam o curso principal do Rio 

Preguiças e existem pontos específicos utilizados para o embarque e desembarque 

de lanchas utilizadas no trade turístico e barcos de pesca que despejam óleo no rio 

se configurando como um impacto ambiental.  

De forma pretérita, esse espaço era utilizado pelos moradores locais 

como ponto de lazer, serenatas e como o principal balneário do município, no 

entanto, a lógica imposta pela atividade turística com um vai e vem de lanchas, com 

o aumento do fluxo de automóveis e músicas ao vivo nos bares, gerou inúmeros 

danos ambientais e culturais, pois, o hábito de tomar banho carregando as 

saboneteiras no fim da tarde, as prosas das lavadeiras, os jogos de vôlei na duna da 

ladeira, foram abandonados pelos moradores mais antigos. 

Ramos (2012) afirma que acompanhando o leito do Rio Preguiças, os 

moradores mais antigos reclamam da falta de portos para suas atividades diárias 

como lavar roupa, banhar um animal ou até mesmo encostar uma canoa, antes 

esses espaços eram coletivos e hoje viraram pontos de lazer privativos de 

veranistas, donos de bares, restaurantes ou dos meios de hospedagem, ou seja, a 

lógica da canoa foi substituída pelas modernas lanchas, jet-skis e marinas. (Figuras 

59 e 60) 

 

Figura 59 – Avenida Beira Rio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ataide Júnior (2015) 
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Figura 60 – Marina localizada no Rio Preguiças. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Jornal Imirante (2021) 
 

O capítulo IX da Lei Nº 531/2005 denominado “Zonas e Áreas de 

Preservação Ambiental e Verdes”, impõe construções de no máximo 02 pavimentos 

e menciona que as margens dos rios devem ser preservadas sendo proibidas 

quaisquer modificações na vazão, que venham impedir o acesso às águas ou o 

trânsito livre de pessoas até às margens e determina a manutenção de 50% da 

cobertura arbóreo-vegetal nas áreas de preservação ambiental.   

Com relação ao capítulo XIV, que estabelece as “Disposições Gerais e 

Urbana”, este define no seu Art. 136 que a Região Central, o bairro Carnaubal e o 

Canto do Velozo, como áreas prioritárias e vitais para o desenvolvimento urbano, 

turístico e ambiental do município de Barreirinhas (MA) e seu crescimento deve 

respeitar as definições existentes na presente lei. 

De acordo com Ramos (2012), os Lençóis fazem parte de um 

ecossistema frágil e pertencem a um amplo patrimônio ambiental que deve ser 

preservado, pois a convivência harmoniosa existente no passado entre o homem e a 

natureza foi substituída por um número elevado de turistas, que nem sempre levam 

em consideração o respeito ao patrimônio local. Para a autora: 

 
Os empreendimentos imobiliários passaram a se tornar “vilões” diante do 
não cumprimento das legislações vigentes no país, principalmente no 
tocante às construções próximas as áreas dos rios, às regras básicas de 
combate à poluição, à extinção dos animais nativos, bem como da flora 
regional. Ainda existem empreendimentos que estão sendo erguidos na 
região [...], diante disso, é importante que a população mantenha-se ativa e 
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engajada nesse processo buscando o equilíbrio ambiental no polo turístico, 
pois somente dessa forma será possível que se executem os dispositivos 
legais. (RAMOS, 2012, p. 83-84) 

 
Com relação a necessidade de proteger o PNLM e seu entorno, o Plano 

Diretor a partir do Art. 47º até o 58º, discute normas e dispositivos sobre a criação 

das Regiões Estratégicas de Interesse Social e Turístico em povoados localizados 

na Foz do Rio Preguiças, com destaque para Atins e Mandacaru.  

Essa área de interesse admite uma taxa de ocupação de 20% e áreas 

edificadas de até 02 pavimentos, o Art. 52º menciona os usos tolerados que variam 

desde hospedagem, transporte náutico, uso residencial, lazer, restaurante e 

preservação ambiental.  

Uma das localidades de maior fluxo de turistas no município de 

Barreirinhas, a “Praia do Caburé” foi considerada como uma área de interesse e 

preservação ambiental, portanto, seu uso e ocupação ficaram limitados em no 

máximo 12 estabelecimentos de qualquer natureza, escala e proporção. (Figura 61) 

 

Figura 61 – Restaurantes e Pousadas na Praia do Caburé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ataide Júnior (2019). 

 
A praia do Caburé corresponde a um dos principais atrativos turísticos 

oferecidos pelas agências de turismo locais, esse espaço serve de parada 

obrigatória para o almoço dos turistas que fazem o passeio náutico no Rio 

Preguiças. Ao aguardarem os pedidos de refeição os turistas podem caminhar até a 

praia e tomar um banho de mar ou até mesmo alugar um quadriciclo e passear pelo 

estirâncio, aproveitando uma bela paisagem composta pela foz do rio em seu 
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encontro com o mar. (Figura 62) 

 

Figura 62 – Quadriciclo para aluguel de turistas na Praia do Caburé. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 
Fonte: deixaeuviajar.com.br, 2021.  

 

De acordo com a pesquisa, percebe-se que existem dispositivos legais 

que fomentam a atividade turística, no entanto, localidades como o povoado Atins 

tiveram um avanço exponencial no setor de hospedagens e apesar de ser 

considerado um uso tolerado no Plano Diretor no seu Art. 52º, esses 

estabelecimentos não seguem as diretrizes ambientais e muitos não possuem 

registro junto a SEMCTUR de Barreirinhas. Em uma busca em dois sites 

especializados no setor de hospedagens, encontram-se disponíveis para reservas 

10 a 11 estabelecimentos do tipo pousada respectivamente no povoado Atins, o que 

difere do número registrado na presente pesquisa que aponta para um total de 46 

meios de hospedagens. 

Os turistas que frequentam o povoado Atins e a Paria do Caburé apontam 

como um dos principais problemas ambientais percebidos ao longo dos passeios 

nas praias, a questão do lixo. Em diferentes trechos do litoral que se estende de 

Barreirinhas até Tutoia, pode-se notar um amontoado de resíduos sólidos que foram 

despejados por grandes embarcações que se deslocam para o Complexo Portuário 

do Itaqui em São Luís, esse lixo internacional corrobora inclusive para a mortandade 

da fauna marinha de espécies como as tartarugas verdes e oliva.  

O Portal G1 Maranhão, exibiu reportagem no dia 07 de abril de 2019 com 

o seguinte título, “Triplica número de tartarugas mortas por ingestão de lixo nos 
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Lençóis Maranhenses”, na reportagem é dado destaque ao aumento da morte de 

tartarugas nas praias do município de Barreirinhas que no ano de 2015 registrou 80 

tartarugas encontradas mortas, e em 2018 esse número evoluiu para 280, 

preocupando biólogos a respeito do aumento da contaminação da água por micro 

plástico.  

A principal hipótese para a morte das tartarugas está relacionada ao 

consumo equivocado de objetos plásticos confundidos com seus alimentos naturais, 

explica a bióloga Talita Espósito. (G1.globo.com, 2021) (Figura 63) 

 
Figura 63 – Bióloga colhendo amostras de tartarugas mortas para pesquisa. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: G1 Maranhão (2021) 

  

A respeito do aumento dos resíduos sólidos na sede, esse fator está 

diretamente relacionado com o crescimento populacional e pressão urbana gerada 

pela especulação imobiliária no município de Barreirinhas. A contar os últimos 20 

anos, a população absoluta aumentou de forma progressiva e passou de 39.669 

habitantes no ano de 2000, para um total de 54.930 habitantes no último censo do 

IBGE em 2010, e estima-se que em 2020 exista aproximadamente 63.217 

habitantes no município, o que revela um aumento de 59,3% na população absoluta.  

Os dados apontam para um crescimento populacional acelerado, muito 

em virtude da construção e inauguração da BR 402 conhecida como 

“Translitorânea”, dessa forma, mais uma vez é importante mencionar os reflexos as 

atividades turísticas, pois, foi a partir da construção da rodovia que houve um maior 

fluxo de turistas para a região dos Lençóis e a consequente valorização do seu 

espaço urbano.  

Como já mencionado no capítulo 4 da tese, a coleta do lixo ocorre de 
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forma regular sendo realizadas três vezes durante a semana, o lixo recolhido não 

possui um descarte adequado, pois é amontoado em forma de um lixão no 

Residencial Mundico Cosme, portanto, não se adequando a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos aprovada em 2010, que determinava que todos os lixões do país 

deveriam ter sido fechados no ano de 2014. 

Existem projetos em tramitação no Congresso Nacional que objetivam 

escalonar essa obrigatoriedade de acordo com o total de habitantes e o porte da 

cidade, por exemplo, o projeto de Lei 2289/2015 prevê que os municípios que 

possuem entre 50 mil e 100 mil habitantes, como é o caso de Barreirinhas teriam até 

31 de julho de 2021 para se adequarem. (AGÊNCIA BRASIL, 2021) 

Em um relatório produzido pela empresa Gestão Ambiental Projetos e 

Consultoria contratada pela Prefeitura de Barreirinhas no ano de 2014, são 

apontados sérios problemas com relação à gestão dos resíduos sólidos no 

município, dentre os quais se destacam a contaminação do ar, do solo, das águas 

superficiais e subterrâneas, faltam registros sobre a natureza dos resíduos, volume, 

especificação e não existe impermeabilização ou algum preparo para a coleta de 

chorume.  

Por fim, a respeito do sistema de esgotamento sanitário, o município 

apresenta apenas 4% dos imóveis com cobertura de rede de esgoto, distribuídas em 

4 sub-bacias e direcionados para a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) 

localizada no povoado São Domingos, após tratamento todos os efluentes são 

lançados no Rio Preguiças. (BARREIRINHAS, 2014)  

Diante do exposto, percebe-se que existe uma escala espaço-temporal 

diretamente relacionada ao desenvolvimento da atividade turística e imobiliária no 

município de Barreirinhas, o desvelar dessas atividades coincide com a criação do 

PNLM e com a inauguração da BR–402, respectivamente nos anos de 1981 e 2002. 

Esses dois períodos e os investimentos capitaneados pelo PRODETUR-NE e toda 

sua infraestrutura para incentivar um novo roteiro turístico, acabou por fidelizar a 

Rota das Emoções e consequentemente o PNLM como o 2º principal destino dos 

turistas que visitam o estado do Maranhão, atrás somente da capital São Luís.  

A consequência foi uma expansão do setor de hospedagens e dos 

imóveis utilizados como segunda residência, que logo foram seguidos pelos 

condomínios fechados, no entanto, todo esse desenvolvimento concentrou-se nas 

margens do Rio Preguiças e os impactos ambientais como o desmatamento da mata 
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galeria, aumento na produção do lixo e a precariedade nas políticas públicas, em 

fornecer um sistema de esgotamento sanitário e seu respectivo tratamento, 

tornaram-se graves problemas.  

Portanto, percebe-se que as políticas ambientais e os mecanismos 

previstos no Plano Diretor e na Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação 

do Solo, que visam orientar o crescimento urbano de forma a conduzir o município 

no viés da sustentabilidade estão falhando, o que gera uma grande preocupação 

com o futuro dos principais atrativos naturais pertencentes ao PNLM e seu entorno. 

 

5.3 A Atividade turística e Imobiliária como um fator de desenvolvimento 

local: aspectos socioeconômicos 

 

O município de Barreirinhas de acordo com o censo do IBGE (2010) 

apresenta uma concentração maior da população vivendo no campo (60%), fato que 

revela a força das atividades ligadas à agricultura na região, pois, Barreirinhas 

aparece como um dos maiores produtores de mandioca, arroz, melancia e castanha 

de caju do estado do Maranhão.  

Apesar do Censo Agropecuário (2017), apontar o município como um 

destaque agrícola, os produtores locais convivem com dificuldades naturais 

decorrentes do solo arenoso e da falta de financiamentos e créditos agrícolas por 

parte dos bancos credores, dessa forma, o êxodo rural tem se intensificado 

contribuindo para o aumento da população urbana, que vê na atividade turística e 

imobiliária as opções mais viáveis de emprego e renda. 

A economia local baseou-se durante o século XX, em atividades como a 

agricultura, a pesca e o extrativismo, no entanto, o desvelar da atividade turística 

com a criação do PNLM e a construção da BR – 402 modificaram a dinâmica no 

setor de serviços e comércio.  

De acordo com o Portal da Transparência da Prefeitura de Barreirinhas, o 

município conta atualmente com 52 agências de turismo, 362 guias aptos a 

conduzirem os turistas aos atrativos, 199 veículos autorizados e cadastrados para 

realizar o trajeto até os Lençóis, 352 motoristas que possuem autorização pelo 

ICMBIO de trafegar no PNLM, aproximadamente 118 meios de hospedagens e um 

avanço nos condomínios fechados e segundas residências para bairros como o 

Carnaubal e o povoado São Domingos, bares e restaurantes localizados em 
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balneários e concentrados às margens do Rio Preguiças, o que revela as 

possibilidades de emprego nesses empreendimentos associados direta ou 

indiretamente à atividade turística e imobiliária.  

A respeito da importância da BR – 402 para o desenvolvimento do turismo 

em Barreirinhas, Costa (2015, p. 195) afirma que: 

 
Foi a partir daí, que Barreirinhas passa a sediar um número crescente de 
agências de turismo e meios de hospedagens com vistas a exploração dos 
Lençóis Maranhenses. As agências passam a ofertar pacotes com visitação 
às diversas lagoas existentes no Parque Nacional, além de formatar, com o 
passar do tempo, outros produtos turísticos como a Praia do Caburé, às 
margens do Rio Preguiças, que logo se torna parte dos passeios ofertados 
e tidos como experiência básica a ser vivida na ida aos Lençóis – como 
itinerários codificados do Grand Tour. 
 

A pesquisa estabelece uma relação direta entre a oferta de empregos 

gerados pela atividade turística e a sazonalidade desse setor.  

Em Barreirinhas, como já mencionado os meses de janeiro e julho, são 

aqueles que possuem maior fluxo de turistas e visitantes, período este que coincide 

com as férias escolares e revela o caráter de uma atividade turística mais doméstica, 

pois, a maior parte dos turistas que visitam os Lençóis é composta por 

maranhenses, que aproveitam os feriados prolongados e férias para às práticas de 

lazer e descanso. De acordo com Costa (2015, p. 201): 

 
A dinâmica de flutuações referentes à oferta de trabalho se repete na maior 
parte dos destinos em que os fluxos não sustentam intensivamente a 
atividade durante todo o ano. Nos períodos com menores fluxos a oferta de 
empregos reduz-se vertiginosamente, fazendo com que parte dos 
empregados seja dispensada. Tal fato alimenta, em muitos casos, a 
informalidade quanto ao trabalho, já que os trabalhos têm em sua maioria 
essa característica temporária. Em geral as oportunidades de trabalho em 
Barreirinhas relacionam-se ao serviço de limpeza, além de vagas para 
camareiras, ajudantes de cozinha e garçom. 

 

A respeito da importância da atividade turística na economia, Saldanha et 

al (2017) menciona que esse setor corresponde a uma engrenagem e que possui 

serviços próprios com novas frentes de trabalho, bem como os empregos 

temporários, muito comum nesta atividade.  

Uma série de outros benefícios podem ser notados através da atividade 

turística, como a diminuição no desequilíbrio regional, o aumento dos tributos, os 

ganhos sociais com a construção de escolas, reformas de hospitais e melhoria na 

segurança pública, todos estes benefícios podem estar associados a fidelização de 

um local como um roteiro turístico.  



195 

Um dos benefícios de arrecadação criado pela Prefeitura de Barreirinhas 

consiste no Voucher Digital26, esse instrumento visa aumentar a arrecadação de 

impostos no município visando novos investimentos e melhorias para a população, 

dentre as metas do programa, incluem-se certificar as empresas credenciadas e 

fomentar o associativismo entre os guias, motoristas, condutores de lancha, 

agências de viagens e o setor de hospedagens, e por fim, o programa objetiva o 

controle da capacidade de carga nos principais atrativos e o aumento da qualidade 

dos serviços prestados. (Figura 64) 

 
Figura 64 –  Controle da capacidade de carga e uso do Voucher Digital em 

Barreirinhas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Fonte: Sebrae, 2021. 

 

Na fotografia acima estão representantes do Sebrae e o ex prefeito da 

cidade Albérico Filho, foi na sua gestão no ano de 2018 que o Voucher Digital foi 

implementado, dessa forma, o município de Barreirinhas mostra um pioneirismo na 

implantação desse sistema, no qual os diversos passeios e atrativos só podem ser 

visitados mediante a pulseira de controle e sua verificação é feita em diferentes 

pontos da travessia para o PNLM, como o Porto dos Banhos, o Porto de Santo 

Antônio e o Porto da Maria Bastos. (Figura 65) 

 

                                                      
26 É considerado um tributo e sistema de gestão do turismo, tem como objetivo conduzir o ordenamento 

territorial com bases sustentáveis no município de Barreirinhas – MA.  
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Figura 65 – Pulseira de Controle do Voucher Digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Prefeitura de Barreirinhas (2021) 
 

O turismo enquanto uma atividade econômica estabelece efeitos diretos 

que correspondem aos gastos com os prestadores de serviços, como as agências e 

meios de hospedagens, e gastos indiretos relacionados ao usufruto de serviços 

como bares, restaurantes e centros de artesanato. Nesse contexto, o município de 

Barreirinhas teve seu crescimento econômico direcionado para as Avenidas 31 de 

Março, Beira Rio e Joaquim Soeiro de Carvalho, esses espaços atualmente recebem 

a maior parte dos estabelecimentos bancários, comerciais, agências de turismo, 

bares e restaurantes do município. (Figura 66) 

 
 

Figura 66 – Concentração de agências de turismo na Av. Joaquim Soeiro de 

Carvalho. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Google Maps, 2021. 
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A figura acima revela a concentração das agências de turismo 

representadas pelos pontos em vermelho na Avenida Joaquim Soeiro de Carvalho 

no centro da cidade, atualmente existem 52 agências cadastradas na prefeitura com 

destaque para as agências Santos Turismo, Vale dos Lençóis, São Paulo Turismo, 

Eco Dunas, GI Conect e Tropical Adventure.  

Com relação ao tempo de permanência do turista em Barreirinhas, o guia 

de turismo Josiel Neves Santos afirma que: 

 

Em média os turistas ficam apenas dois dias na cidade e as agências de 

turismo exploram a venda de pacotes para os dois principais roteiros turísticos, o 

circuito das lagoas que envolvem a Lagoa Azul e a Lagoa Bonita e o circuito Caburé 

e Mandacaru, feito em um passeio náutico pelo Rio Preguiças.  

 

A respeito da geração de emprego, percebe-se que existe uma 

terceirização dos serviços, pois, os condutores de lanchas, motoristas e guias são 

contratados pelas agências e recebem por diária, e os poucos empregos com 

vínculo empregatício estão restritos a alguns funcionários e praticados por um 

número mínimo de agências. 

A Avenida Joaquim Soeiro de Carvalho corresponde hoje ao principal 

ponto de concentração de estabelecimentos associados ao trade turístico, de forma 

pretérita essa avenida era composta por um comércio tradicional de mercadorias e 

frequentada por moradores da zona rural que levavam mantimentos para os 

povoados mais distantes a fim de suprirem suas necessidades básicas de 

alimentação, no entanto, houve uma modificação no espaço fruto da turistificação e 

o mesmo local passou a receber agências de turismo, lojas de roupas, bares, 

agências bancárias, lanchonetes e restaurantes.  

Esse novo cenário aumentou a oferta de empregos, porém, a 

informalidade é a forma mais utilizada pelos postos de trabalhos vinculados a 

atividade turística no município de Barreirinhas. De acordo com o diagnóstico dos 

aspectos socioeconômicos, culturais e ambientais elaborado pela Prefeitura de 

Barreirinhas no ano de 2014, o município possui 38,4% de sua população vivendo 

abaixo da linha da pobreza, com a maior parte dos postos de trabalho gerados pela 

administração pública e com o predomínio dos empregos informais.  
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96%

4%

Proporção de Empregos Formais e Informais em 
Barreirnhas

Empregos Informais Empregosformais

O mesmo estudo apontou que 96% da população não possui emprego 

formal e apenas 4% possuem vínculo empregatício. Para o IBGE (2018), o salário 

médio mensal do barreirinhense era equivalente a 1,9 salários-mínimos e o total da 

população ocupada era de 7,1% e um dos seus piores indicadores de renda é que 

54,2% da população recebe por mês o valor de até 1/2 salário-mínimo. (Figura 67) 

 
Figura 67 – Proporção de empregos formais e informais em Barreirinhas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: IBGE (2011) 

 

 

Uma forma encontrada de fortalecer os trabalhadores que se encontram 

sem os seus direitos trabalhistas preservados consiste na formação de cooperativas 

populares, dessa maneira, você potencializa a capacidade de geração de emprego e 

renda para seus associados.  

A atividade turística foi responsável pelo surgimento de algumas 

cooperativas em Barreirinhas, todas elas possuindo uma relação direta com o trade 

turístico, dessa forma, foram catalogadas quatro cooperativas, a Cooperativa de 

Turismo e Transportes dos Lençóis Maranhenses (COOPCART) que existe desde 

2004 e trabalha com o translado de passageiros no trajeto São Luís – Barreirinhas 

com uma frota atual de 36 carros, a Cooperativa dos Toyoteiros (COOTTALMAR) 

que existe desde o ano 2000 e é composta pelos proprietários de veículos que 

fazem o translado para os principais atrativos do PNLM, de acordo com o cadastro 

do Voucher Digital atualmente existem 199 carros aptos para esse tipo de serviço, a 

Coopernáutica composta por um grupo de condutores de lanchas que fazem o 
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translado conhecido como passeio náutico da sede do município até a Praia do 

Caburé ou para o povoado Atins e a Cooperativa dos Condutores do Parque, 

composta por guias em sua maioria sem uma formação específica, mas que 

conduzem os turistas até os principais atrativos localizados nos Lençóis. (Figura 68) 

 
 Figura 68 – Toyota Jardineira na travessia do Rio Preguiças. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Férias Brasil (2021) 

 

Outra fonte de renda que possui relação direta com a atividade turística 

consiste no artesanato, para Darci Caldas Costa moradora da cidade: 

A matéria-prima básica para os produtos é a fibra do buriti no qual são 

produzidos bolsas, chapéus e artigos de mesa. As vendas dos produtos do 

artesanato são feitas exclusivamente pelas mulheres, pois, existe dentro do 

processo de produção uma divisão de tarefas, na qual o homem é o responsável por 

subir na palmeira e extrair a fibra e a mulher por sua vez de tingir, produzir e vender 

o produto final nas feiras e centros de artesanato.  

 

A respeito da produção artesanal no município, o site Portal Barreirinhas 

afirma que a cidade tem se destacado na produção artesanal e que utiliza 

principalmente a fibra de buriti como matéria-prima, a fibra é obtida do broto 

passando por um processo de extração que obedece a uma periodicidade, a partir 

de um manejo natural desenvolvido pelos próprios artesãos, o que garante uma 

prática sustentável e a garantia da sobrevivência da palmeira.  
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De posse do broto, inicia-se a retirada do linho com a abertura dos folíolos 

da folha em água fervente por aproximadamente 15 minutos, o artesão realiza o 

cozimento da fibra muita das vezes substituindo a água por tinta durante a fervura, 

só então o linho estará pronto para as diversas técnicas de tecelagem como o 

macramê, crochê, batimento, carreira e entrelaçamento. (PORTAL BARREIRINHAS, 

2021) 

Apesar da pequena divisão do trabalho, percebe-se que o artesanato tem 

servido como uma fonte de renda para vários moradores, que se reúnem em forma 

de associações e cooperativas com o objetivo de vender seus produtos ou 

exportarem para destinos como Salvador e São Paulo. Ao todo foram registrados 

nove pontos de venda de produtos artesanais em Barreirinhas, com destaque para o 

Centro de Artesanato, que fica localizado próximo à praça do trabalhador no centro 

do município. O trade turístico, ou seja, o conjunto de equipamentos que constituem 

o produto turístico, vem apresentando como destaque o setor de alimentação.  

De acordo com o relatório do IBGE (2012) que relaciona a perspectiva 

econômica associada ao turismo, o setor de alimentação é responsável por 50,71% 

dos postos de trabalho associados ao turismo, seguido do setor de transporte 

rodoviário com 17,95% e das atividades associadas ao lazer com 16,97%, com 

números bem modestos aparecem as agências de turismo com 0,96%, no entanto, a 

pesquisa aponta que o setor de alimentação foi aquele que apareceu com a pior 

remuneração na média mensal entre os trabalhadores formais.  

Os números acima, reforçam a importância do setor de alimentação na 

abertura de novos postos de trabalho, mas deixa claro que existe por parte do 

mercado uma exploração dos trabalhadores no segmento de bares e restaurantes. 

Com relação a geração de emprego e renda no setor de alimentação em 

Barreirinhas, na maior parte dos estabelecimentos os funcionários não possuem 

vínculo empregatício, no entanto, os bares e restaurantes de maior destaque na 

região mantém todos os direitos trabalhistas previstos na Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) para os seus empregados, tais como: os restaurantes Porto 

Preguiças27, Bambaê, Barlavento e A Canoa. (Figura 69) 

 

 

 

                                                      
27 O restaurante fica no próprio Resort Porto Preguiças e é aberto ao público em geral. 
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Figura 69 – Restaurante Bambaê. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Restaurante Bambaê (2021) 
 
 

Em um estudo intitulado “Diagnóstico do Emprego Turístico Gerado na 

Cidade de Barreirinhas”, Saldanha et al (2017) realizou uma investigação acerca da 

geração de emprego e renda, nos principais meios de hospedagem do município de 

Barreirinhas.  

Os autores utilizaram como amostra 12 estabelecimentos no setor de 

hospedagens, distribuídos em 9 pousadas, 1 hotel, 1 flat e 1 resort. Como processo 

metodológico foi aplicado o Índice de Caracterização do Emprego Turístico (ICET), o 

qual é determinado pelo somatório de pontos atribuídos as diferentes variáveis de 

estudo, tais como: o aumento da oferta de emprego, faixa etária dos funcionários 

contratados, ocupação por gênero, estado civil dos funcionários, histórico da vida 

laboral dos empregados e faixa salarial dos funcionários, dentre outros critérios. 

Cada critério possui uma nota com variação de 1 a 3, sendo que 3 é uma nota 

atribuída ao crescimento no setor, 2 corresponde a manutenção do índice no 

período e 1 corresponde a um eventual decréscimo.  

O resultado da pesquisa aponta para o crescimento dos empregos diretos 

entre os estabelecimentos pesquisados na ordem de 56,46% e os fatores que 

justificam a ampliação na oferta de serviços foram um maior índice de ocupação dos 

estabelecimentos a partir de 2005 e a ampliação das instalações físicas dos 

estabelecimentos estudados.  
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A maior parte dos meios de hospedagem possui como faixa etária de 

seus funcionários, o intervalo de idade de 25 até 45 anos com a maior parte sendo 

composta por mulheres e com alguma experiência local em outros estabelecimentos 

ou casas de segunda residência. Com relação a escolaridade e capacitação dos 

empregados contratados, a maior parte tem baixa escolaridade e não dominam um 

outro idioma e por fim, os estabelecimentos pagam o salário base da categoria 

estabelecidos através dos sindicatos.  

Dessa forma, a pesquisa realizada por Saldanha et al (2017) aponta para 

um cenário com um ICET de “alta relação do turismo com o emprego”, no entanto, o 

universo da amostra pesquisada corresponde apenas a 10,16% do total de meios de 

hospedagem no município de Barreirinhas, outro problema residi nos 

empreendimentos turísticos escolhidos para a pesquisa que são aqueles que 

possuem melhor infraestrutura e que praticam as leis trabalhistas, logo a amostra 

não alcança os menores estabelecimentos que se esquivam das leis trabalhistas e 

não mantém vínculo empregatício com seus funcionários. 

A respeito das oportunidades de emprego geradas pelo setor imobiliário 

no município de Barreirinhas, a pesquisa aponta para um mercado aquecido e com 

diferentes postos de trabalho que vão desde operador de máquinas, ajudante de 

obra, pedreiro, mestre de obras, servente, carpinteiro, pintor e eletricista.  

Esses profissionais são requisitados nos diferentes canteiros de obras 

espalhados pela cidade em Bairros como a Cidade Nova, Aeroporto, Cacimba Seca, 

Carnaubal e nos povoados da Mangaba e no São Domingos. Com um mercado 

imobiliário em expansão, inúmeras construtoras passaram a investir em 

loteamentos, condomínios fechados e casas de segunda residência, exemplo disso 

são as construtoras RBC que lançou o condomínio Cidade Jardins e está 

construindo o empreendimento Villaggio Atlântida, a construtora Conviver Urbanismo 

que lançou dois loteamentos e a VM Empreendimentos que está construindo os 

empreendimentos Lençóis Confort Residence e o Prime Lençóis Residence.  

Com relação aos aspectos sociais, alguns indicadores foram 

mencionados no capítulo 4 da tese, no entanto, chama atenção o baixo desempenho 

do município com relação ao IDH–M (2010), que apresenta o valor de 0,570, o Atlas 

de Desenvolvimento Humano (2013) no qual a renda per capita do município fica 

com uma média baixa de 197,08 (cento e noventa e sete reais e oito centavos) e o 

Coeficiente Gini no valor de 0,610, revelando uma extrema desigualdade social 
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existente no município de Barreirinhas.  

Esses indicadores revelam o caráter concentrador de renda 

proporcionado pela atividade turística, pois, o desenvolvimento local gerado pelas 

agências de turismo, pelo setor de hospedagens, bares, restaurantes e pelo 

crescimento imobiliário, não foi suficiente para gerar uma melhoria na qualidade de 

vida da população local.  

A partir do exposto, percebe-se que a atividade turística tornou-se um 

ponto de referência para a economia local, pois, a criação do PNLM e a construção 

da BR – 402 foram momentos essenciais para a fidelização do município de 

Barreirinhas como um dos destinos mais procurados do Maranhão e da “Rota das 

Emoções”.  

Dessa forma, multiplicaram-se no município agências de turismo, veículos 

que fazem os translados até os Lençóis, guias de turismo, bares, restaurantes e 

centros de artesanato, no entanto, apesar do desvelar da atividade turística como 

uma fonte de emprego e renda, a maior parte dos funcionários contratados nos 

estabelecimentos que pertencem ao trade turístico, encontram-se em situação de 

informalidade, ou seja, não possuem vínculo empregatício e estão sujeitos as 

flutuações do mercado turístico local, que funciona com um caráter sazonal.  

Ademais, a pesquisa aponta que a atividade turística tem contribuído para 

os baixos indicadores sociais do município, pois, os dados observados revelam que 

a administração pública é a maior empregadora e que os empregos gerados pelo 

trade turístico são baseados com base na informalidade, dessa forma, a maior parte 

da população local sobrevive com baixos salários ou vivendo abaixo da linha da 

pobreza, o que justifica o município de Barreirinhas estar posicionado na posição 

4950 entre um total de 5570 com relação ao PIB (Produto Interno Bruto) per capita 

em todo o Brasil.  
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6 CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa teve como principal foco de análise a conexão entre 

a atividade turística e o setor imobiliário no município de Barreirinhas (MA). As 

origens das práticas marítimas modernas abordadas no segundo capítulo estiveram 

associadas à difusão da teologia natural, o que representou novas relações da 

sociedade com o mar.  

Nessa perspectiva, o fenômeno da maritimidade ganha representatividade 

ao longo do século XVII e XVIII impulsionado pelo Grand Tour e pelo discurso 

médico higienista. A Revolução Industrial e posteriormente o desenvolvimento do 

setor de transporte ferroviário e rodoviário, aproximaram a população das cidades 

balneárias e estações termais, grosso modo, a procura por banhos frios foi 

substituída pela vilegiatura do sol, fenômeno que chega ao Brasil com anos de 

atraso, mas que se propaga para o litoral brasileiro com destaque para o nordeste. 

As práticas marítimas modernas no Brasil são balizadas pela elite que 

passa a ocupar os espaços praianos em busca de lazer e descanso. Dessa forma, a 

vilegiatura ganha impulso a partir da segunda metade do século XX, com o apoio 

estatal e com a infraestrutura gerada com o surgimento de ruas e avenidas 

direcionadas aos espaços costeiros.  

Dessa maneira, esse novo cenário atrai o mercado imobiliário, 

inicialmente voltado para os investimentos em casas de segunda residência, mas 

que de forma posterior passa a verticalizar os espaços à beira-mar, com a 

construção de prédios e hotéis em municípios como Fortaleza, Salvador e Recife. 

O estado do Maranhão, por sua vez, possui dinâmicas espaciais e uma 

economia marcada por atividades tradicionais na maior parte dos municípios que 

compõe a zona costeira, portanto, às práticas marítimas pretéritas como à pesca 

possuem grande relevância do ponto de vista econômico, pois, as próprias 

condições naturais do litoral maranhense, com grande aporte de sedimentos 

proporcionam uma grande piscosidade em seu litoral.  

Apesar de aspectos econômicos marcados por atividades tradicionais 

como o extrativismo, a agricultura e a pesca, existem dois municípios situados no 

litoral maranhense que funcionam como enclaves de modernidade e possuem 

grande representatividade na atividade turística, o município de São Luís que 

explora um turismo mais associado ao Patrimônio Histórico e Barreirinhas que atrai 
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turistas a partir de suas belezas naturais como o PNLM. 

Em São Luís, percebe-se que a partir da construção da Ponte José 

Sarney no ano de 1969, existe um redirecionamento da cidade para os Bairros do 

São Francisco, Renascença, Calhau e Ponta D’Areia, dessa forma, o fenômeno 

vivido nas demais Regiões Metropolitanas do Nordeste balizado pela vilegiatura 

ocorre de forma tímida em São Luís, contudo, a construção das avenidas Colares 

Moreira, Litorânea, Holandeses e Ana Jansen, foram responsáveis a partir da 

década de 1990 por verticalizar essas áreas e de aproximar moradores e turistas 

dos espaços praianos, com destaque para a praia do Calhau e a Ponta D’Areia.  

Em Barreirinhas, a população autóctone foi responsável por descobrir as 

morrarias e a realizar práticas de lazer durante os fins de semana, no entanto, 

grande impulso na atividade turística ocorre a partir da criação do PNLM no ano de 

1981, para Ataide Júnior (2015) o marketing gerado através de novelas como “A Cor 

do Pecado” no ano de 2004, também pode ser apontado como um período de 

divulgação dos atrativos naturais do PNLM no cenário nacional, assim como a 

inauguração da BR-402 no ano de 2002. 

Um dos destaques nas práticas marítimas modernas no município de 

Barreirinhas consiste no povoado de Atins, essa localidade é considerada “A 

Jericoacoara Maranhense” e atrai praticantes do Kitesurfe e de Rally nos finais de 

semana, os atletas buscam os ventos fortes e os caminhos entrelaçados de dunas e 

areias no entorno do parque, como prática esportiva e de lazer. 

A respeito do imobiliário turístico existente no litoral nordestino, percebe-

se que houve um construção de um imaginário positivo com relação as suas praias, 

dessa forma, as imagens associadas as mazelas sociais típicas do sertão, foram 

substituídas por um cenário de atratividade e balizado pelo turismo de “sol e mar”, 

vale destacar o papel do PRODETUR-NE no sentido de gerar a infraestrutura básica 

e turística necessária para a chegada dos ETIs, que logo se irradiam pelo litoral 

aproveitando os preços baixos dos terrenos e privando o modo de vida tradicional 

das comunidades autóctones.  

Os promotores imobiliários nacionais juntam-se aos internacionais e 

fazem do litoral nordestino um palco de construções e um verdadeiro imã para os 

CTIs, tais como: o Complexo Costa do Sauipe (BA), o Acqua Beach Park Resort 

(CE) e o Vila Galé Eco Resort (PE).  
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Em Barreirinhas o imobiliário turístico é marcado pelo predomínio de 

pousadas, no entanto, o setor de hospedagens possui grande crescimento com a 

chegada de hotéis, resorts e flats, ou seja, empreendimentos de médio e grande 

porte passam a se instalar no município a partir da inauguração da BR-402. 

Para compreendermos a simbiose existente entre a atividade turística e 

as UC costeiras, no quarto capítulo foram apresentados dados relevantes que 

incluem o PNLM, como um dos 10 Parques Nacionais mais visitados no Brasil no 

ano de 2019 (ICMBIO, 2020), o que reforça a procura por parte dos visitantes por 

uma prática de turismo sustentável, que equilibra as necessidades dos turistas e das 

comunidades receptoras.  

Umas das peculiaridades no estado do Maranhão é que a maior parte de 

suas UC encontra-se na zona costeira, dessa forma, algumas dessas unidades 

foram criadas com o intuito de proteger as belezas cênicas e os aspectos 

paisagísticos que marcam o litoral maranhense;  

Nessa perspectiva, que associa as UC as práticas do lazer e do 

descanso, destaca-se o PNLM que compõe o circuito “Rota das Emoções”. Portanto, 

o município de Barreirinhas tornou-se o epicentro da atividade turística no estado do 

Maranhão e algumas obras patrocinadas pelo PRODETUR-NE e pelo governo do 

estado estimularam o crescimento da cidade, com destaque para a construção da 

BR-402 e a MA-315. 

Para entendermos as atividades conflitantes que ocorrem no PNLM, foi 

necessário analisar o seu plano de manejo. Dessa forma, a especulação imobiliária 

é colocada como uma das atividades mais agressoras e responsável pela 

degradação de dunas, expropriação da população nativa e desmatamento das 

matas galerias.  

Com relação ao zoneamento do parque, a pesquisa apontou como área 

de maior risco, a Zona de Uso Intensivo, pois ela corresponde aos povoados 

Cantinho e Atins, que ao longo desse estudo mostraram-se como áreas de recente 

ocupação por parte das casas de veraneio, condomínios fechados e pousadas, esse 

de tipo de imóvel não respeita a legislação ambiental e são responsáveis pela 

privatização dos balneários e espaços que compõe as margens do Rio Preguiças. 

Observou-se na pesquisa que a infraestrutura básica e turística foi 

essencial para a fidelização da região nordeste como um espaço de atratividade 

turística e imobiliária. Por esta razão, o PRODETUR-NE mereceu uma atenção 
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especial durante o desenvolvimento dessa pesquisa, pois, entende-se que esse 

programa foi um marco para o desenvolvimento de municípios costeiros como 

Fortaleza, Salvador, Recife e Barreirinhas.   

Esse aporte de investimentos públicos gerados pelo programa, contribuiu 

de forma significativa para o desenvolvimento da atividade turística a partir da 

construção e reforma de aeroportos, o surgimento dos voos internacionais e a 

construção de vias que interligam a zona costeira nordestina como a Translitorânea, 

a Costa do Sol Cearense, a Rota do Sol Potiguar e a Linha Verde Baiana. 

De acordo com o BNB (2005), foram investidos no Maranhão na fase I do 

programa, cerca de 40 milhões e na fase II aproximadamente 74 milhões. Dessa 

forma, o estado criou o Plano de Desenvolvimento Integral do Turismo do Maranhão 

ou Plano Maior, que orientou as políticas públicas e investimentos em duas etapas 

enquadrando o município de Barreirinhas como um polo prioritário e indutor da 

atividade turística na Região dos Lençóis.  

Os principais investimentos na infraestrutura básica e de suporte 

realizados em Barreirinhas foram as obras de saneamento básico, a construção da 

Casa do Turista, a finalização da BR-402 e a construção do novo aeroporto que irá 

inaugurar apenas em meados de 2021.  

As metas estipuladas para o circuito “Rota das Emoções” estão 

diretamente relacionadas com a geração de emprego e renda para os moradores 

locais, através de programas de capacitação em parceria com MTur e o SEBRAE e 

abertura de linhas de créditos para os empreendedores locais. 

No intuito de compreender o processo de turistificação ocorrido no 

município de Barreirinhas, percebeu-se que de forma pretérita essa localidade foi 

baseada em atividades econômicas como a pesca, a agricultura e o extrativismo, 

porém, o desvelar da atividade turística a partir da criação do PNLM e seu 

desenvolvimento com a inauguração da BR-402, transformou o município em uma 

zona de especulação imobiliária gerando inúmeros problemas de ordem ambiental, 

mas também foi responsável pelo aumento do número de bares, restaurantes, 

agências de turismo e no setor de hospedagens. 

Ademais, a tese nos levou para o seguinte questionamento, a atividade 

turística atuou como um vetor de empreendimentos imobiliários? As hipóteses que 

norteiam a presente pesquisa estão associadas se essa conexão gerou problemas 

ambientais e foi responsável por gerar melhorias socioeconômicas para a população 
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local.  

Na busca por respostas, o estudo apontou para um aumento do setor de 

hospedagens no estado do Maranhão, e apesar da inconsistência de dados em 

relação a esse segmento no município de Barreirinhas, a pesquisa apontou um 

crescimento de 140,8% desse setor com destaque para as pousadas.  

O quinto capítulo da presente tese, apontou que o setor de hospedagens 

em Barreirinhas inicialmente foi marcado por estabelecimentos simples e de âmbito 

familiar, no entanto, o aumento do fluxo turístico, após a inauguração da BR-402, foi 

responsável pela chegada de empreendimentos imobiliários de médio e grande 

porte, com destaque para os hotéis Beira-Rio, Preguiças e Buriti, o Grand Lençóis 

Flat Residence e o Resort Porto Preguiças.  

Sobre a evolução das segundas residências, o Censo do IBGE (2010), 

apontou um crescimento nesse tipo de imóvel no litoral maranhense entre os anos 

de 2000 até 2010, com um aumento de aproximadamente 67,67% nesse tipo de 

domicílio, contudo, notou-se que a concentração desses imóveis utilizados para 

atender principalmente a uma demanda regional localizam-se em Barreirinhas em 

bairros como o Cruzeiro e no Povoado São Domingos, o que revela a procura por 

espaços próximos ao Rio Preguiças.  

Em linhas gerais, o imobiliário turístico em Barreirinhas, encontra-se nas 

proximidades do Rio Preguiças, revelando a força dos passeios náuticos e das 

práticas marítimas modernas como o descanso e o lazer. Notadamente essa 

valorização junto ao rio trouxe uma série de problemas com destaque para a 

expropriação das comunidades autóctones que foi forçada a migrar para as 

periferias como a Vila Mundico Cosme, Vila Anselmo e o bairro Cidade Nova. 

Normas e leis foram destacadas durante a tese como o intuito de verificar 

se as questões ambientais são respeitadas no município de Barreirinhas, tais como 

o Plano Diretor e a Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e ocupação do Solo, no 

entanto, foram verificados a partir de uma busca em jornais localizados no estado do 

Maranhão inúmeras reportagens sobre a ocupação de APP por mansões e o próprio 

ICMBIO, fez levantamento apontando aproximadamente 160 estabelecimentos 

dentre bares, restaurantes, segundas residências e meios de hospedagens 

localizados em situação irregular nas margens do Rio Preguiças.  

A pesquisa de campo e os registros fotográficos confirmam as 

informações prestadas pelo ICMBIO, no qual, espalham-se empreendimentos em 
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diferentes localidades, porém, destacam-se o bairro Carnaubal e o povoado São 

Domingos como aqueles que exercem maior atratividade por parte das corretoras 

imobiliárias e seus megaprojetos de condomínios fechados. 

Inúmeros problemas foram detectados, mas chama atenção que apesar 

dos maciços investimentos do PRODETUR-NE em Barreirinhas, o município  não 

possui um aterro sanitário e todo o seu lixo é depositado na saída da cidade nas 

proximidades do Bairro Mundico Cosme, com relação ao sistema de esgotamento 

sanitário, os números disponibilizados pela própria prefeitura apontam para um 

cenário de caos, com apenas 4% dos domicílios possuindo rede de esgoto, o que 

coloca em risco um dos principais atrativos naturais da região, o Rio Preguiças. 

Verificou-se que o desenvolvimento da atividade turística em Barreirinhas, 

não foi revertido em desenvolvimento econômico e social para os moradores locais, 

pois, apesar do aumento significativo do trade turístico, a sazonalidade dos 

empregos, associada ao fluxo maior de turistas nos feriados prolongados e aos 

meses de férias, gera uma informalidade na oferta de empregos e as oportunidades 

de trabalho estão associadas a serviços mais simples como os praticados no setor 

de limpeza, vigilância, alimentação e hospedagens. De acordo com dados 

disponibilizados pela Prefeitura de Barreirinhas 38,4% da população vive abaixo da 

linha da pobreza e apenas 4% da população mantém vínculo empregatício.  

As alternativas encontradas pelos moradores locais estão relacionadas 

com a produção artesanal ou a formação de cooperativas com o intuito de 

reivindicarem alguns direitos na relação de prestação de serviço junto as agências 

de turismo.  

Grosso modo, a maioria dos estabelecimentos existentes na cidade que 

envolve desde bares, restaurantes, pousadas, lojas de artesanato, agências de 

turismo e lojas de vestuário, não mantêm vínculo empregatício junto aos seus 

funcionários, no entanto, a pesquisa apontou que os estabelecimentos de médio e 

grande parte no setor de hospedagens, assim como os bares e restaurantes de 

maior destaque no município, mantêm os direitos trabalhistas assegurados para as 

diferentes categorias, mas o contrato é baseado no piso praticado pelo sindicatos 

que pode ser considerado como um valor baixo. 

Por fim, os indicadores sociais no município de Barreirinhas não podem 

ser vinculados ao slogan de “Portal dos Lençóis Maranhenses”, pois os dados 

revelam um município cheio de contraste, no qual existem empreendimentos 
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turísticos e imobiliários de grande porte e ao mesmo tempo o IDH-M é considerado 

como um dos mais baixos do estado do Maranhão, além de uma renda per capita 

com uma média de 197, 08 (cento e noventa e sete reais e oito centavos), o que 

revela as dificuldades enfrentadas pela população local. 

As informações supracitadas respondem a principal pergunta da tese e 

indicam para um desenvolvimento do setor imobiliário e de hospedagens associado 

em Barreirinhas a atividade turística, no entanto, a comunidade local não foi 

favorecida em seus aspectos ambientais, pois, aumentaram os problemas com 

destaque para as ocupações irregulares nas margens do Rio Preguiças, do ponto de 

vista econômico o trade turístico em sua maioria baseia-se na informalidade e na 

terceirização de serviços e por fim na esfera social o município de Barreirinhas 

possui péssimos indicadores, o que revela o caráter concentrador da atividade 

turística praticada nessa localidade.  
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APÊNDICE A – ENTREVISTA ELABORADA PARA OS GERENTES DOS 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, MORADORES E PROPRIETÁRIOS DE 

AGÊNCIAS DE TURISMO LOCALIZADOS EM BARREIRINHAS – MA 

 

Entrevistado Nome: 

Município de 

Barreirinhas 

Povoado/Sede: 

Data: Ano: 

 

1. É possível estabelecer uma relação entre a criação do PNLM no ano de 1981 e 

o crescimento dos empreendimentos imobiliários em Barreirinhas – MA? 

 

2. Quais os investimentos em infraestrutura você aponta como estratégicos para o 

desenvolvimento da atividade turística no município? 

 

3. Barreirinhas atualmente possui como principal atividade econômica o turismo? 

Em caso positivo, baseado em que indicadores você respalda sua resposta? 

 

4. A respeito da infraestrutura básica e turística, esses setores atendem de forma 

satisfatória os empreendimentos imobiliários situados no município? 

 

5. Os ETIs respeitam e praticam a sustentabilidade sendo balizados pelas leis 

ambientais, plano diretor e lei de uso e ocupação do solo do município de 

Barreirinhas? 

 

6. Os hóspedes reconhecem Barreirinhas como um destino turístico associado às 

práticas marítimas modernas? 

7. A comunidade local reconhece o turismo como uma atividade associada a 

aspectos positivos ou negativos? 

 

8. Os ETIs promovem qualificação de seus funcionários e valorizam a mão de obra 

local em todos os segmentos do setor de hospedagens?  

 

9. A proximidade do setor de hospedagens junto ao Rio Preguiças pode ser 

entendida como uma estratégia na captação de turistas? 
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10.  O direcionamento atual dos empreendimentos imobiliários com destino as 

praias, deve ser entendido como um fenômeno casual ou permanente? Em caso 

positivo, quais os motivos para esse fluxo atual? 


