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O panorama da implementação de Sistema de Gestão Ambiental – SGA 
em resorts: Estudo de caso em Itacaré, Ilhéus e Una/Ba 

 
 

RESUMO 
 

 
O panorama da implementação de Sistema de Gestão Ambiental – SGA em 
resorts no Litoral Sul da Bahia e no Nordeste brasileiro corresponde ao 
crescimento das atividades turísticas a partir da década de 80 por esta região 
apresentar atrativos e produtos turísticos e pela viabilização de incentivos 
fiscais dos programas Estatais e da iniciativa privada na tentativa de possibilitar 
a recuperação econômica regional pós-crise do cacau e efetivar a gestão da 
degradação ambiental. Este trabalho analisa o panorama da implantação de 
SGA em resort’s de Itacaré, Ilhéus e Una/BA; identifica os focos de degradação 
da qualidade ambiental; relaciona os dados históricos e legais das políticas 
públicas destes municípios na área do turismo e de meio ambiente; caracteriza 
as ações de gestão ambiental em 7 resorts considerando aspectos do 
“marketing verde”; “lavagem verde” compreende o processo de expansão dos 
resorts no Nordeste e Bahia e compara as ações de gestão ambiental 
desenvolvidas nos resorts mediante as condicionantes ambientais. Para 
alcançar estes objetivos foram realizadas pesquisa bibliográfica, documental e 
publicitária, uso de técnicas de geoprocessamento para mapeamento físico-
ambiental, registros fotográficos e o Roteiro de Observação Sistemática. Os 
dados coletados foram analisados e sintetizados em quadros e produção 
textual. Constatou-se através do mapeamento físico-ambiental que a 
localização dos resorts em Área de Proteção Permanente - APP e Unidades de 
Conservação – UC’s implica no desenvolvimento de Sistemas de Gestão 
Ambiental – SGA mais efetivos de acordo a legislação ambiental vigente e o 
cumprimento das condicionantes da Licença Ambiental para minimização de 
ações que comprometem a qualidade ambiental. Em relação ao 
estabelecimento de instrumentos de Políticas Públicas nos municípios 
analisados é necessária a aprovação e execução do Plano Municipal de 
Saneamento Básico e o de Resíduos Sólidos e a ampliação da fiscalização 
ambiental nos resorts. O panorama da implementação de SGA nos resorts 
apresenta focos de degradação da qualidade ambiental por não cumprir os 
processos de licenciamento ambiental. A educação ambiental e imagem 
institucional dos resorts demonstram ações com maior foco para a promoção 
de “marketing verde” “lavagem verde” que não considera a abordagem 
sistêmica (entradas e saídas dos sistemas) no planejamento do turismo, no uso 
dos recursos naturais. Todo este cenário inviabiliza a participação integrada 
dos atores (stakeholders) – pesquisadores, sociedade organizada, poder 
público e empreendedores no planejamento e ordenamento territorial de das 
atividades turísticas na zona costeira da Costa do Cacau e compromete o ciclo 
de vida das atividades dos resorts e do turismo local. 
 

   
Palavras-chave: Resorts; gestão ambiental e licenciamento ambiental. 

 

 



 

 

The perspective in implement Environmental Management System (SGA) 

in resorts: a particular case from Itacaré, Ilhéus and Una/BA 

ABSTRACT 

 

The perspective of Environmental Management System (SGA) implemented in 

Southern Bahia Coast and brazilian Northeast resorts corresponds to tourist 

activity increase, since 80, because this mentioned region has tourists 

atractives and products, plus viability to taxes incentives by State Programs and 

a private iniciative that try to actualize a enviromenmental degradation 

management and potenciate a regional economics recovery after coca crisis. 

This dissertation analyze the perspective of SGA implantation in Itacaré, Ilhéus 

and Una resorts; identifies foci of environmental quality degradation; lists 

historics and legal data about public tourist and environment policies adopted 

by mentioned cities; characterizes environmental management in seven resorts, 

by seeing “green marketing” aspects; understands the process of Northeast and 

Bahia resorts increase and compares environmental management actions 

developed by resorts by considering environment conditions. Bibliographic, 

documental and advertising researches were made to meet this dissertation 

objectives, by using geoprocessing techniques to map physical and 

environmental aspects, photographic records and the Systematic Observation 

Guide. Data presented in this dissertation were analysed and compressed by 

charts and textual productions. By physical and enviromental maps, we just 

realized that resorts located in Permanent Protection Area (APP) and 

Conservation Unities (UC’s) are a condition to involve a more effective 

Environmental Management System (SGA) development, accordind to actual 

Environmental Law, and a fulfillment of Environmental Licence conditions, in 

order to minimize actions that implicate Environmental Quality. It’s necessary to 

approve and execute a Municipal Basic Sanitation and Solid Residual Politics, 

and harder supervision to resorts. The perspective of SGA implantation in 

resorts shows foci of Environmental Quality degradation, caused by 

disobedience to Environmental Laws. Resorts act to promove the “green 

marketing” by Enviromental Education and institutional figure. They don’t 

consider Systemic Approach (In and out systems) to plan tour by using Natural 

Resources. The result of this dissertation suggests that is impossible to 

stakeholders (researchers, society, government and enterprising) to work 

integrally to plan and organize tour territory and activities on Cocoa Coast Zone, 

that’s implicate on a risk to resorts activities and local tour. 

 

Key-words: Resorts, Environmental Management and Environmental Law. 
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INTRODUÇÃO 

 

A implementação de Sistema de Gestão Ambiental – SGA na rede 

hoteleira (Resorts) a partir da década de 80 tornou-se fundamental no setor de 

administração, economia e políticas públicas, por conta do controle da 

degradação da qualidade ambiental em áreas de zona costeira em nível 

internacional e nacional com maior intensidade no Nordeste e no Território do 

Litoral Sul da Bahia (SEI, 2012), especificamente em Itacaré, Ilhéus e Una/BA. 

A partir da década de 80 o Brasil, Nordeste e o Litoral Sul da Bahia 

vivenciaram o aumento da implantação de resorts atraídos pelas belezas 

naturais das suas praias, rios, manguezais, Mata Atlântica, condições 

climáticas; incentivos fiscais e planejamento de políticas públicas e econômicas 

de fomento à tentativa regional de recuperação socioeconômica através do 

turismo diante da crise na produção cacaueira e com ampliação por causa da 

realização de grandes eventos internacionais do esporte no Brasil a partir de 

2013. 

As empresas hoteleiras localizadas próximas a Unidades de Conservação 

contribuem com a geração de resíduos sólidos e líquidos, onde o Turismo e 

agente de comercialização dos espaços naturais em prol dos interesses 

corporativos em detrimento da preservação ambiental, usada muitas vezes 

como estratégia de “lavagem verde” para atender o público de turistas de forma 

comparativa e competitiva no mercado hoteleiro, cada vez mais amplo, aliando 

questões administrativas e econômicas à responsabilidade social e ambiental 

frente às normatizações definidas pelas Políticas Públicas de Turismo e Meio 

Ambiente. 

A Teoria Geral dos Sistemas proposta por Bertalanffy na década de 30 e 

ampliada para a abordagem geossistêmica através dos estudos de Sotchava 

para as ciências ambientais aborda os sistemas abertos, as relações e 

integrações da ação antrópica, exploração biológica e potencial ecológico que 

contribuem para a gestão ambiental em resorts e para o planejamento 

sistêmico de gestão empresarial proposto por Tachizawa (2002) no 

desenvolvimento das atividades turísticas em resorts. Diante disso, é 

importante considerar as especificidades administrativas e da gestão 

empresarial em resort, o histórico de implementação desta atividade, 



2 

 

definições, estrutura e tipologia com base em parâmetros e normas legais, 

além da compreensão com a efetividade do ciclo de vida do produto turístico e 

questões ambientais perante o contexto internacional, nacional e da Bahia. 

O Problema dessa pesquisa visou analisar as ações ambientais 

implementadas pelos resorts como tentativa de desenvolvimento de um 

determinado Sistema de Gestão Ambiental. Ainda, neste sentido, 

consideramos no desenvolvimento de um SGA o processo de Licenciamento 

Ambiental e monitoria constante das condicionantes ambientais da Licença 

Ambiental para corresponder as demandas da legislação ambiental. 

Desse modo, os agentes de promoção do turismo são desafiados a 

atender e planejar suas atividades coerentes a mitigação da degradação da 

qualidade ambiental nas áreas ocupadas ciente de que seu ciclo de vida é 

proporcional à qualidade ambiental através dos princípios de sustentabilidade 

ambiental do turismo proposto por Butler (1993) e de ações em gestão 

ambiental fundamentadas em um SGA e não apenas como instrumento de 

“lavagem verde”, atendendo a integridade da abordagem teórica sistêmica. 

 

1.1.  JUSTIFICATIVA 

 

A temática desta pesquisa é promissora como área de estudo pelas 

ciências ambientais ao analisar a atividade turística considerando-a um 

fenômeno social. Desse modo, consideram-se as relações entre população, 

serviços, governo local e lugar turístico, buscando desenvolver fundamentos 

teórico, práticos e técnicos para subsidiar a gestão ambiental de resorts na 

zona costeira dos municípios de Itacaré, Ilhéus e Una/BA que viabilize o 

planejamento sustentável dos empreendimentos, pois estas áreas podem ser 

alvo de degradação ambiental. 

A relevância desta pesquisa considera os desafios enfrentados pelos 

Resorts na implementação de Sistema de Gestão Ambiental – SGA e do 

processo de licenciamento ambiental na zona costeira de Itacaré, Ilhéus e 

Una/BA. Esta proposta de pesquisa do Mestrado em Desenvolvimento 

Regional e Meio Ambiente está inserida no Território do Litoral Sul da Bahia 

(SEI, 2012) que nos últimos 20 anos reestruturam-se para ampliação e 
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fortalecimento do turismo e na ampliação de instalação de resorts, geridas por 

planos de gestão ambiental, mediante os critérios de sustentabilidade. 

Diante disso é necessária a participação do setor privado, comunidades, 

poder público, instituições superiores de ensino e órgãos legais envolvidos na 

política de Gerenciamento Costeiro no desenvolvimento das atividades 

turísticas. Os resultados desta pesquisa servirão de instrumentos científicos 

para o desenvolvimento de gestão ambiental nos resorts, ações fiscalizadoras 

do Poder Público e empresarial nas áreas internas e zona costeira dos resorts, 

buscando a redução/prevenção dos impactos ambientais. 

Esta pesquisa é de caráter interdisciplinar e trata de uma temática que 

pressupõe estabelecer relações entre a geografia, história, biologia, direito, 

ecologia e administração por se tratar de uma atividade turística como um 

fenômeno social, envolvendo as relações entre meio ambiente, serviços, 

governo local e lugar turístico. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 GERAL 

Analisar a implementação de Sistema de Gestão Ambiental – SGA em resorts 

instalados na zona costeira de Itacaré, Ilhéus e Una/Ba. 

 

 

1.2.2 ESPECÍFICOS 

 Identificar os principais focos de degradação da qualidade ambiental nas 

imediações dos resorts;  

 Compreender o processo histórico da transição da monocultura do 

cacau e da expansão dos resorts no Município de Itacaré, Itabuna e 

Una/BA; 

 Relacionar os instrumentos de Políticas Públicas voltadas para o meio 

ambiente (licenciamento ambiental) com o processo histórico de 

construção dos resorts em Itacaré, Ilhéus e Una/BA. 
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 Descrever as ações de gestão ambiental desenvolvida pelos resorts 

instalados na zona costeira de Itacaré, Ilhéus e Una/BA considerando 

aspectos da “lavagem verde”;  

 Comparar as ações de gestão ambiental desenvolvida pelos resorts nas 

suas áreas internas e zona costeira de Itacaré, Ilhéus e Una/BA. 

 

 

1.3. HIPÓTESE 

 

 Supõe-se que o panorama da implementação de Sistema de Gestão 

Ambiental – SGA em resorts instalados em Itacaré, Ilhéus e Una/BA apresenta 

dificuldades para implementação de SGA e atendimento às diretrizes legais do 

Licenciamento Ambiental, gerando focos de degradação da qualidade 

ambiental e evidenciando a necessidade do desenvolvimento da gestão 

ambiental de forma sistêmica. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. CONTRIBUIÇÕES ESTUDO E PESQUISAS AMBIENTAIS E TURISMO 

 

A fragmentação entre elementos naturais e humanos na pesquisa científica 

consiste em um dos maiores desafios metodológicos a serem enfrentados nas 

ciências ambientais para o alcance da totalidade espacial, natural e social que 

atenda as demandas e questões postas pelo crescimento do consumismo, 

crise ambiental e problemas de degradação da qualidade ambiental. 

Chistofoletti (1985) ao referir-se aos reflexos da interação dos organismos 

que compõem o ecossistema com o ambiente na escala humana. Esta análise 

foi idealizada por Humboldt e Ritter no século XIX em inserir métodos e 

metodologias que interrelacionasse os fenômenos naturais e antrópicos. 

Diante disso, a Teoria dos Geossistemas é considerada em pesquisas 

recentes de Lopes (2009), como um instrumento metodológico para 

compreender as complexidades que envolvem a “evolução e interação dos 

componentes socioeconômicos e naturais”, bem como, questões ambientais de 

forma dinâmica (AMORIM, 2012, p.86). Além do mais, a teoria dos 

geossistemas é útil para “tratar das complexas questões ambientais, 

desenvolvimento sustentável e da necessidade de convergir às visões das 

culturas científicas e humanísticas” (CANALI, 2004, p.174). 

A teoria dos geossistemas é definida por Sotchava (1977) como: 
 
 

formações naturais que obedecem à dinâmica dos fluxos de 
matéria e energia, inerentes aos sistemas abertos, que em 
decorrência da ação antrópica, podem sofrer alterações na sua 
finalidade, estrutura e organização, pois a interferência 
antrópica pode alterar a entrada de matéria e energia, interferir 
no armazenamento e/ou na saída de matéria, modificando 
assim a entropia do sistema (SOTCHAVA, 1977 apud 
AMORIM, 2012, p.89). 
 
 

A teoria dos geossistemas é baseada na Teoria Geral dos Sistemas 

sistematizada por Bertalanffy no ano de 1930 como “categoria concreta do 

espaço, composto pela ação antrópica, exploração biológica e potencial 

ecológico” conforme Bertrand (1971, apud AMORIM, 2012, p.89) Figura 1. 

Nas pesquisas recentes da área de ciências ambientais a teoria 
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geossistêmica é muito abordada através das contribuições de Tricard em 1965 

através da “classificação de unidades ecodinâmicas do meio ambiente” e pelas 

contribuições de Bertrand (1971) através da introdução do geossistemas nos 

estudos da geomorfologia, considerando as interações entre a ação antrópica, 

o potencial ecológico e a exploração biológica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Representação esquemática dos geossistemas conforme Bertrand. 
Fonte: BERTRAND, G, 1968 tradução de Olga Cruz (2004, p. 146). 
 

 

 A abordagem geossistêmica para Suertegaray (2002) nas ciências 

ambientais foi uma tentativa de alcançar mais integridade e conjunto na análise 

da natureza através do método sistêmico oriundo das ciências biológicas da 

década de 20, mas que insere o homem e não apenas aborda aspectos físicos 

da natureza. 

 
Ao buscar este caminho construíram-se conceitos como o de 
geossistema, que, por sua vez, ultrapassa na suaconstrução a 
integração do conhecimento da natureza. Ultrapassa, porque 
inclui o homem(ação do homem) neste contexto. Esta 
concepção, ainda que naturalize a ação do homem, impõe uma 
outra discussão que, em nosso entendimento, ultrapassa a 
geografia física. Ultrapassa, na medida em que resgata para a 
análise a dimensão antrópica, característica central da 
geografia enquanto ciência da relação natureza e sociedade. 
(SUERTEGARAY, 2002, p.113). 
 
 
 
 



7 

 

 Sotchava (1977 apud RODRIGUES, 2001, p.73) afirma que apesar da 

teoria dos geossistemas ser aplicada com maior freqüência na “Geografia 

física” ela pode ser um importante instrumento para o estudo de “fatores 

econômicos e sociais” que influenciam a estrutura dos “fenômenos naturais”. 

 
 
Os geossistemas podem refletir parâmetros sociais e 
econômicos que influenciam importantes conexões em seu 
interior. Essas influências antropogênicas podem representar o 
estado diverso do geossistema em relação ao seu estado 
original. Esse estado derivado muitas vezes pode ser mantido 
por meio de outras intervenções técnicas, também passíveis de 
reconhecimento, não excluindo a possibilidade ou a existência 
de “sistemas totais que representem sistemas geográficos, 
econômicos, sociais e técnicos” (Sotchava, 1977 apud 
RODRIGUES, 2001, p. 73) 

 

Na sistematização da Teoria dos geossistemas houve também a 

contribuição de Tricart (1977) quando definiu sistema em como “conjunto de 

fenômenos que se desenvolvem a partir dos fluxos de matéria e energia, que 

tem origem a partir de uma interdependência, no qual surge uma nova entidade 

global, integral e dinâmica”, como analisa Amorim (2012, p.86). 

O objetivo da teoria Geral dos Sistemas de Bertalanffy consiste em 

“identificar as propriedades, princípios e leis característicos dos sistemas em 

geral, independente do tipo de cada um, da natureza de seus elementos 

componentes e das relações ou forças entre eles” (AMORIM, 2012, p.85).  

Para Bertalanffy (1977, p.61) a Teoria Geral dos sistemas é “uma ciência 

geral da totalidade organizada” para corresponder a demanda da ciência 

contemporânea diante do surgimento de sistemas de ordens variantes, não 

inteligíveis a investigação das partes de forma isolada. Por conta disto o objeto 

da Teria Geral dos Sistemas proposta por Bertalanffy consiste na: 

 

formulação de princípios válidos para os “sistemas” em geral, 
qualquer que seja a natureza dos elementos que o compõem e 
as relações ou “forças” existentes entre eles 

(BERTALANFFY, 1977, p.61). 
 
 

Para Amorim (2012) a noção de sistema é muito discutida por diversos 

autores. Hall e Fagen (1956) destacam na definição de sistema, como qualquer 
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conjunto de elementos, relações entre eles e atributos no espaço; Thornes e 

Brusden (1977) acrescentam a necessidade de um objeto ou finalidade; Miller 

(1965) destaca as inter-relações entre as unidades e grau de organização na 

composição do todo, maior que as partes; Morin (1977) destaca a totalidade, a 

globalidade e o traço relacional, pois, 

 

A inter-relação que liga o somatório das partes à do todo é 
recíproco, ou seja, a descrição (explicação) das partes 
depende do todo, que depende das partes e é no circuito que 
se forma a descrição/explicação (MORIN, 1977, apud, 
AMORIM, 2012, p.86). 
 
 

A noção de totalidade para Santos (1996 apud CANALI, 2004, p.178) 

decorre não apenas “da soma das partes, mas ao contrário, a totalidade explica 

as partes” e é a “realidade em sua integridade se apresentando como conjunto 

de todas as coisas e de todos os homens em sua realidade, isto é, em suas 

relações e em seu movimento” (SANTOS, 1996, p.92-93).  

Sendo assim é importante que haja uma compreensão das partes que 

constituem a totalidade e o processo de inter-relacão para “enumerar os 

elementos, seus atributos e suas relações, apresentando de forma nítida a 

abrangência do sistema”, segundo destaca Christofoletti (1980, apud AMORIM, 

2012, p.87). Por conta disto, as dinâmicas que envolvem aspectos biológicos e 

sociais perpassam a concepção do ambiente como: 

 
 

ascondições circunstanciais sob as quais existe uma 
organização ou um sistema. Pode ser afetado ou descrito pelos 
aspectos físicos, químicos e biológicos, tanto naturais como 
construídos pelo homem. O ambiente é comumente usado para 
referir-se às circunstâncias nas quais vive o homem 
(BRACKLEY, 1988 apud CRISTOFOLETTI, 1988, p.37) 
 
 
 

A aplicação da teoria dos geossistemas na pesquisa ambiental está 

relacionada aos sistemas abertos que possibilitam “constantes trocas de 

energia e matéria, tanto recebendo como perdendo” (AMORIM, 2012, p.88), 

apresentando “importações e exportações, construção e demolição dos 

materiais que o compõem” (BERTALANFFY, 1977, p.193).  

Esta concepção de sistema aberto contribui na compreensão e pesquisa 
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dos elementos inseridos no estudo do panorama da gestão ambiental 

desenvolvida por resorts localizados na zona costeira de Itacaré, Una e 

Ilhéus/BA diante de uma concepção sistêmica nas atividades turísticas de 

entradas e saídas de viajantes e turistas em região de rotas de trânsito o que 

se configuracomo uma retroalimentação em circuito (Figura 2). 

 

Figura 2: Sistema básico de Turismo concebido por Leiper (1990). 
Fonte: Leiper (1990) apud Cooper et. al. (2007, p. 37). 

 

Diante desta concepção de Amorim (2012) e Leiper (1990) destacam a 

existência de sistemas abertos, por mais que o geossistema esteja mais 

relacionado ao “estudo interativo do espaço natural, para a análise dos 

processos atuais de degradação ambiental” (CASSETI, 1991 apud CANALI, 

2004, p.178) nas bacias hidrográficas, sendo que os fatores dos subsistemas 

antrópicos não podem ser figurantes na análise. 

As contribuições dos conhecimentos sistêmicos para as pesquisas 

ambientais estão relacionadas a: 

 

a constituição de um método unificador para a Ciência 
Ambiental; a apreensão das estruturas da superfície terrestre 
de forma integrada; o aprimoramento de uma proposta de 
trabalho científico multidisciplinar; o desenvolvimento de 
técnicas e métodos estatísticos e cartográficos voltados à 
análise espacial e o aprimoramento dos conceitos de gestão e 
planejamento territoriais sob uma perspectiva ambiental 
(VICENTE e FILHO, 2003, p.342). 

 

Nesse sentido, Christofoletti (2008, apud AMORIM, 2012, p.88) pontua que 
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os “sistemas complexos apresentam diversidade de elementos, 

encadeamentos, interações, fluxos e retroalimentação compondo uma entidade 

organizada”, como mostra o Sistema de um produto e suas interfaces 

ambientais (Figura 3). 

 

Figura 3: Sistema de um produto. 
Fonte: ABNT. NBR ISO 14040. 2009 apud BARBIERI, 2011, p.250. 

 

 O Sistema de um Produto Turístico (Figura 3) define a fronteira de um 

novo sistema, fluxos de entrada e saídas e a respectiva lista de inclusão e 

exclusão no Ciclo de Vida do Produto – CVP através de escolhas controladas e 

geridas por planejamento consciente da gestão administrativa e ambiental de 

uma empresa. A adoção da visão sistêmica envolvendo a relação entre os 

resorts e o meio ambiente possibilita, 

 

 

O que se deve procurar em uma organização é uma visão 
sistêmica, global, abrangente e holística que possibilita 
visualizar as relações de causa e efeito, o início, o meio e o fim, 
ou seja, as inter-relações entre recursos captados e valores por 
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ela obtidos. A adoção do enfoque sistêmico permite que a 
organização analise o meio ambiente definindo o cenário 
provável, de longo prazo a partir do qual objetivos institucionais 
e respectivas estratégias para atingi-las são delineados 
(TACHIZAWA, 2002, p.90). 
 

O modelo sistêmico de gestão ambiental em empresas (Figura 4) 

desenvolvido por Tachizawa (2002) estabelece as operações empresariais, 

gestão ambiental/gerenciamento ecológico; gestão estratégica relacionadas ao 

meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Modelo sistêmico de gestão ambiental em empresas. 
Fonte: TACHIZAWA, 2002, p.89. 

 

O envolvimento e planejamento de um determinado resort com base nos 

pressupostos de Tachizawa (2002) colocarão a empresa na frente dos 

concorrentes, pois “empresas que enxergarem o meio ambiente, como um 

desafio competitivo, maiores serão suas chances de permanecerem no 

mercado” (TACHIZAWA, 2001, p.90). Isto será possível quando os elementos 

da fronteira do sistema turístico (aquisição de materiais, processo de produção, 

uso, reciclagem, reuso, tratamento dos resíduos e de suprimento de energia e 

transporte) forem considerados. 

 

2.2.  POLÍTICAS PÚBLICAS: TURISMO E MEIO AMBIENTE NO SETOR 

HOTELEIRO (RESORTS) DO BRASIL E DO NORDESTE 
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As Políticas Públicas (PP’s) segundo Teixeira (2002, p.2) são “diretrizes 

e princípios explícitas ou formuladas em documentos” que norteiam as relações 

entre atores estatais oficiais e políticos profissionais – “presidentes, líderes de 

partidos, legisladores, juízes, governadores, burocratas” - e os informais 

(empresas, meios de comunicação, sindicatos, movimentos sociais e atores 

acadêmicos/conhecimento), como destaca Payne et al (2007, p.17).  

As PP’s são promovidas pelo Estado capitalista na mediação de conflitos 

sociais de grupos, exercendo a função de articulador e organizador social 

dentro de um sistema de relações e organizações políticas. Diante da tentativa 

de conciliar os diversos interesses dos agentes envolvidos no processo de 

elaboração e implantação das PP’s, a mediação institucional é fundamental 

para a obtenção de legitimidade e eficácia, que para Laswell (1936 apud 

SOUZA, 2006, p. 24) está relacionado às “decisões e análises sobre política 

pública implicam responder às segintes questões: quem ganha o quê, por quê 

e que diferença faz”. 

O fortalecimento do modelo político democrático viabiliza a participação 

social na elaboração à implantação das políticas públicas que possibilitam o 

“surgimento de variados instrumentos que mitigam os impactos ambientais” e 

enfrentamento da crise ecológica nas últimas quatro décadas com maior 

ênfase a respeito do desenvolvimento sustentável na gestão dos recursos 

naturais que abriu espaço para os as “associações ambientais, institutos de 

pesquisa ambiental, repartições públicas encarregadas com a preservação 

ambiental) entraram em cena, transformando e reestruturando o processo 

político” (FREY, 2000, p.217) pois, 

 

Muitos movimentos sócio-ambientais conseguiram 
conquistar um papel fundamental nas redes que vêm se 
formando em torno de políticas públicas ou de temas 
políticos específicos (policy- ou issue networks) e exercem 
desta maneira uma influência significativa nas respectivas 
políticas ou no planejamento setorial. É por essa razão que 
representantes da abordagem política de participação 
democrática favorecem a mobilização da participação 
democrática à ação estatal e atribuem à participação um 
potencial maior para enfrentar a atual crise ecológica 
(DRYZEK, 1992, p. 27). 
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Nesse contexto a gestão ambiental pública está relacionada a 

“preocupações ambientais dos empresários com o governo, a sociedade e o 

mercado” (BARBIERI, 2011, p.103) como agentes de PP’s que cobram das 

empresas responsabilidade social e ambiental. Desse modo, este assunto 

ocupa maior ênfase nas arenas (espaço de conflitos e consenso), 

considerando o sistema político, forças políticas e resultados produzidos no 

sistema político no contexto da ciência política: 

 

Em primeiro lugar, podemos salientar o questionamento 
clássico da ciência política que se refere ao sistema político 
como tal e pergunta pela ordem política certa ou verdadeira: 
o que é um bom governo e qual é o melhor Estado para 
garantir e proteger a felicidade dos cidadãos ou da 
sociedade foram as preocupações primordiais dos teóricos 
clássicos Platão e Aristóteles. Em segundo lugar, temos o 
questionamento político, propriamente dito, que se refere à 
análise das forças políticas cruciais no processo decisório. 
E, finalmente, as investigações podem ser voltadas aos 
resultados que um dado sistema político vem produzindo 
(FREY, 2000, p.213). 

 

Este processo no Brasil, na Região Nordeste e no Território do Litoral 

Sul da Bahia (SEI, 2012) é estabelecido através de políticas públicas voltadas 

para a regulamentação das ações do poder público com base em “regras e 

procedimentos” (TEIXEIRA, 2002, p.2) que buscam mediação entre Estado e 

atores da sociedade civil e sofrendo forte influência da abordagem econômico-

liberal que aposta nas 

 

forças de autoregulação do mercado, e parte do 
pressuposto de que pressão de concorrência, crescimento 
econômico e prosperidade levariam automaticamente ao 
uso racional dos recursos naturais, ao progresso tecnológico 
e a novas necessidades de consumo compatíveiscom as 
exigências do meio ambiente ( FREY, 2001, p.3). 

 

Esta abordagem valoriza o consumismo e o economicismo (modelo 

neoliberal), segundo Frey (2001, p.3) “impede a formação da consciência 

ecológica, por sua vez necessária para que a demanda por produtos 

ecologicamente mais sustentáveis possa aumentar”. Sendo assim, para este 

mesmo autor, as políticas públicas voltadas para questões ambientais assume 
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elementos “tecnocratas de planejamento” que motivados ecologicamente 

partem da idéiade 

 

planejabilidade da sustentabilidade de desenvolvimento. A 
superação dos problemas ambientais é perseguida por 
meios gerenciais, dentro de uma perspectiva reformista e 
tecnocentrista, confiando na expertise profissional (MASON, 
1990, p. 24-25) 

 
 
          Sendo assim, o Estado interfere nas questões ambientais, de gerência e 

desenvolvimento sustentável através do planejamento para reduzir/evitar “os 

efeitos nocivos dos processos de crescimento econômico, ou ainda, para poder 

eliminar ou reparar distúrbios e danos já existentes” (FREY, 2001, p.7). 

Estes pressupostos de “planejabilidade” (MASON, 1990) estão 

presentes na compreensão das políticas públicas do setor econômico do 

turismo está nas arenas de conflito entre desafios para o crescimento 

econômico de regiões consideradas estagnadas e preservação dos recursos 

naturais principalmente na zona costeira e em ilhas, após a Revolução 

Industrial, na década de 50 nos Estados Unidos, quando então as atividades 

turísticas tornaram-se movimento de massa.  

A definição de PP’s em turismo para Alan Carvalho (2000, p.99) está 

relacionada a um “conjunto de decisões e ações relativas à alocação 

imperativa de valores” consubstanciados e amparados nos programas, 

projetos, planos, metas e orçamento de Poder Público referente ao turismo que 

é definido como: 

 
Fenômeno que ocorre quando um ou mais indivíduos se 
transladam a um ou mais locais diferentes de sua residência 
habitual por um período maior que 24 horas e menor que 180 
dias, sem participar nos mercados de trabalho nos locais 
visitados (ARENDIT, 1999, p.17). 

 

Dessa forma é possível classificar as políticas públicas implementadas 

para as atividades turísticas da rede Hoteleira (resorts) que segundo Teixeira 

(2002) são de natureza estrutural na busca pela interferência em relações 

estruturais (emprego); com abrangência universal para os empreendedores da 

rede hoteleira que impactam na regulamentação do comportamento dos atores 
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para atender interesses gerais da sociedade e nas redes envolvem a 

administração dos hotéis (resorts). 

As redes sociais que compõem o desenvolvimento do turismo são 

compostas pela comunidade local adjacente, poder público, Organizações Não-

Governamentais (ONG’s) e demais interessados, como apresenta o modelo de 

desenvolvimento de ações para maximizar a eficácia das PP’s no Turismo. 

Para atingir a eficácia o destino turístico e a gestão pública turística 

precisam estar cientes ao planejamento constante de ações sistêmicas 

voltadas para a infraestrutura, capacitação profissional, cumprimento da 

legislação vigente, inovação em produtos turísticos, agendamento de eventos 

culturais, arranjos produtivos, ações de marketing e tendências de mercado, 

(Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Modelo Simples de Gestão Pública do Turismo. 
Fonte: Caio CARVALHO. 2009. 

 

 

No Brasil, os serviços turísticos da rede hoteleira (resorts) são 

considerados a partir da Lei nº 6.505, de 13 de dezembro de 1977, 

regulamentada em 1981 pelo Decreto nº 86.176, que tratou sobre as atividades 

e serviços turísticos, estabelecendo condições para o funcionamento e 

fiscalização, definidos pela Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), atual 

Instituto Brasileiro de Turismo, nomenclatura alterada em 1991, como mostra a 

Tabela 1, acerca do Processo histórico de políticas públicas para as atividades 

turísticas no Brasil de 1938 - 2014. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.505-1977?OpenDocument
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A Política Nacional de Turismo só veio a vigorar em 17 de Setembro de 

2008, através da Lei de nº 11.771, regulamentada pelo Decreto de nº 7.381 de 

02 de dezembro de 2010 e define no Artigo de nº 24 os meios de hospedagem 

como “unidade habitacional o espaço atingível a partir das áreas principais de 

circulação comuns no estabelecimento, destinado à utilização privada pelo 

hóspede, para seu bem estar, higiene e repouso”.  

O Plano Nacional do Turismo – PNT de 2003 - 2007 teve como metas 

principais a criação de condições para gerar 1.200.000 novos empregos e 

ocupações; aumentar para 9 milhões o número de turistas estrangeiros no 

Brasil; gerar 8 bilhões de dólares em divisas; aumentar para 65 milhões a 

chegada de passageiros nos vôos domésticos; ampliar a oferta turística 

brasileira, desenvolvendo no mínimo três produtos de qualidade em cada 

Estado da Federação e Distrito Federal. Estas metas contemplam também os 

municípios do Território de Identidade do Litoral Sul da Bahia (SEI, 2012). 

Estas metas tiveram a “multidisciplinariedade” do setor como um dos 

principais aspectos relacionados à questão ambiental, aos impactos 

econômicos, sociais, ambientais, políticos e culturais gerados pelo Turismo. 

Este aspecto implica no processo de Planejamento e Gestão do turismo que 

oriente e discipline a constituição de instrumentos de aceleração do 

desenvolvimento nos níveis municipal, regional e nacional. 

O PNT de 2007- 2010 contemplou a respeito ao meio ambiente, 

proteção ao patrimônio histórico e cultural e como meta apresentou o uso das 

diversidades culturais, naturais e regionais do Brasil como atrativos e produtos 

turísticos. Destacou no diagnóstico a queda no nº de turistas internacionais de 

2005 para 2006 de 0,4 mil; crescimento de 15,6 milhões de desembarques 

nacionais de 2003 – 2006; crescimento de 0, 28 mil na geração de empregos 

com o montante de 891.000 mil empregos (2002-2006) e a entrada de turistas 

em 2006 de 5.019.000; 4.316.000 de entrada de divisas em 2006. Este PNT 

ainda buscou promover a realização de 217 milhões de viagens no mercado 

interno; criar 1,7 milhões de novos empregos e ocupações; estruturar 65 

destinos turísticos com padrão de qualidade internacional e gerar 7,7 bilhões 

de dólares em divisas através de oitomacroprogramas. 

O PNT de 2011-2014 considera os efeitos das mudanças climáticas no 

Turismo mundial e as premissas da Conferência Internacional de Meio 
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Ambiente Rio + 20 realizada no ano de 2012, quanto à ampliação das políticas 

de proteção ambiental; maior conscientização sobre as cons8equências do 

aquecimento global; maior utilização de práticas sustentáveis pelas empresas 

do setor; maior compreensão do Turismo como forma de sustentabilidade 

econômica da proteção ambiental e a valorização do Turismo sustentável. 

Apresentou a queda de 21,15 bilhões de saldos comerciais no setor de 

turismo de 2006 – 2009 oriundos da crise financeira internacional dos Estados 

Unidos e países da zona do euro; em 2009 houve queda de 10% na chegada 

de turistas internacionais de 920 para 880 milhões; 6,45 milhões na média 

entre 2006-2009 no nº de chegada de turistas internacionais; crescimento de 

25.110 mil Estabelecimentos Hoteleiros e outros tipos de Alojamento 

Temporário e apresentou como oportunidades sediar a Copa do Mundo de 

Futebol FIFA, em 2014, e os Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, em 2016, 

destacando a Região Nordeste como um dos principais destinos Indutores de 

Desenvolvimento Turístico Regional sendo do total de 24 destinos, 20 estão 

localizados no litoral nordestino (Turismo de Sol e Praia). 

Os destinos indutores do turismo regional destacados pelo PNT de 

2011-2014 para o Nordeste e com maior destaque na oferta de hotelaria 

(resorts) são:  

 

Alagoas: 12 – Maceió e 13 – Maragogi; Bahia: 14 – Maraú; 15 
– Lençóis; 16 - Porto Seguro; 17 – Salvador e 18 - Mata de São 
João; Ceará: 19 – Aracati, 20 – Fortaleza, 21 - Jijoca de 
Jericoacoara e 22 - Nova Olinda; Maranhão: 23 – Barreirinhas, 
24 - São Luís; Paraíba: 25 - João Pessoa; Pernambuco: 26 - 
Fernando de Noronha, 27 – Ipojuca e 28 – Recife; Piauí: 29 – 
Parnaíba, 30 - São Raimundo Nonato e 31 – Teresina; Rio 
Grande do Norte: 32 – Natal e 33 - Tibau do Sul ; Sergipe: 34 – 
Aracaju (PNT de 2011-2014, p. 68.) 

 

Este destaque ao Nordeste definiu-se através das políticas públicas do 

turismo nacional em 1994 (Quadro 1) devido a paisagem e clima” (OLIVEIRA, 

2004, p. 13) através da criação do Programa de Desenvolvimento do Turismo 

No Nordeste Fase I (PRODETUR/NE I) e desde os anos 70 e 80, quando as 

ações do Estado do setor de turismo priorizaram o “incentivo a indústria 

hoteleira” (CARVALHO, 2000, p.105) mediante a destinação de 63% de 
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recursos da Fungetur para a construção de Centros de Convenção; 10% para a 

rede hoteleira e 4% para o turismo social como analisa Barreto (1995).
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Quadro 1 - Processo histórico de políticas públicas para as atividades turísticas no Brasil de 1938 a 2014.  
 

DECRETO/LEI/ FATOS DATA AÇÕES 

 
Decreto-Lei nº 406 

 
04/05/1938 

Autorização governamental para a atividade de venda de passagens (aéreas, marítimas ou 
rodoviárias) 

 
Decreto-Lei nº 1.915 

 
27/12/1939 

Criação da Divisão do Turismo para superintender, organizar e fiscalizar os serviços de turismo 
interno e externo 

 
Decreto-Lei nº 2.440 

 
23/07/1940 

Obrigatoriedade no registro prévio de empresas de agencias de viagens ao governo 

 
Extinção do Departamento 
de Imprensa e Propaganda 
e a Divisão do Turismo 
 

 
1945, antes 
do Estado 

Novo 

 
Cria-se o Departamento Nacional de Informações (DNIC) subordinado ao Ministério da Justiça e 
Negócios Interiiores. 

Extinção da Divisão do 
Turismo e DNIC 

1946 ---- 

 
--- 

 
1951 

As agências de passagens sujeitas ao DNIC e depois ao Instituto Nacional de Imigração e 
Colonização 

Decreto-Lei nº 44.863 21/11/1958 Criação da Comissão Brasileira de Turismo (Combratur) 

Decreto-Lei nº 48.126 19/04/1960 Aprova o Regimento Interno da Combratur 

 
Decreto-Lei nº 572 

02/02/1962 Extinção da Combratur e “enterro de diretrizes não implementadas em sua totalidade” 

 
Decreto nº533 

23/01/1963 Reorganização do Ministério da Indústria e Comércio contendo a Divisão de Turismo e 
Certames 

Lei nº 4717 29/06/1965  

 
 
 
Decreto-Lei nº 55 

 
 
 
18/11/1966 

Criação do Conselho Nacional de Turismo (CNTur) e a Empresa Brasileira de Turismo 
(Embratur) 
O turismo é valorizado para contribuir com a atenuação dos desníveis regionais, privilegiando o 
Norte e Nordeste. 

Decreto-Lei nº 60.224 16/02/1967 Regulamenta o Decreto- lei de nº 55 e cria o Sistema Nacional de Turismo (CNTur, Embratur e 
Ministério das Relações Exteriores) 
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Quadro 1 - Processo histórico de políticas públicas para as atividades turísticas no Brasil de 1938 a 2014.  

(continua) 

DECRETO/LEI/ FATOS DATA AÇÕES 

 
Resolução nº 71 do CNTur 

 
10/04/1969 

Indicações para elaborar o Plano Nacional do Turismo (Plantur) para instrumentalizar a Política 
Nacional do Turismo 

 
 

Decreto-Lei nº 1.191 

 
 
1971 

 
Criação do Fundo Geral do Turismo (Fungetur) para financiar o desenvolvimento turístico 
nacional através do Plano de MetasBases para a Ação do Governo de 1970-1972. 

 
Decreto-Lei nº 71.791 

1973  
Zonas prioritárias para o desenvolvimento do Turismo 

 
Resolução nº 641 do 

CNTur; 
Decreto de nº 1.376 

 
1974 

Definição de prestação de serviços turísticos das agências trasnportadoras; 
Criação do Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor) 

 
Portaria de nº 3 

 
 
1976 

 
Autorização da realização de vôos de turismo doméstico (VTD) com desconto fixados em 
processos pela Embratur e Departamento de Aviação Civil (DAC) 

 
 
 

Lei de nº6.505 

 
 
 
13/12/1977 

Condições para o funcionamento e fiscalização de atividades e serviços turísticos prestados por 
hotéis, albergues, pousadas, hospedarias, motéis, hotéis-residência, restaurantes de turismo, 
acampamento turístico, agências, transportadoras turísticas e empresas prestadoras de 
serviços. 

Lei de nº 6.513 20/12/1977 Criação de Áreas Especiais e de Locais de Interesse Turístico 

Decreto de nº 86.176 06/07/1981 Criação de áreas Especiais e de Locais de Interesse Turístico 

-------- 1982 Implantação de terminais de turismo social; Acordo entre Embratur e Ministério do Trabalho 
 

 1983 Criação do Plano Brasil Turístico Individual (BTI) e do Plano Brasil Turístico em Grupo (BTG) 

 
Decreto-Lei nº 2.294 

 
21/11/1986 

Liberaliza a atividade turística no Brasil, salvo em relação às obrigações tributárias e normas 
municipais quanto edificações de hotéis. 

 1987 Criação da Comissão Técnica Nacional (técnicos do Ibama e Embratur) para monitorar o 
Projeto Turismo Ecológico 
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Quadro 1 - Processo histórico de políticas públicas para as atividades turísticas no Brasil de 1938 a 2014.  
(continua) 

DECRETO/LEI/ FATOS 
 

DATA AÇÕES 

Constituição Federal do 
Brasil 

 

1988 Art. 180. “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o 
turismo como fator de desenvolvimento social e econômico.” 

Decreto nº 448 14/02/1992 Diretrizes e Implantação do Plano Nacional de Turismo (Plantur) 

Lei de nº 8.181 28/03/1991 Altera o nome da Embratur para Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da República 

Portaria Ministerial entre o 
Ministério da Indústria, do 
Comércio e do Turismo e 
do Meio Ambiente e da 
Amazônia Legal 

 
 
20/04/1994 

Criação de Grupo de Trabalho para estabelecer as Diretrizes para uma Política Nacional de 
Ecoturismo; 
Instituição do Programa de Municipalização do Turismo (PNMT) 

-------------  
 
 

1994 

Primeira fase de aplicação do Programa de Desenvolvimento do Turismo No Nordeste 
(PRODETUR/NE) para criar condições favoráveis à expansão e melhoria da qualidade da 
atividade tuurística na Região Nordeste, financiado com recursos do BID e como órgão executor 
o Banco do Nordeste. 

-------------  
1995 

 
Programa Nacional de Financiamento do Turismo (BNDS) $ 250 milhões 

-------------- 1996-1999 Lançamento do documento Política Nacional de Turismo: diretrizes e programas. 

-------------- 2002 Criação do Conselho de Turismo- PóloLitoral Sul da Bahia pela Prodetur/Ne II 

------------- 2003- 2007 Plano Nacional de Turismo 

------------- 2007-2010 Plano Nacional de Turismo 

------------- 2011-2014 Plano Nacional de Turismo 

Fonte: DIAS, Reinaldo. Planejamento e Turismo. 2003. 
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No processo histórico de implementação de políticas públicas para o 

turismo no Brasil (Quadro 1) as principais medidas estiveram relacionadas ao 

Decreto-Lei nº 55 de 1996 através da Criação do Conselho Nacional de 

Turismo (CNTur) e da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), quando o 

Nordeste é destacado no cenário turístico nacional. 

Em seguida ocorreu a definição de zonas prioritárias para desenvolver o 

Turismo no ano de 1973 (Decreto-Lei nº 71.791); estabelecimento de 

condições de funcionamento e fiscalização para hotéis em 1997 (Lei nº 6.505); 

áreas especiais e de locais de interesse turístico em 1997 (Lei nº 6.513); 

definição de obrigações tributárias e normas municipais quanto edificações de 

hotéis em 1986 (Decreto- Lei nº2.294) e a elaboração da Política Nacional do 

Turismo que foi base para os Planos Nacionais de Turismo de 2003-2007, 

2007-2010 e 2011-2014 apresentadas no Quadro 1. 

As iniciativas de políticas públicas voltadas para a questão ambiental no 

Brasil foram impulsionadas pela consolidação nacional do processo de 

industrialização e seus efeitos sobre a exploração dos recursos naturais e 

desenvolveram-se a partir na década de 30. 

Neste sentido, Barbieri (2011) destaca a importância do Código da Caça 

e Pesca (Decreto-Lei nº 5.894, de 20 de Outubro de 1943); Código Florestal 

(Decreto no 23.793, de 23 de janeiro de 1934); Código das Minas (Decreto-lei 

nº 1.985, de 29 de janeiro de 1940) e do Código das águas (Decreto nº 24.643, 

de 10 de julho de 1934).  

Em seguida criou-se a Secretaria Especial de Meio Ambiente-SEMA no 

âmbito do Ministério do Interior através do Decreto do Executivo de nº 

73.030/1973, em 30 de outubro de 1973, a qual foi substituída pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis por meio da 

Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989. As políticas públicas do Brasil 

evidenciaram as preocupações discutidas na Conferência de Estocolmo em 

1977. 

A Política Nacional de Meio Ambiente criada em 31 de agosto de 1981 

através da Lei 6.938 estabeleceu a definição do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente (Sisnama), destacando objetivos que compatibilizassem as 

atividades econômicas do turismo (hotelaria) com a qualidade ambiental e 

equilíbrio ecológico em áreas de preservação (manguezal, restingas e praia), 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2023.793-1934?OpenDocument
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especificamente em relação ao turismo de sol e praia no Nordeste brasileiro, 

como pontua o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) no Artigo 4º: 

 

I- à compatibilização do desenvolvimento econômico-social 
com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 
equilíbrio ecológico; II - à definição de áreas prioritárias de ação 
governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, 
atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos Municípios; III - ao 
estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental 
e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais; 
IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias 
nacionais orientadas para o uso racional de recursos 
ambientais; V - à difusão de tecnologias de manejo do meio 
ambiente, à divulgação de dados e informações ambientais e à 
formação de uma consciência pública sobre a necessidade de 
preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; 
VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com 
vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, 
concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico 
propício à vida; VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da 
obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao 
usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais 
com fins econômicos. 

 

Nesse primeiro momento as políticas públicas voltadas para o meio 

ambiente e para o turismo revelam a necessidade de consenso entre projetos, 

objetivos divergentes, custos e benefícios na etapa de implantação de 

normatização das atividades hoteleiras. 

 Esta concepção possui relação com a abordagem econômico-liberal 

diante do planejamento da gestão local sustentável da ação do turismo por 

destacar o funcionamento e fiscalização que priorizam o “crescimento 

econômico do setor em compatibilidade com as exigências ambientais“ (FREY, 

2001, p. 22), visto como promissor perante as potencialidades geográficas e 

externalidades positivas do litoral brasileiro. 

Em 1986, o Decreto-lei nº 2.294 (Quadro 1) liberalizou o exercício e a 

exploração de atividade e serviços turísticos, com exceção apenas quanto às 

obrigações tributárias e às normas municipais para edificação dos hotéis 

(DIAS, 2003, p.133).  

Para Dias (2003), somente em 1987, tem-se a criação de políticas 

públicas para monitorar o turismo em áreas naturais seguindo os pressupostos 

de que “o mercado é o melhor mecanismo para garantir a satisfação dos 
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desejos individuais e ambientais” (FREY, 2001. P.3) e corresponder à 

consciência ecológica do consumidor. Contudo, este modelo de mercado: “um 

fim em si mesmo de valorização do consumismo e economicismo, inerente ao 

modelo neoliberal” (FREY, 2001. p.3), inviabilizou o processo da formação da 

“consciência ecológica”, uma vez que não estabelece parâmetros sustentáveis 

do ciclo de vida da produção. 

 Sendo assim, os desejos individuais e ambientais são garantidos em 

1988 na Constituição Federal do Brasil no Artigo 225º (Quadro I), através do 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de uso comum de forma 

saudável e com qualidade de vida para ser defendido e protegido no presente 

para as gerações futuras, cabendo ao Poder Público: 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 
Poder Público: I - preservar e restaurar os processos 
ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 
espécies e ecossistemas; III - definir, em todas as unidades da 
Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem 
sua proteção;  IV - exigir, na forma da lei, para instalação de 
obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade;  V - controlar a produção, 
a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o meio ambiente. 

 

Os instrumentos utilizados para a implantação da Política Nacional de 

Meio Ambiente de acordo a Lei de nº 6.938 de 31/08/1981 (Quadro 1) 

estabelece princípios de avaliação de impactos ambientais e licenciamento de 

atividades com potencial poluidor, no Artigo 9º: 

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; II - o 
zoneamento ambiental; III - a avaliação de impactos 
ambientais; IV - o licenciamento e a revisão de atividades 
efetiva ou potencialmente poluidoras; V - os incentivos à 
produção e instalação de equipamentos e a criação ou 
absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade 
ambiental; VI - a criação de reservas e estações ecológicas, 
áreas de proteção ambiental e as de relevante interesse 
ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal; 
VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 
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VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos 
de Defesa Ambiental; IX - as penalidades disciplinares ou 
compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias 
à preservação ou correção da degradação ambiental. 

 

Após a criação da Lei de nº 6.938/81 foi necessário a institucionalização 

da Lei Federal de nº 9.605 de 1998 para tratar dos Crimes Ambientais (Quadro 

1) e contribuir com a instrumentalização das políticas públicas por meio das 

“sanções administrativas e penas derivadas de condutas e atividades lesivas 

ao meio ambiente” (BARBIERE, 2011, p. 97), bem como, tipificar os crimes 

ambientais, responsabilizar as empresas de acordo as penalidades e definir 

sanções civis e administrativas para empresas que geram degradação da 

qualidade ambiental. 

A partir de o Decreto Regulamentar nº 36 de 25 de Setembro de 1997 

Os estabelecimentos hoteleiros (resorts) passaram a serem regulamentados e 

caracterizados no Artigo 17º como estabelecimentos hoteleiros que dispõem de 

unidades de alojamento e zonas comuns fora do edifício principal, constituídos 

de “um conjunto harmônico e articulado entre si num espaço delimitado, 

apresentando expressão arquitetônica e características funcionais 

homogêneas” e no Artigo 27º, dispondo também de espaços verdes, 

destinados a serem utilizados pelos utentes. 

O Decreto Regulamentar nº 36/97 contempla a preocupação com os 

“resultados e impactos” (FREY, 2000, p. 228) deste instrumento legal e de 

garantia da efetividade das políticas públicas. A definição do conceito de 

resorts passou pelo processo de percepção e definição dos problemas 

ambientais na tomada de decisão sobre a inserção ou exclusão de um tema na 

pauta política e na elaboração de programas de decisão em resorts. A partir de 

então a política nacional voltada para o setor hoteleiro passaram por avaliação 

e de correção de ações regulatórias da policy arena que: 

 

trabalham com ordens e proibições, decretos e portarias. Os 
efeitos referentes aos custos e benefícios não são 
determináveis de antemão; dependem da configuração 
concreta das políticas. Custos e benefícios podem ser 
distribuídos de forma igual e equilibrados entre os grupos e 
setores da sociedade, do mesmo modo como as políticas 
também podem atender a interesses particulares e restritos. 
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Os processos de conflito, de consenso e de coalizão podem 
se modificar conforme a configuração específica das 
políticas (FREY, 2000, p.224). 

 
 

Os efeitos das políticas regulatórias passaram a ser presentes no 

Nordeste (faixa de zona costeira) quando tornaram alvo das instalações dos 

resorts na década de 80 e 90, especificamente em 1992 com a criação do 

Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico do Nordeste 

(PRODETUR/NE). 

Neste período, a região Nordeste do Brasil passou a receber maiores 

incentivos fiscais, abertura ao capital estrangeiro para investimento nas 

atividades de turismo, “viabilizando a construção de megaprojetos hoteleiros ao 

logo do litoral nordestino” como destaca Dias (2003, p.26) no livro “Turismo 

sustentável e meio ambiente”. O crescimento e valorização das atividades 

turísticas, como instrumento de recuperação socioeconômica de regiões que 

tiveram ciclos extrativistas que enfrentaram crise, estiveram relacionados com 

os investimentos dos seguintes programas e instituições financeiras: 

 

O crescimento dos números do turismo é oficialmente atribuído 
ao Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia 
(PRODETUR/BA) que, articulado ao Programa de 
Desenvolvimento Turístico do Nordeste (PRODETUR/NE), 
possui recursos do governo federal, do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), liberados em financiamentos 
intermediados pelo Banco do Nordeste. Além destas fontes de 
recursos, o PRODETUR/NE contou com outros agentes de 
financiamento, como o Banco Mundial, o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS), a Caixa 
Econômica Federal e da Empresa Brasileira de Turismo- 
EMBRATUR (MELIANI, 2011, p.126). 
 

 

Dessa forma, Oliveira (2007) destaca que o Programa Nordeste/Prodetur 

investiu na primeira fase US$ 231,3 milhões na Bahia, sendo que de um 

montante de US$ 21,2 milhões provenientes do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) para o Pólo do Litoral Sul baiano, considerado pela 

Bahiatursa (2005) de Costa do Cacau foram aplicados “na pavimentação da 

Rodovia BA-001 Ilhéus a Itacaré, obra esta, que consumiu mais recursos: US$ 
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18,058 milhões, ou 77,5% do total do pólo”, fundamental para atração de 

investimentos internos (nacionais) e externos (internacionais),  

 

com a conclusão da Estrada Parque em 1998, um trecho de 65 
Km, da BA-001, ligando os Municípios de Ilhéus a Itacaré, 
verificou-se um significativo aumento do fluxo de turistas para 
Itacaré, na alta temporada, que no ano de 2005 passou a 
receber cerca de 120 mil turistas, um número seis vezes maior 
que a sua população (MELIANI, 2007, p.197). 

 
 

 Portanto, as PP’s em turismo e meio ambiente no Brasil, na Região 

Nordeste e no Território de Identidade do Litoral Sul, especificamente nos 

municípios de Ilhéus, Itacaré e Una foram definidas pelos avanços 

regulamentares do Estado da PRODETUR/BA e PRODETUR/NE em parceria 

com os interesses econômicos do setor privado desde 1938 com o fomento a 

atração turística internacional sem a plena infraestrutura legal e social para 

atender a esta demanda. 

Tratando-se das atividades hoteleiras desenvolvidas com maior 

intensidade na década de 80 e 90, a legislação já previa desde 1973 o 

zoneamento de áreas de desenvolvimento turístico sem associação ao 

cumprimento de questões ambientais, inicialmente o foco concentrava-se nas 

questões tributárias e socioeconômicas. A falta de integração entre os 

interesses das PP’s do turismo e as de meio ambiente, mesmo com a 

existência da Lei de Crimes Ambientais, nº 9.605 de 1998, a qual não 

especificava o licenciamento ambiental para atividades hoteleiras. 

 

2.3. RESORTS: HISTÓRICO, DEFINIÇÕES, ESTRUTURA E TIPOLOGIA 

 

 Na compreensão do processo histórico dos resorts até sua projeção no 

desenvolvimento das atividades turísticas é importante identificar as diversas 

definições encontradas em pesquisas científicas, as novas nomenclaturas, 

como ecoresort e os impactos da Crise econômica de 2008 neste setor 

hoteleiro de acordo o contexto nacional de expansão e as diretrizes do Sistema 

Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClasses), conforme 

Figura abaixo. 
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Figura 6: Aspectos relacionados à definição e processo de expansão dos 
Resorts.  
Fonte: Dados de Pesquisa. 2013 

 

 

Para Motta et al (2005, p.746), a origem de hotéis considerados como 

resorts remonta ao séc. XVII e XVIII, quando o turismo assumiu o caráter 

comercial. Nesse período este tipo de hotelaria eram instâncias balneárias, 

empreendimentos especializados, diferentes meios de hospedagem (castelos, 

pousadas, fazendas ou mesmo casas de família).  

O panorama histórico dos empreendimentos hoteleiros (resort) é 

destacado pela BHS TravelResearch - BSHTR (2008) através da construção do 

processo evolutivo dos resorts conforme mudanças históricas e demandas 

socioeconômicas. 

A origem dos resorts em Roma (II a. C.) procurados com fins medicinais 

de águas e banhos, 
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A sociedade romana teve uma influência singular na história da 
hospitalidade. Muitos de seus cidadãos eram suficientemente 
ricos para viajar por prazer, e as bem construídas estradas 
facilitavam o acesso apara a maior parte do mundo conhecido. 
Conforme os soldados conquistavam novas áreas, os cidadãos 
romanos podiam visitar lugares exóticos com conforto (KYE-
SUNG e RAYMOND, 2003, p.3) 

 

 

O conforto dos resorts foi adquirido na Idade Média pelo estímulo da 

Igreja Católica a viagens de peregrinação a monastério e catedrais (GOYA, 

2007, p.101) e no início dos tempos modernos; melhoria da logística de 

instalação de resorts suíços para o verão (século XVIII) e em 1860 para 

invernos; surgimento do spa (massoterapia) nos Estados Unidos pós II Guerra 

Mundial, século XX; disseminação na América Central (Cacún, Jamaica e 

Antilhas); no Brasil com as estâncias hidrotermais; reconhecimento pelo 

mercado na década de 70 e o mais recente momento de atração e operação de 

resorts no Nordeste brasileiro em meados da década de 80 e 90 com o 

conceito de lazer e nos anos que antecedem a realização da Copa do Mundo 

de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016 no Brasil. 

O modelo de resort atual para Goya (2007) foi desenvolvido por César 

Ritz, quando tinha apenas 19 anos no Resort Conrad National Hotel de 

Lucerna, Suíça, final do século XIX na tentativa de ajustar os pressupostos da 

hospedagem de luxo com a mais sofisticada cozinha internacional. 

Os resorts ganharam maior projeção em 1958 por meio dos avanços no 

setor de transportes aéreos - jatos comerciais e grandes aeroportos facilitando 

o acesso a lugares distantes e até mesmo isolados. 

Além de os resorts obterem o aspecto de exclusividade e raridade que 

atendem às novas tendências de consumo que se verificam por produtos de 

luxo como analisa Motta (2005, p. 749). Para Moraes (1999, p. 16), “a relação 

entre a ocupação do litoral e a exploração turística está na valorização de 

áreas semidesertas”, como ocorre na área de estudo desta pesquisa. 

O resort passou a ser considerado promissor na expansão gradativa em 

função do desenvolvimento da economia mundial, segundo Kanaane, et al 

(2006 apud LEIG, 2008, p.28); para a geração de empregos, contribuição para 
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o “desenvolvimento local de pequenas e médias empresas e todo tecido social 

envolvido” e para Ribeiro (2008) na produção de bens e serviços por causa do 

aumento do tempo livre (redução da jornada de trabalho), melhores condições 

de transporte, comunicações e deslocamentos populacionais a partir do final do 

século XX (DIAS, 2003), após a Segunda Guerra Mundial. 

Este crescimento dos resorts no mercado internacional do turismo no 

século XXI é reconhecido nas pesquisas de Swarbrooke (1999), através da 

obra SustainableTourism Management e por Caballero (2002) na obra Towards 

A SociallySustainableConceptof Resort Complexes: NusaDuaResort in Bali. 

Nestas obras, ambos os autores pontuam que os resorts localizados na Ásia e 

na América Central simultaneamente geram oportunidades de varejo de 

viagens são vistos de forma negativa pelos pequenos e médios 

empreendimentos por desencorajar turistas para explorar a região e beneficiar 

comerciantes locais.  

A demanda internacional turística a nível internacional de 2005 a 2007 

por tipo de alojamento apresenta crescimento gradativo de 2005 a 2008 pelos 

resorts e queda de 2008 a 2010 considerando a crise econômica internacional 

de 2008. Dessa forma, os resorts para aumentar a atração diante da demanda 

turística internacional desenvolvem atividades de lazer, negócios, eventos e 

convenções como enfrentamento a sazonalidade do turismo através do turismo 

de sol e praia, em área de natureza – o ecoturismo/aventura e diversas opções 

de esporte e cultura, como mostram os dados das tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1: Estudo da demanda turística internacional, Brasil, 2005-2011 

Tipo de alojamento 
utilizado 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hotel, flat ou pousada 59,6 56,6 55,5 53,8 51,6 52,9 

Casa de amigos ou 
parentes 

24,3 26,1 25,9 27,3 28,2 27,0 

casa alugada 8,1 8,0 7,4 8,4 9,2 9,7 

Camping ou albegue 2,0 2,4 2,7 3,4 4,0 4,3 

Casa própria 2,8 3,4 4,3 3,9 3,8 3,3 

Resorts 1,7 2,1 2,5 2,1 1,8 1,3 

Outros 1,5 1,4 1,7 1,1 1,4 1,5 

Fonte: Ministério do Turismo/Secretaria Nacional de Políticas de 
Turismo/Departamento de Estudos e Pesquisas. 2012. 
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Tabela 2: Motivos de Viagem da demanda turística internacional, Brasil, 2005-

2011 

Motivo da viagem 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Lazer 44,4* 44,1 44,3 42,7 45,5 46,1 

Negócios, eventos e 
convenções 

29,1 28,1 27,4 27,0 22,9 23,3 

Outros motivos 26,5 30,7 30,4 33,2 33,3 32,0 

   (%)    

Sol e praia 54,9* 54,7 60,4 52,3 61,5 60,2 

Natureza, ecoturismo ou 
aventura 

19,3 19,5 20,9 22,2 23,2 26,9 

Cultura 17,2 17,0 11,7 16,9 9,7 8,5 

Esportes 1,7 3,3 2,6 3,2 2,2 1,7 

Diversão noturna 1,5 1,5 1,4 1,8 1,0 0,7 

Viagem de incentivo 0,7 1,1 0,9 0,7 0,7 0,6 

Outros motivos 26,5 30,7 30,4 33,2 33,3 32,0 

* Dados em porcentagem (%). 
Fonte: Ministério do Turismo/Secretaria Nacional de Políticas de 
Turismo/Departamento de Estudos e Pesquisas. 2012. 

 

 

O desenvolvimento destas atividades nos resorts implica no isolamento 

entre o resort e a comunidade local prejudica o desenvolvimento social, como 

analisa Swarbrooke (1999, p.331), pois os “resorts também isolam turistas das 

realidades da vida cotidiana local, que pode levá-los a sair com uma visão 

realista da área local”. 

O objetivo principal dos resorts é combinar hotel e casa de férias, o que 

demanda grandes investimentos em publicidade para oferecer ao turista uma 

paisagem única e uma infraestrutura globalizada para disputar consumidores 

com outros lugares. Dentro da classificação da rede hoteleira dos resorts, 

existem ainda os megaresort, conceituado por Cruz (2003, p.39) de “estação 

de veraneio” ou “lugar para o qual as pessoas vão a fim de passar as férias, 

restaurar a saúde”. 

A definição de megaresort por Cruz (2003) verifica-se no caso do Resort 

Transamérica Ilha de Comandatuba, Una/BA (classificado entre os mais 

luxuosos resorts em funcionamento do Brasil) que segue o modelo de 

“urbanização turística de trechos de costa pouco ou nada urbanizados” pelos 

resorts como defende Cruz (2003, p.80). 
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As estruturas dos resorts correspondem à necessidade de lazer oriunda 

da sociedade contemporânea, não apenas resultante do lazer em si, mas uma 

atividade criada pelo modo “capitalista de produção, apropriada do tempo total 

do trabalhador”, como pontua Cruz (2003, p.38) acerca do processo de 

“artificialização da paisagem natural” transformada pela ação antrópica que 

avança rumo ao mundo artificial pela complexidade das relações definidas pela 

ordem social caracterizadas de inúmeras formas pelos agentes (SANTOS, 

1988). 

O modo de produção capitalista marcado pela transição do sistema de 

base fordista para o sistema de base toyotista alterou os processo de 

produção, padrões de concorrência e agregou os fatores ambientais nas 

empresas, impulsionando a implementação de Sistemas de Gestão ambiental 

nos resorts. 

 

A passagem do sistema just-in-case, de base fordista (norte 
americano), para o sistema just-in-time, de base toyotista 
(japonês), alterou significativamente os procedimentos nos 
processos de trabalho e produção nas industrias e nos 
serviços, passando a qualidade a ser padrão de concorrência. 
Inicialmente, as metas de qualidade e competitividade não 
agregavam explicitamente a variável ambiental. Hoje, há uma 
reconceituação do padrão de concorrência-qualidade dentro do 
contexto do desenvolvimento sustentável. Conciliar a 
competitividade com a proteção ambiental constitui o desafio 
das empresas modernas. Esta reconciliação reflete novos 
valores da sociedade, que consideram determinante a 
conformação das atividades produtivas à preservação do meio 
ambiente, valores incorporados pelo movimento empresarial 
quando elabora e implanta sistemas de gestão ambiental 
(ALMEIDA et. al., 2000, p. 17). 
 
 

As demandas do modo capitalista de produção na implementação de 

resorts é considerado por Holly Renee Pelas (2010,  p.24) como um “esforço 

fordista, desenvolvidos para oferecer aos consumidores um produto de set: um 

baixo custo férias, pacotes consistindo de sol, mar e areia” através da 

padronização e baixo custo produzido por trabalho não qualificado para 

impulsionar o turismo de massa, aspectos notados em Cancún, México. 

O sistema de operacionalização dos resorts é dotado de maior 

flexibilidade do que o sistema tradicional hoteleiro. Os resorts seguem às 

demandas do capital e da globalização adaptando-se dentro das novas 
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tendências de trabalho e não-trabalho para o ócio e “lazer turístico, 

inacessíveis a todas as pessoas, portanto restritos”, como analisa Cruz (2003, 

p. 39). 

No Brasil os primeiros resorts implantados correspondem a década de 

70. 

Ainda no início da década 70 foram implementados os 
primeiros protótipos de resorts, localizados no litoral de Angra 
dos Reis e Santa Catarina, mas o conceito só se solidificou em 
1979, com a inauguração do primeiro Club Med, na época 
Mediterranée, na ilha de Itaparica na Bahia. A rede francesa 
Club Medinventou esse tipo de hotel há cinqüenta anos na 
costa espanhola do Mar Mediterrâneo, para depois difundi-lo 
por todo o mundo (SEKEFF, 2000 apud BARBOSA, 2010, p. 
48).  

 
 

 A partir deste período os resorts no Brasil “foram incorporados como o 

segmento de eventos e negócios, permanecendo, contudo, o conceito de 

isolamento, cercado agora de luxo e conforto” (BARBOSA, 2010, p.48) e mais 

recentemente, segundo este mesmo autor, “nos últimos 10 anos houve um 

boom na construção de resorts no país, principalmente no litoral brasileiro” 

motivados pelos investimentos da EMBRATUR realizados na década de 70. 

 

Em virtude disso, a hotelaria nacional cresce a cada dia mais e 
gera empregos para muitas pessoas. Os hotéis estão sendo 
construídos cada vez mais com a finalidade de conforto, 
comodidade e satisfação para o hóspede. O luxo e a 
ostentação estão sendo substituídos por itens de segurança, 
facilidades hoteleiras e soluções informatizadas (CÂNDIDO; 
VIERA, 2003, p.39) 

 

O aumento dos resorts na orla litorânea da Região Nordeste do Brasil, 

pós década de 90 é considerado por diversos autores como instrumento 

econômico para o desenvolvimento local e regional devido a medidas políticas, 

pois,  

 
ocorreu uma verdadeira consolidação espacial do turismo 
brasileiro. A política brasileira de turismo ofereceu grande 
abertura ao capital estrangeiro produzindo a construção de 
sofisticados “resorts” na orla litorânea, especialmente nos 
Estados do Nordeste e que, consideravelmente invadiram para 
em seguida criar novas territorialidades (XAVIER, 2008, p. 164) 
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Diante disso, o Setor Público considera o turismo como uma atividade 

importante para impulsionar o desenvolvimento em regiões que precisam de 

recuperação socioeconômica por causa de crises em ciclos extrativistas, como 

o caso dos municípios (Itacaré, Ilhéus e Una) que faziam parte da região 

cacaueira, atual Território de Identidade Litoral Sul (SEI, 2012). Esta 

consideração do Setor Público reflete na criação do Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste - Prodetur, do Programa de 

Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal - Proecotur e de parcerias 

com instituições financeiras (nacionais e internacionais). 

 
 

O turismo constitui importante fator de desenvolvimento local e 
regional. Ele tem sido a redenção de muitas áreas carentes e 
estagnadas repercutindo na qualidade de vida da população. 
Nesse sentido, o turismo se coloca como fundamental para 
diversas regiões brasileiras onde as atividades agrícolas, 
mineradoras ou industriais não conseguiram desfazer os 
desígnios regionais de desenvolvimento. (XAVIER, 2008, p. 
164) 

 

A tentativa de inserção das atividades turísticas na Ilha de Malta exerceu 

o papel de vetor de recuperação econômica e trouxe diversos impactos 

ambientais (lançamento de resíduos sólidos e líquidos) à localidade. 

 
 

Muitas encantadoras vilas de pescadores em pequenas ilhas 
foram transformadas em parques turísticos, muitos mangues e 
pântanos foram destruídos, muitas belas praias foram poluídas 
por esgoto e de combustível, emissões e muitas áreas 
costeiras tranquilos foram perturbados pelo ruído de 
embarcações do mar. Embora as ilhas possam ser 
consideradas como áreas costeiras na sua totalidade (Nações 
Unidas, 1994, secção IV apud BRIGUGLIO et al, 1996, p.3). 
 
 

Os resorts, de acordo com Silveira (2002, p.41), “são talvez a forma 

organizacional turística que centraliza um conjunto de serviços, caracterizados 

pela rigidez dos condomínios fechados e dos calendários”. Estes espaços da 

rede hoteleira nascem para abrigar as fragmentações desenvolvidas pelo 

consumo do turismo, divulgadas por meio de pacotes turísticos.  

De acordo a Portaria nº 100 de 16 de junho de 2011 que institui o 

Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass), além 
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de estabelecer os critérios de classificação destes, criando o Conselho Técnico 

Nacional de Classificação de Meios de Hospedagem (CTClass) e dá outras 

providências, na Seção III dos tipo e categoria, art. 7º, resort é um tipo de 

hospedagem “com infra estrutura de lazer e entretenimento que disponha de 

serviços de estética, atividades físicas, recreação e convívio com a natureza no 

próprio empreendimento”. 

É importante salientar que a classificação de resorts é específica em 

cada país, 

Os critérios adotados para classificar hotéis variam de país 
para país. Os critérios mais utilizados são de acordo a: 
atuação; dimensão; localização; qualidade dos serviços; 
relação com outros serviços; organização; proximidade a 
terminais de transportes e tipo de cliente. Os hotéis podem ser 
identificados de acordo com sua dimensão em: pequenos, 
médios e grandes. (CÂNDIDO, 2003 apud GOYA, 2007, 
p.105). 

 

A definição de resort no Brasil relaciona-se com o tipo de hospedagem 

que pode ser classificado de 4 a 5 estrelas com base na avaliação dos serviços 

prestados, qualidade da infra estrutura de instalação e equipamentos e 

variáveis e fatores sustentáveis (definições ambientais, relação com a 

sociedade e satisfação do usuário, conforme parâmetros dos Requisitos de 

Avaliação da Conformidade (RAC) do Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia - Inmetro, sendo os procedimentos disponíveis no 

Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (CADASTUR) do Ministério 

do Turismo - MTur. 

Após o resort passar desta etapa de classificação recebe o certificado, o 

MTur recomenda a colocação do certificado no balcão da recepção, afixar a 

Placa de Classificação e Plaqueta em local visível na entrada e em cada porta 

dos apartamentos (parte interna e em idiomas diferentes). 

Os resorts materializam-se e redefinem o lugar, sem “anular as 

particularidades da sociedade de consumo que produz a identidade abstrata, 

dominando todos os momentos de lazer, seja ele de fim de semana, seja de 

férias (não importando a duração) e que produz consumo do espaço” como 

analisa Carlos (1996, p. 32). 
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A maioria dos resorts dos municípios de Itacaré, Ilhéus e Una/BA estão 

próximos à zona costeira por conta da valorização de imóveis que incentivam a 

especulação imobiliária, gerando a 

 

privatização dos lucros por meio das atividades turísticas, em 

específico pela rede hoteleira (resorts) sem refletir a vontade 

da população na participação nas atividades de planejamento e 

desenvolvimento integrado e sustentado (BENI, 2000 apud 

COSTA, 2006, p.239).  

 

 A localização de resorts na zona costeira nacional, da região Nordeste e 

no Território de Identidade do Litoral sul da Bahia (SEI, 2012) estão sujeitos de 

acordo Lohmann (2003) aos efeitos das mudanças climáticas; a sazonalidade e 

taxas de fluxos turísticos dependente do clima tropical; estabelecimento de 

novas políticas públicas para o turismo no sentido de minimizar os impactos 

climáticos aumentando os custos hoteleiros e queda de salários e aumento da 

taxa de desemprego; desafios à infra-estrutura da erosão costeira; influência de 

marés e movimentos geológicos e tectônicos; mudança de destino e 

previsibilidade de um futuro não promissor para o setor hoteleiro de resorts 

próximos/inseridos na zona costeira. 

Dessa forma, o ecoturismo como agente de compatibilização entre a 

conservação natural e o desenvolvimento de atividades turísticas desenvolveu 

na década de 90 os “ecoresorts” ou “Resorts ecológicos” – ecológicos e 

economicamente viáveis - por conta da localização próxima a estuários. Nestes 

“ecoresorts” os turistas geram impactos ambientais ao meio natural através do 

consumo direto ou indireto dos bens naturais (OLIVEIRA, 2004, p.30.) 

 A continuidade do planejamento turístico e gestão ambiental nos resorts 

não podem findar para o alcance da sustentabilidade de forma que o 

desenvolvimento, controle, estratégias, comportamento do turista não 

apresente compatibilidade com a não-sustentabilidade de acordo o Quadro 2. 
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Quadro 2 - Diferenças entre o turismo sustentável e Turismo não-sustentável 

Sustentável Não-Sustentável 

Conceitos Gerais 

Desenvolvimento lento Desenvolvimento rápido 

Longo prazo Curto prazo 

Qualitativo Quantitativo 

Controle local Controle remoto 

Estratégias de Desenvolvimento 

Mão-de-obra local Mão-de-obra importada 

Arquitetura nativa Arquitetura de outros tipos 

Comportamento do Turista 

Consciência preservacionista Sem preparo mental 

Repete as visitas Improvável que volte 

Fonte: Adaptação de Krippendorf (1982); Lane (1989 e 1990) e Godfrey (1996) et al 
Thiago Oliveira ( 2004, p.32). 

 

 Dessa forma, o Sistema de Resort Ecológico (Figura 3) apresenta “as 

partes integradas com as ações de cunho sustentável, ações estas que darão 

ao turista, como produto final, uma Cidadania Ambiental - dever de 

conscientizar e a responsabilidade de preservar” (THIAGO OLIVEIRA, 2004, 

p.43).  

A efetividade da cidadania ambiental depende do material de divulgação, 

educação ambiental, turista, gestão integrada do resort, uso dos recursos 

naturais, tratamento dos resíduos (individual e institucional), promoção de 

mudanças de hábitos de economia da água, energia, combustíveis e produtos 

químicos (Quadro 4), como estabelece o Sistema Referencial do Turismo- 

SISTUR apresentado por Beni (1998) ao estudar o Resort Costa do Sauípe- 

BA. 

Neste SISTUR, Beni (1998) analisa à interdependência existente entre o 

conjunto das relações ambientais, organização estrutural e ações operacionais 

de um determinado resort (Quadro 3) e define eco- hotel como: 

 



38 

 

Estabelecimento comercial de hospedagem situado em 
florestas tropicais ou em áreas protegidas, com arquitetura e 
estrutura construtiva adaptadas às condições do meio 
ambiente no sentido de preservar a integridade da paisagem e 
integrar o hóspede no primitivismo do entorno original (BENI, 
1998, p.300). 

 

Desse modo, Beni (1998) desenvolve uma análise caracterizando o 

subsistema ecológico em resorts como agente de alienação e massificação 

para turistas que consomem determinado produto. 
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Quadro 3 - Sistema Resort Ecológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: THIAGO OLIVEIRA, 2004, p.43. 

 

 

Material de divulgação Educação Ambiental Turista Resort Ecológico Gestão Integrada 

Estrutura Física 

Uso Sust. dos recursos Educação Ambiental Mudança de Hábitos 

Institucional Individual Produtos  

Químicos  

Combus- 

tíveis 

Energia Água 

Educação Ambiental 
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Quadro 4 - SISTEMA DE TURISMO – SISTUR: Modelo Referencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BENI, 1998 apud COSTA, 2006. 

Conjunto da organização estrutural Conjunto das relações ambientais 

 

Ecológico 
Social 

 

 

SUPRAESTRUTURA 

INFRA-ESTRUTURA 

 

Econômico 

Cultural 

Cultural 

OFERTA TURÍSTICA 

(produção) 

DEMANDA TURÍSTICA 

(consumo) 

DISTRIBUIÇÃO 

(mercado) 

Conjunto das ações operacionais 
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2.4. CICLO DE VIDA DO PRODUTO HOTELEIRO (RESORT): PRODUÇÃO E 

MEIO AMBIENTE  

 

 O processo de estabelecimento da política ambiental para o setor 

hoteleiro implica na compreensão do Ciclo de Vida de um Produto - CVP 

mediante as fases de “extração dos recursos naturais ou matérias primas, 

necessários à sua produção, até a disposição final do produto ao fim de sua 

vida útil” (VALLE, 2002, p. 145). Assim como para Agarwal (2002, p.10) o CVP 

“baseia-se no pressuposto da transição suave de uma fase para outra” ao 

abordar as causas e conseqüências do declínio de resorts do norte europeu no 

final dos anos 70. 

Desse modo, o ciclo de vida deve ser analisado desde sua concepção 

mercadológica “do berço ao túmulo” (BARBIERI, 2011, p.239) e aspectos da 

relação entre produção e meio ambiente que reduza as perdas e a poluição ao 

longo do CVP, dentro da compreensão filosófica dos 6Rs propostos pelo 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente -PNUMA e a Society of 

Environmental ToxicologyandChemistry - SETAC, Repensar (eficiência 

ambiental), Reparar (facilitar a manutenção), Reusar (facilitar a reutilização de 

partes e peças), Reduzir (consumo de energia, materiais e impactos), Reciclar 

(seleção de materiais recicláveis) e Replace (substituição de substâncias 

perigosas por alternativas seguras), como demonstra a Figura 7. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7: Ciclo de vida de um produto (reuso, reparo e reciclagem). 
Fonte: SETAC, 2007. 
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De acordo os estudos de Kotler (1999), as fases do CVP considerando 

os aspectos mercadológicos – vendas e lucros - (Figura 8) são: I – 

Desenvolvimento do produto: começa quando a empresa encontra e 

desenvolve a idéia de um novo produto. Durante esse desenvolvimento, as 

vendas são iguais a zero e os custos do investimento são crescentes. Aparece 

na figura como lucro “negativo”; II – Introdução: período de lento crescimento 

das vendas à medida que o produto é introduzido no mercado. Não há lucros 

nesse estágio devido aos altos custos da introdução. Especialmente com 

propaganda e distribuição; III – Crescimento: período de rápida aceitação no 

mercado e de lucros crescentes. Isto supondo que o produto foi aceito pelo 

mercado; IV – Maturidade: período em que o crescimento das vendas diminui. 

As vendas começam a diminuir, pois outros novos produtos concorrentes estão 

se projetando, passa a gastar muito dinheiro com propaganda para enfrentar a 

concorrência e V – Declínio: período em que as vendas e os lucros caem. Isto 

ocorre por obsolescência e ou devido produtos concorrentes. 

 

Figura 8: Ciclo de Vida de um Produto- CVP. 
Fonte: KOTLER, 1999, p.224. 

 

Quanto à consideração do mercado, produção e meio ambiente no ciclo 

de vida (Figura 9), Kotler (1999) propõe as seguintes etapas: 
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Figura 9: Fases do ciclo de vida considerando mercado, produção e meio 
ambiente. 
Fonte: Adaptado de KOTLER, 1999. 

 

Sendo assim, estes modelos de análise do CVP, propostos por Kotler 

(1999) baseados nas normas NBR ISO 14.040:2009 (avaliação do CVP – 

princípios estruturantes) e NBR ISO 14.044:2009 (avaliação do CVP – 

requisitos e guia) evidenciam a crescente preocupação social com impactos 

ambientais gerados pelos produtos, onde os produtores, até então, transferiam 

suas responsabilidades de destinação final para o consumidor. Agora, os 

produtores diante da concorrência de mercado investem mais na inovação, 

segurança, qualidade e prerrogativas do CVP de acordo a demanda e com 

base na responsabilidade social e ambiental.  

As fases do CVP, segundo Barbieri (2011) são: Na primeira fase ocorre 

a definição dos objetivos e escopo com aplicação de estudos, razões de 

elaboração, público-alvo, embasamento técnico, comparação de produtos e 

impactos ambientais para efeito de marketing, sendo o escopo - abrangência, 

profundidade e detalhamento do sistema do produto, suas funções, fronteiras, 

alocação e limitações coerentes aos objetivos. 
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Na segunda fase implementa-se a análise do inventário corresponde a 

“coleta de dados e cálculos das entradas e saídas do sistema”. Na terceira fase 

a avaliação dos impactos é baseada na “função/funções do sistema de 

produto” que depende também do objetivo. Após a conclusão destes três 

elementos, realiza-se a interpretação e na quarta etapa aplica-se de forma 

direta o desenvolvimento, aperfeiçoamento, planejamento, formulação de 

políticas públicas, marketing de um determinado produto e Avaliação do Ciclo 

de Vida – ACV (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Fases de uma Avaliação de Ciclo de Vida - ACV 
Fonte: ABNT, NBR ISO 14040:2009, apud BARBIERI, 2011, p.248 

 

Todas estas mudanças impulsionadas pela aplicabilidade e necessidade 

de uso do CVP (Figura VII) aliado ao ACV (Figura 10) demandam mais 

investimento na produção de materiais renováveis e recicláveis da empresa 

para a constante melhoria da “imagem” frente aos consumidores e 

cumprimento da legislação ambiental. 

Em relação ao desenvolvimento das atividades turísticas Cooper (2001) 

com base nos estudos de Butler (1980) propõe o seguinte modelo de análise 

do CV de uma área turística, tendo a operação de um resort como estudo de 

caso. 
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Figura 11: Ciclo de Vida de Área Turística Hipotético - CVATH. 
Fonte: BUTLER, 1980 apud COOPER, 2001, p. 149. 

 

Neste modelo de CVATH (Figura 11) proposto por Butler (1980) e citado 

por Cooper (1997, p. 149) de uma área turística (resort) relaciona-se com o 

número de visitantes a uma determinada localidade que com o tempo passa 

pelas seguintes etapas:  

 

I- Exploração: o resort possui um volume de turistas pequeno e limitado, nesta 

fase ocorre maior contato com a população local, sua cultura, atrativos e 

produtos turísticos; 

 II- Envolvimento: o volume de turistas pode aumentar devido a aceitação e 

estímulo da população local para o turismo, através da divulgação do resort, 

aumenta a pressão da população por melhorias em infra-estrutura local pelo 

poder público, muitas vezes, não destacando a capacidade de carga no 

planejamento;  

III- Desenvolvimento: a quantidade de turistas (dependentes de viagens 

organizadas- trade turístico) continua aumentando a ponto de igualar/exceder o 

nº da população local, as mudanças surgem no momento que as empresas 

hoteleiras, a população local e o poder público perdem o controle da atividade, 

uma vez que, se o planejamento for frágil por parte da interação entre os 

setores envolvidos para a resolução de problemas de uso em demasia e 

geração da degradação ambiental; 
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IV- Consolidação: ocorre o declínio de turistas, apesar do aumento no número 

total, maior do que o nº da população local, enquanto o resort participa do 

circuito internacional ou regional do turismo através da identificação da 

identificação de um distrito comercial consolidado; 

V- Estagnação: a destinação turística perde evidência no mercado, restando os 

volumes máximos de turistas atingidos. Os resorts realizam novas instalações, 

e atrativos, melhoria de infra-estrutura interna, agendamento do espaço para a 

realização de eventos empresariais, além de apresentar aumento na 

intensidade de degradação da qualidade ambiental e problemas 

socioeconômicos frente a competição com os demais; 

VI- Declínio: O resort perde o nº de turistas para novos resorts, principalmente 

em fins de semana, e encontra-se diante do dilema de aceitar o declínio ou 

revitalizar constantemente suas instalações, buscando outros tipos de turistas e 

de novos mercados; 

VII- Renovação: O resort toma medidas para proteger o mercado tradicional ao 

mesmo tempo em que busca novos mercados para combater a sazonalidade e 

reduzir a dependência de segmentos em declínio no mercado. 

 

 Argarwal (2002) contribui com a análise do Ciclo de Vida – CV de um 

resort proposto por Butler em 1980 e Cooper em 1997, pontuando que o 

modelo evolutivo do número de turistas e infra-estrutura ao propor um modelo 

de caracterizado por “envolvimento, fases de desenvolvimento e de 

consolidação que significam crescimento, enquanto que a fase de estagnação 

representa um declínio gradual” (AGARWAL, 1997, p. 66).  

Agarwal (2002) ao analisar o processo de pós-fordismo na Europa, 

Década de 70 diante do declínio das atividades turísticas acrescenta na análise 

do CV de resorts a fase de “pós-estagnação/re-invenção” nas ofertas e cita o 

Resort Atlantic City (Stansfield 2006) como exemplo de reinvenção de um 

resort de praia de verão da família tradicional para um destino de mercado de 

jogos sem sofrer os impactos da sazonalidade. 

 

O declínio de resort nos destinos do norte da Europa foi 
endêmica desde o final dos anos 70, as tendências do lado da 
procura, associado com mudanças nas férias-hábitos e 
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demográficas subjacentes, têm ocorrido ao longo mudanças do 
lado da oferta. Mais recentemente, a crise econômica também 
tem caracterizado alguns resorts do Mediterrâneo, cuja 
viabilidade econômica tem diminuído, devido às margens de 
lucro decrescentes, e a redução gradual do número de turistas 
e gasto médio per capita (Marchena Gomez e Vera Rebollo 
1995; Morgan 1991, Priestley e Mundet 1998 apud AGARWAL, 
2002, p.9) 
 
 

 O pós-fordismo, imprimiu novos modelos e condições de concorrência 

de resorts diante da “busca pela acumulação de capital, simbolizadas pela 

internacionalização e globalização do turismo, que criou uma série de destinos 

novos que eram inacessíveis e subdesenvolvidos” (AGARWAL 2002, p.9).  

Com isto, o consumo mudou para a busca por “férias de juros 

independentes e especiais” em áreas urbanas e rurais, sendo a produção mais 

flexível com a revolução tecnológica e pouco rígida para o consumo em massa 

de férias diante da nova dinâmica de mercado turístico, em que resorts passam 

a compreender o CV da atividade turística da fase de declínio e na 

necessidade de reestruturação interna e externa. 

 

 

2. 5. GESTÃO AMBIENTAL EMPRESARIAL EM RESORTS 

 
O desenvolvimento de diretrizes e ações de Gestão Ambiental - GA e 

empresarial em resorts parte do princípio da abordagem teórica institucionalista 

da relação sociedade – natureza pressupondo o papel exercido pelas 

instituições – órgãos governamentais nacionais e organismos internacionais em 

definir mecanismos de políticas públicas (normas, leis, decretos, políticas 

públicas, resoluções) para gerir as relações sociais com o meio ambiente. 

A abordagem teórica institucionalista concebida por Turner (1990); 

Agarwal& Gibson (1999); Le Yen (2006); Batistella (2001); Barraclough e 

Ghimire (2000) e Trevisan (2011) destacam que a diminuição da degradação 

ambiental está relacionada com a promoção, interação e adaptação de 

diversos atores sociais diante dos mecanismos legais que constrangem, 

monitoram, punem e gerenciam o uso dos recursos naturais, como por 

exemplo, o processo de licenciamento ambiental para empresas hoteleiras. 



48 

 

 

Desse modo, o aumento da busca por espaços naturais da zona costeira 

a serem consumidos no desenvolvimento de atividades turísticas (hoteleiras) 

implica em planejamento deste processo de ocupação de áreas para instalação 

de grandes resorts de acordo diretrizes e critérios legais de Gestão Ambiental- 

GA que garantam a qualidade de vida e “posicionamento empresarial na 

interação com o meio ambiente” (TACHIZAWA, 2002, p.6). 

O planejamento e GA da zona costeira são assuntos discutidos desde 

1990 através da elaboração da Agenda 21 voltada para a Indústria de Viagens 

e Turismo; da criação da ISO 14.001 e da definição de diretrizes da World 

Traveland Green Globe do Conselho de Turismo em 1997, a qual “criou um 

padrão internacional e um programa de certificação para os hotéis e outras 

empresas de viagens e turismo” (MEADE e PRINGLE, 2001, p.2). 

Segundo Valle (2000, p. 26), a GA corresponde a conjunção “entre a 

capacidade técnica, vontade política e meios materiais bem definidos, e 

adequadamente aplicados visando à redução e controle de degradação da 

qualidade ambiental”, bem como a preservação do meio ambiente, reconhecida 

por muitas organizações, por serem áreas naturais: 

 
 

protegidas legalmente, sua paisagem, fauna e flora-juntamente 
com os elementos culturais existentes que constituem grandes 
atrações, tanto para os habitantes aos quais as áreas 
pertencem como para os turistas de todo o mundo 
(CEBALLOS-LASCURÁIN, 2001, p.26). 

 

 

A degradação da qualidade ambiental é definida pela Lei Federal nº 

6.938 de 31 de dezembro de 1981, da Política Nacional do Meio Ambiente 

como: 

 

alteração adversa das características do meio ambiente que 
prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população; criem condições adversas às atividades sociais e 
econômicas; afetem desfavoravelmente a biota e as condições 
estéticas ou sanitárias do meio ambiente e lancem matérias ou 
energia em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos (BRASIL, 1981, p. 1). 
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A mitigação da degradação ambiental é dimensionada por meio de um 

plano de GA que deve ser, 

 

resultado da conjunção entre capacidade técnica, vontade 
política e meios materiais para o exercício dos dois 
componentes anteriores de maneira articulada a nível 
municipal e estadual, mediante as mudanças de governo em 
dar continuidade aos resultados positivos. (VILAR, 2010, p.26). 

 

 

Segundo Barbieri (2011, p. 19) GA corresponde às “diretrizes e as 

atividades administrativas e operacionais, tais como planejamento, direção e 

controle, com o objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio ambiente”, 

reduzindo ou eliminando os danos causados pelas ações humanas e para 

prevenção. Perante isso, a GA é um importante elemento em todas as áreas 

governamentais, pois sua ausência gera conseqüências a médio e longo prazo 

sobre o meio ambiente exonerando mais investimentos do Estado para reverter 

os danos ambientais gerados pela falta de integração de setores político-

econômicos da sociedade e de decisões imediatistas, não planejadas. 

Para Nahuz (1995, p.61) a GA é um “conjunto de aspectos da função 

geral de gerenciamento de uma organização necessário para desenvolver, 

alcançar, implementar e manter a política e os objetivos ambientais” nas 

empresas. 

Quezada et al (1998) pontua os seguintes objetivos que as atribuições 

da GA: 

 

definir a política/diretrizes e demais unidades; elaborar 
objetivos/metas, programas de ação local; definir estrutura 
funcional e alocar pessoas qualificadas; organizar um banco de 
dados ambientais; montar um sistema de coleta de dados 
ambientais (consumo de água, energia, combustível...); 
elaborar relatórios ambientais de áreas críticas; fazer inventário 
de regulamentações ambientais; fazer inspeção ambiental; 
elaborar e implantar programas de GA; divulgar informações e 
resultados para a mídia; fazer avaliações de impactos 
ambientais; emitir relatórios de desempenho ambiental; propor 
e executar ações corretivas e fazer auditorias ambientais 
espontâneas e por exigência legal (QUEZADA et al, 1998, 
p.53-54). 
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A ausência de GA, nos moldes de “excelência ambiental”, implicará em 

ameaças a continuidade de um resort no mercado considerando questões de 

necessidade e não apenas de suficiência ou obrigatoriedade legal. 

 
A proteção ao meio ambiente deixa de ser uma exigência 
punida com multas e sanções e se inscreve em um quadro de 
ameaças e oportunidades, em que as conseqüências passam a 
poder significar posições na concorrência e a própria 
permanência ou saída no mercado. Nesse quadro, firma-se o 
conceito de excelência ambiental, que avalia a indústria não só 
por seu desempenho produtivo e econômico, mas também por 
sua performance em relação ao meio ambiente, haja vista a 
existência da normatização da ISO 14.000. Embora não 
suficiente, a excelência ambiental é necessária para o sucesso 
da empresa (TACHIZAWA, 2002, p.14). 
 
 

Cada modelo de GA (Quadro 5) apresenta seus pontos fortes e fracos, 

cabe a cada empresa hoteleira escolher o modelo mais coerente às suas 

características básicas como mostra a tabela abaixo: 

 
Quadro 5 - Modelos de Gestão Ambiental 
 

Modelo Características 
básicas 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Gestão da 
qualidade 

ambiental total 
(TQEM) 

Extensão dos 
princípios e práticas 

de gestão da 
qualidade total às 

questões ambientais 

Mobilização de 
organização de 
seus clientes e 

parceiros para as 
questões 

ambientais 

Depende de um esforço 
contínuo para manter a 

motivação inicial 

 
 
 

Produção Mais 
Limpa 

(CleanerProduction) 

 
Estratégia ambiental 
preventiva aplicada 
de acordo com uma 

sequência de 
prioridades, iniciando 

pela redução de 
resíduos e emissões 

na fonte 

Atenção 
concentrada sobre a 

eficiência 
operacional, a 
substituição de 

materiais perigosos 
e a minimização de 

resíduos 

Dependente de 
desenvolvimento 
tecnológico e de 

investimentos para a 
continuidade do 

programa no longo prazo 

 
Ecoeficiência 

(Eco-Efficiency) 

 
Eficiência com que os 
recursos ambientais 

são usados para 
atender às 

necessidades básicas 
humanas 

Ênfase na redução 
da intensidade de 

materiais e energia 
em produtos e 

serviços, no uso de 
recursos renováveis 
e no alongamento 

da vida útil dos 
produtos 

Dependente de 
desenvolvimento 

tecnológico, de políticas 
públicas apropriadas e 

de contingentes 
significativos de 
consumidores 

ambientalmente 
responsáveis 
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Quadro 5 - Modelos de Gestão Ambiental 
(continua) 

Modelo Características 
básicas 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 
Projeto para o 
meio ambiente 

(Design for 
Environment) 

 
Projetar produtos e 

processos 
considerando os 

impactos sobre o meio 
ambiente 

 
Inclusão das 

preocupações 
ambientais desde a 

concepção do 
produto ou processo 

 
Os produtos concorrentes 
com outros similares que 
podem ser mais atrativos 

em termos de preço, 
condições de pagamento. 

Fonte: Barbieri, 2011, p.135. 
 

A efetividade de um determinado modelo de GA, segundo Steger (2000 

apud Rejowski et al 2003, p. 64), é um dos maiores desafios encontrados 

durante o processo de implementação de um sistema de gestão ambiental, 

como “processo sistemático e transparente”, são os seguintes: 

 
Falta de conscientização da sociedade; disparidades de muitos 
problemas ambientais e ignorância dos indivíduos ao lidarem 
com eles; agilidade ao tomar decisões, visto que as tendências 
de longo prazo são ignoradas ou subestimadas; estrutura 
organizacional tradicional que inibe as interações com o 
ambiente externo; ausência de comprometimento da alta 
gerência; falta de motivação e consciência entre os 
funcionários de nível médio e baixo; falha do sistema de gestão 
ambiental e da implementação de ferramentas e foco nos 
impactos da companhia (DE SIMONE e POPOFF, 2000 apud 
REJOWSKI, et al, 2003, p. 64). 

 
A GA implantada nos resorts, além dos desafios supracitados, enfrenta 

“a total ausência do encadeamento e da gestão local da atividade, que permita 

a ação dos agentes de turismo, públicos ou privados, que faça prevalecer à 

noção de empresa, extensiva a toda a localidade”, de acordo Ruschmann 

(1997, p.33 e 111).  

Para este autor os resorts em suas respectivas áreas de localização 

desenvolvem diversos efeitos da GA sobre o meio ambiente. A base 

econômica da atividade turística está na dinâmica desenvolvida nas inter-

relações entre os fatores bióticos, abióticos e os antrópicos construídos pelo 

homem, tais como casas, cidades, monumentos históricos, sítios 

arqueológicos, e os padrões comportamentais das populações (BUKART e 

MEDLIK, 1986). 
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As atividades turísticas dos resorts precisam desenvolver estratégias 

que possam amenizar os impactos negativos no meio ambiente McIntosh (1999 

apud PETKOW et al., 2006, p.265), pois a dificuldade em destinar corretamente 

os resíduos sólidos é realidade nos resorts como analisa Sancho (2001 apud 

PETKOW et al., 2006, p.265).  

Além do mais, a “GA das instalações turísticas, particularmente em 

resorts, pode aumentar os benefícios para as áreas naturais ao incorporar os 

princípios e práticas do consumo sustentável”, como pontua Dias (2003, p.98-

99) no livro sobre “Turismo sustentável e meio ambiente”. O uso do termo 

sustentabilidade na área de turismo para Mowforth et al. (2003, p.84) foi um 

seqüestro como o objetivo de viabilizar a “retidão moral e as credenciais verdes 

para atividades turísticas” através de operador turístico e de outras empresas 

com fins lucrativos mediante o uso do termo. 

 O turismo sustentável é definido por Butler (1993) como uma forma de 

“manter a sua viabilidade numa área por um período indefinido de tempo”, 

sendo desenvolvido e mantido em, 

 

uma área (comunidade, meio ambiente) de tal modo e em tal 
escala que permanece viável durante um tempo indeterminado 
período e não se degrada ou altera o ambiente (humanos e 
físicos) em que existe para um tal grau que se opõe à 
desenvolvimento bem-sucedido e bem-estar de outras 
atividades e processos (BUTLER, 1993, p. 29). 

 

As empresas hoteleiras do setor turístico para sobreviverem diante da 

competitividade de mercado e ao Ciclo de Vida do Produto (Figura 4) buscam o 

diferencial através de vantagens competitivas por meio do cumprimento da 

legislação administrativa, fiscal e ambiental para diminuir a degradação da 

qualidade ambiental diante da concorrência, melhorando os insumos e eficácia 

operacional e controle. 

A preocupação dos resorts na competição de mercado é interligada a 

responsabilidade social por serem “empresas privadas – possuem 

responsabilidade com a sociedade e devem incentivar a promoção da 

educação ambiental aos seus hóspedes e funcionários” (LEIG, 2008, 31), não 

apenas impulsionada pelo cumprimento de Políticas Públicas do Estado de 
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incentivo, mas de forma autônoma e proativa. Postura esta a ser exercida 

também por todos os cidadãos de responsabilizarem-se diante do dever de 

defender o meio ambiente ecologicamente equilibrado como estabelece o 

Artigo 225º da Constituição Federal do Brasil. 

A efetividade da responsabilidade social e ambiental em resorts contribui 

para o tratamento de resíduos sólidos e líquidos e promove estratégias de 

“marketing verde”, definido como “a aplicação das ferramentas do marketing 

em prol de trocas que satisfaçam os objetivos das Organizações e dos 

indivíduos, de modo a preservar, proteger e conservar o ambiente físico” 

(MINTU e LOZADA, 1996, p.179). 

Os dois principais objetivos do “marketing verde” são: 

 

1. Desenvolver produtos que equilibrem necessidade dos 
consumidores tenha um preço viável e conveniência com 
compatibilidade ambiental, ou seja, exerçam um impacto 
mínimo sobre o ambiente. 
2. Projetar uma imagem de alta qualidade, incluindo 
sensibilidade ambiental, quanto aos atributos de um produto e 
quanto ao registro de trajetória de seu fabricante, no que se 
refere a respeito ambiental (OTTMAN, 1994, p. 46). 

 

Para a Organização Mundial do Turismo - OMT (2001) a 

responsabilidade social e ambiental adotadas nos resorts permite a adoção de 

técnicas e instrumentos de eficiência energética, principalmente em períodos 

de alta estação nos resorts; orientação a turistas através de guias de 

informações ambientais através da educação ambiental e incorporação de 

valores administrativos da empresa na geração de auditorias de avaliação do 

desempenho das ações de gestão ambiental. Nesse sentido a 

responsabilidade ambiental está atrelada a questões de mercado, educação 

ambiental e gestão ambiental. 

Para Fontes (2001, p.58) a vantagem comparativa decorrente dos 

menores custos no setor de turismo deixou de “representar uma vantagem 

competitiva na maioria dos setores e tampouco redunda em salários elevados”. 

Este fenômeno é identificado na perca de representatividade das belezas 
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naturais e cultura local, que passou a ser vantagem comparativa e não mais 

vantagem competitiva, como pontua Wernke (2001, p.47). 

Sendo assim, uma empresa é competitiva quando “manifesta através de 

custos mais baixos do que os dos rivais ou da capacidade de diferenciar e 

conseguir um adicional de preço que supere o custo adicional da diferenciação” 

(PORTER, 1999, p.330), através dos recursos tecnológicos e capacidade de 

uso dos insumos, inovação tecnológica constante, eficiência e criatividade, 

pois, 

 

As vantagens duradouras de uma localidade resultam de um 
ambiente em que as empresas sejam capazes de operar 
produtivamente e de inovar constantemente, além de 
aprimorar suas formas de competição para chegar a níveis 
mais sofisticados, permitindo, assim, o aumento da 
produtividade. (FONTES, 2001, p.59). 

  

Esta competitividade empresarial vai além de ações e estratégias 

internas, mas relaciona-se com os distribuidores de serviços, “fornecedores, 

empreiteiros, transportadores, varejistas, prestadores de serviços, assistência 

técnica, usuários e consumidores” (BARBIERI, 2011, p.115) para controle e 

prevenção da poluição, considerando a preocupação básica, a postura e ações 

típicas, percepção dos empresários e administradores, envolvimento da alta 

administração e áreas da empresa a serem envolvidas (Quadro 6). 

 

Quadro 6 - Abordagens de Gestão Ambiental na empresa 
 
CARACTERÍSTI

CAS 
ABORDAGENS 

CONTROLE DA 
POLUIÇÃO 

PREVENÇÃO DA 
POLUIÇÃO 

ESTRATÉGIAS 

Preocupação 
básica 

Cumprimento da 
legislação e respostas 
às pressões da 
comunidade 

Uso eficiente dos 
insumos 

Competitividade 

Postura Típica Reativa Reativa e proativa Reativa e proativa 

Ações típicas - Corretivas 
- Uso de tecnologia de 
remediação e de 
controle ao final do 
processo; 
- Aplicação de normas 
de segurança 

- Corretivas e 
preventivas 
- Conservação e 
substituição de 
insumos; 
- Uso de 
tecnologias limpas 

- Corretivas, preventivas 
e antecipatórias; 
- Antecipação de 
problemas e captura de 
oportunidades utilizando 
soluções de médio e 
longo prazo 
- Tecnologias limpas 
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Quadro 6 - Abordagens de Gestão Ambiental na empresa 
(continua) 

Percepção dos 
empresários e 
administradores 

Custo adicional Periódico Permanente  

Envolvimento da 
alta 
administração 

Esporádico Periódico Permanente e 
sistemático 

Áreas envolvidas - ações ambientais 
confinadas nas áreas 
geradoras de poluição 

- crescente 
envolvimento de 
outras áreas como 
produção, compras, 
desenvolvimento 
de produto e 
marketing 

- Atividades ambientais; 
- Ampliação das ações 
ambientais para a cadeia 
de suprimento.  

Fonte: BARBIERI, 2011, p.107. 

 

As medidas de gestão ambiental adotadas nas empresas hoteleiras não 

podem utilizar as abordagens supracitadas para a realização de práticas de 

“lavagem verde/maquiagem verde”,  

 

Constitui lavagem verde qualquer prática deliberada para 
esconder os impactos ambientais adversos mediante ações 
paliativas que geram uma imagem falsa da empresa quanto ao 
seu real envolvimento com as questões ambientais (BARBIERI, 
2011, p.116). 

 

Um dos fatores que podem levar um resort a decadência é o uso da 

“lavagem verde” na divulgação de marketing de um resort, pois os 

consumidores modernos “estão se tornando sensíveis aos impactos do que 

eles consomem podem ter sobre o meio ambiente ou na comunidade de 

acolhimento” (HOLLY RENEE PELAS, 2011, p.81).  

Dessa forma, Evans (1995) pontua que os administradores de produtos 

turísticos devem estar sensíveis ao desenvolvimento deste tipo de atividade 

econômica ao considerar questões de proteção, prevenção e controle 

ambiental, nos moldes dos princípios do Sistema de Gestão Ambiental – SGA - 

“parte fundamental para a habilidade de uma organização empresarial em 

antecipar e respeitar as expectativas de exercício ambiental e garantir uma 

concordância ininterrupta com as exigências nacionais e internacionais” (LEIG, 

2008, p.34). 
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Barbieri (2011, p.150) acrescenta que um SGA é composto pela 

“estrutura funcional, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, 

processos, procedimentos e recursos para definir, aplicar, consolidar, rever e 

manter a política ambiental”. Fengler (2002) desenvolveu um modelo de 

Sistema de Gestão Ambiental em Resorts (Figura 12), considerando as 

seguintes etapas: 

 

Figura 12: Sistema de Gestão Ambiental em resorts. 
Fonte: FENGLER, 2002, p.103. 
 

O modelo de Sistema de Gestão Ambiental em resorts desenvolvido por 

Fengler (2002) destaca o diagnóstico como elemento inicial de levantamento 

de dados ambientais a serem destacados como prioridade na política ambiental 

subsidiando a fase de planejamento (objetivos, alvos, estratégias, metodologia 

e indicadores de qualidade ambiental), organização do pessoal/ funcionários 

internos e prestadores de serviços em treinamentos, reuniões sobre diretrizes 

coerentes a política ambiental do resort.  

Com isto, o resort inicia a implementação do Sistema de Gestão 

Ambiental que será posteriormente avaliado por todos os setores e 

administração da empresa hoteleira para adoção de possíveis ações corretivas, 

processualmente monitoradas e controladas de acordo o comprometimento e 

designação de responsabilidades para cada funcionário. 

 Para Campos et al. (2006) a  Norma Britânica BS 7750, Specifications 

for Environmental Management Systems, que entrou em vigor em 1994 foi 

base para os demais SGA (ISO 14001). A BS 7750 (Quadro 7) é “uma 
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especificação para o desenvolvimento, implementação e manutenção de um 

SGA que assegure e demonstre conformidade com as declarações da empresa 

estabelecidas na política, objetivos e metas ambientais” (CAMPOS et al., 2006, 

p.3). 

 
Quadro 7 - Sistema de Gestão Ambiental- BS 7750 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: BARBIERI, 2011, p. 156. 
 
 

 Em relação a InternationalOrganization for Standardization - ISO 14.001 

no Brasil é denominada pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas – 

ABNT NBR de acordo o Ciclo de PDCA (Figura 13). 

 Comprometimento 

Revisão Inicial 

Política 

Organização Pessoal 

Registro da Legislação 

Avaliação e Registros de 

impactos 

Objetivos e Metas 

Programa de 

Gerenciamento 

Manual de 

gerenciamento 

Revisões 

Auditorias 

Registros  

Controle Operacional 
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Figura 13: Normas ISO 14001 selecionadas e o Ciclo de PDCA. 
Fonte: ISO, 2009, apud BARBIERI, 2011, p.154. 
 
  

 A ISO 14.001 é uma norma internacional que define os parâmetros 

técnicos para o estabelecimento efetivo de um determinado Sistema de Gestão 

Ambiental, com o objetivo principal de manter a rentabilidade e a redução do 

impacto ambiental através do desempenho de atribuições para toda a 

administração de um resort. Para isto a ISO 14.001 estrutura-se conforme a 

Figura 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Estrutura Técnica da ISO 14001. 
Fonte: NBR ISO 14.001. 2004 

 

Para Barbieri (2011) a NBR ISO 14.001:2004 e a NBR ISO 14.001:2005 

(2004) definem um dos modelos de SGA mais utilizados atualmente, sendo a 

primeira direcionada aos requisitos básicos com orientações para uso e a 

segunda sobre diretrizes gerais sobre princípios, sistemas e técnicas de apoio. 
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Para um resort ser certificado (registro ou auto declaração) por esta norma é 

necessário “estabelecer, documentar, implementar, manter e melhorar um SGA 

em conformidade aos requisitos da seção 4 da ISO 14.001” (BARBIERI, 2011, 

p.156) de forma flexível a cada empresa, pois,  

 
 

ISO 14001 exige o cumprimento de 17 requisitos normativos 
que devem ser estruturados de forma a se estabelecer um 
sistema de melhoria contínua. Os 17 requisitos da ISO 14001 
estão divididos em 5 grupos ou fases de implementação: a 
política ambiental; o planejamento; a implementação e 
operação; a verificação e ação corretiva; e a análise crítica 
(CAMPOS et al., 2006, p.3). 

 
 
 As normas NBR ISO 14.004 (2006) tratam sobre os Sistemas de Gestão 

Ambiental -Diretrizes gerais sobre princípios,sistemas e técnicas de apoio com 

base nos princípios de comprometimento e política, planejamento, 

implementação, mediação e análise crítica e melhoria. 

 Um dos primeiros passos para a adesão de um resort ao NBR ISO 

14.004 (1996) é a avaliação ambiental inicial, no qual a empresa, 

1- Identifica os requisitos legais e regulamentares; determinação dos prováveis 

impactos ambientais gerados por seus produtos ou serviços; 

2- Avalia o desempenho em relação a critérios internos pertinentes, padrões 

externos, regulamentos, códigos de prática, princípios e diretrizes; 

3- Identifica práticas e procedimentos de gestão ambiental existentes; políticas 

e procedimentos existentes relativos às atividades de aquisição e contratação; 

5- Identifica informações resultantes da investigação de incidentes anteriores, 

envolvendo não-conformidades; oportunidades de vantagens competitivas; os 

pontos de vista das partes interessadas e funções ou atividades de outros 

sistemas organizacionais que possam facilitar ou prejudicar o desempenho 

ambiental. 

 Na definição da Política Ambiental – PA a NBR ISO 14.004 (1996) 

recomenda que a empresa defina sua missão, visão, valores essenciais e 

crenças da organização; requisitos das partes interessadas e a comunicação 

com elas; melhoria contínua; prevenção de poluição; princípios orientadores; 

coordenação com outras políticas organizacionais (tais como qualidade, saúde 
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ocupacional e segurança no trabalho); condições locais ou regionais 

específicas e a conformidade com os regulamentos, leis e outros critérios 

ambientais pertinentes subscritos pela organização.  

Estes pré-requisitos nortearão a pertinência da PA diante das atividades, 

produtos e serviços da empresa, objetivos e metas ambientais, seus princípios 

orientadores, investimentos tecnológicos e gerenciais da alta administração 

necessários, comprometimento dos funcionários em prever, monitorar e 

atender os requisitos legais que de forma contínua serão medidos e avaliados. 

Além da NBR ISO 14.004 (1996) existe a ABNT NBR15401 (2006), 

específica para o estabelecimento de requisitos de um Sistema de Gestão da 

Sustentabilidade – SGS para meios de hospedagem de acordo os princípios 

baseados no ciclo Planejar – Implementar – Verificar- Agir PDCA (de Plan – Do 

– Check – Act) apresentado na Figura 12. A importância desta norma 

ultrapassa o objetivo de controle de impactos ambientais ao contribuir para: 

conservar, revitalizar e recuperar os recursos naturais; justiça social e a 

valorização das culturas locais; participação e transparência nos processos de 

decisão (representação comunitária) e para integrar os agentes da cadeia 

produtiva do turismo. 

A ABNT NBR15401 (2006) estabelece as seguintes etapas de 

construção de SGS: política de sustentabilidade, responsabilidades da direção, 

planejamento, implementação e operação; verificação, monitoramento e ações 

corretivas; análise crítica transparência, comunicação e promoção do turismo 

sustentável; preparação e atendimento a emergências ambientais; arquitetura e 

impactos da construção no local; emissões, efluentes e resíduos sólidos; 

eficiência energética; conservação e gestão do uso de água; requisitos 

socioculturais e econômicos para o turismo sustentável. 

Desse modo, é possível a garantia da certificação ambiental à empresa 

comprovando a eficácia da política ambiental, planejamento, 

implementação/operação, verificação, análise pela administração e melhorias 

contínuas na gestão ambiental do uso dos recursos naturais por um 

determinado resort.  
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2.5.1. CONTEXTO INTERNACIONAL E NACIONAL DE GESTÃO 

AMBIENTAL EM RESORTS 

 

As ações de implementação de instrumentos de Gestão Ambiental- GA 

em resorts nos últimos 30 anos, a nível mundial e nacional são consideradas 

por Barros (2007); Caballero (2002); Le Yen (2006); Meade e Pringe (2001); 

Holly Renee Pelas (2011); Briguglio (1996) e Goya (2007) um dos fatores 

essenciais na administração de hotéis e ao mesmo tempo, um grande desafio 

para o alcance dos padrões internacionais de sustentabilidade das atividades 

turísticas, especificamente no setor hoteleiro (resorts) de forma concomitante 

ao desenvolvimento local e manutenção da qualidade ambiental em áreas de 

zona costeira. 

Sendo assim, a GA desenvolvida em resorts pode ser caracterizada com 

base nas pesquisas científicas sobre a Ilha do Sal - Cabo Verde no Continente 

africano; no Bali, Sudeste asiático; no Vietnã, Sudeste asiático; na Jamaica e 

Cuba - Caribe, América Central; em Cancún - Quintana Roo, México- América 

Central; na Ilha de Malta - Mar Mediterrâneo, Sul da Itália, Continente africano 

e no Brasil, América do Sul, Foz do Iguaçu – Paraná como apresenta o Quadro 

8. 

Quadro 8 - Estudos de casos sobre o desenvolvimento de Sistemas de Gestão 
Ambiental em Resorts Internacionais 2013 
 

Local Atrativos e atividades 
turísticas 

Aspectos 
geográficos 

Gestão ambiental de resorts 

Caso: Ilha do Sal 
(Cabo Verde- 

África) 
BARROS, 2007- 

Impacto do 
Turismo no 

Desenvolvimento 
Socioeconômico: 
o caso da ilha do 

Sal. 
Ilha mais turística 
de Cabo Verde, 
representa cerca 

de 70% do 
turismo Nacional 

(p.123); 
 

Atividades econômicas: 
1ª sal; 2ª pesca; 3ª 

atividades aeroportuárias 
(1949) e 4ª década de 90 

atividades turísticas, 
hotelaria, comércio. 

Extensas Praias; 
Turismo Balnear e dos 

desportos; 
Turismo de sol e praia 

(mergulho, praia de areia 
branca, windsurf e 

pesca); 
Turismo de Natureza 

(caminhadas, passeios 
de bicicleta) e turismo 

cultural.  
 

 
 

Condições 
climáticas 
favoráveis 
(sol, vento, 
correntes, 

marés e fortes 
ondulações); 
Clima tropical 
(temperatura 

amena 
durante o 

ano); 
 
 

 
 

Hotéis/resorts possuem taxa de 58% 
da taxa de ocupação;  

50,8% população da Ilha trabalha no 
setor hoteleiro; 

Preocupação na promoção do turismo 
controlado, ordenado, 

sustentabilidade e a degradação 
ambiental. 
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Quadro 8 - Estudos de casos sobre o desenvolvimento de Sistemas de Gestão 
Ambiental em Resorts Internacionais 2013 

(continua) 

Local Atrativos e atividades 
turísticas 

Aspectos 
geográficos 

Gestão ambiental de resorts 

Caso: Ilha de 
Malta (Mar 

Mediterrâneo, Sul 
da Itália, África) 

BRIGUGLIO, 
1996-Turismo 

sustentável nas 
pequenas ilhas: 
o caso do malta 

 

 
 
 

Mangues, pântanos, 
praias, riqueza 

histórico-cultural e 
sítios arqueológicos. 

 
 
 

Geomorfologia 
costeira e 

clima 
mediterrânico 
(mar e sol). 

Conscientização ambiental maior entre os 
turistas europeus do que dos moradores; 
Problemas de implementação e aplicação 

(policiamento) da Lei de Proteção 
Ambiental; Degradação ambiental 
causada pelo turismo comum em 

pequenos estado insulares em 
desenvolvimento (SIDS); 

Esgotamento de terras agricultáveis, 
aumento da demanda por energias não 
renováveis, destruição de ecossistemas 
frágeis, aeroportos e portos que causam 
poluição sonora e atmosférica; resíduos 

sólidos (vetores de doenças),danos 
ambientais aos recursos naturais habitats 

e os lençóis freáticos pela retira do 
calcário para construção de hotéis 

(resorts), acúmulo de substâncias tóxicas 
em baías. 

 
Caso: NusaDua, 

em Bali 
 Resort (Bali, 

Sudeste da Ásia) 
CABALLERO, 

2002- Para uma 
concepção 

Socialmente 
Sustentável dos 
Complexos de 

Resorts 
NusaDua, em Bali 

Resort 

Templos hinduístas; 
variedade de 

paisagens naturais 
(praias de areia 
branca, selva, 

vulcões e terraços de 
arroz irrigado); 
manifestações 

culturais (vestidos 
coloridos, artesanato 

e cerimônias 
contínuas, rituais e 

oferendas aos 
deuses); Turismo de 

sol e praia e de 
pesquisa 

(antropologia). 

 
 

Mata 
equatorial, 

arco do fogo 
(vulcões) 

 
Introdução do Resort Bali Beach em 

1966, com 300 quartos; Resort NusaDua 
inaugurado em 1970; melhoria de infra-

estrutura (abastecimento de água, esgoto 
e sistemas de disposição de resíduos 
sólidos, energia elétrica, drenagem de 

águas pluviais) interna e na comunidade 
local; preservação de alguns pequenos 

templos hindus;  

  
 

Caso: Club Med 
na Jamaica e 
Cuba (Caribe, 

América Central) 
MEADE e 

PRINGLE, 2001- 
Sistemas de 

gestão ambiental 
para o caribe 

Hotelsand 
Resorts 

Um Estudo de 
Caso de Cinco 

Propriedades em 
Jamaica. 

 

As atividades 
turísticas 

correspondem a um 
quarto de todas as 

receitas de 
exportação, 31% do 

Produto Interno Bruto 
(PIB) e cerca de meio 

milhão; Turismo de 
sol e praia; 

 
 
 

Ecossistemas 
costeiros 

 
Problemas de Gestão dos resíduos 

sólidos; custos com consumo de água e 
energia elétrica; encerramento de lixões 

por aterros sanitários; tentativas de 
reciclagem e coleta seletiva; Criação em 
1997 Caribbean Hotel Association para o 

Turismo Sustentável (CAST) em parceria 
com a Agência dos EUA para o 

Desenvolvimento Internacional para 
realizar atividades ambientais 

colaboração no setor de hotelaria e 
turismo e promover a gestão eficaz dos 
recursos naturais; PA Consulting Group 

foi contratado para implementar a 
Auditoria Ambiental para o Turismo 

(EAST) programa Sustainable um modelo 
tanto para grandes hotéis em Jamaica; 
Resultados da adoção de SGA em 5 

resorts: redução de custos com energia 
elétrica e consumo de água, conserto de 

vazamentos, treinamento pessoal,  
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Quadro 8 - Estudos de casos sobre o desenvolvimento de Sistemas de Gestão 
Ambiental em Resorts Internacionais 2013 

(continua) 

Local Atrativos e atividades 
turísticas 

Aspectos 
geográficos 

Gestão ambiental de resorts 

Caso: Cancún 
(Quintana Roo) 

no México- 
América Central 

 
Holly Renee 
Pelas, 2011- 

DESENVOLVIME
NTO DO 

TURISMO em 
Cancun, México: 

A análise das 
iniciativas de 
Turismo do 

Estado, dirigida 
de uma nação em 
desenvolvimento 

Turismo de sol e 
praia; águas azul-
turquesa, açúcar 
areias brancas; 

práticas de surf a 
nível mundial; resorts 

de renome 
internacional; 

atrações culturais nas 
cidades maias de 

ChichenItza e Tulum; 
Turismo de pesquisa 
científica; Riqueza 
arqueológica dos 

Maias; 

Ilha barreira 
em forma de L 
no estado de 
Quintana Roo 
(divisão leste 
da Península 
de Yucatán, 

Belize e 
fronteiras para 
o sul); Mar do 
Caribe a leste; 
Lagoa Nicupté 
para o oeste; 
temperatura 

média durante 
todo o ano de 

82 graus  

 
Problemas de gestão governamental 

federal em de melhorar a infra-estrutura 
turística de acesso (estradas), 

zoneamento urbano e rural, gestão dos 
resíduos, tratamento de água, e outros 
serviços de rotina; evolução na inclusão 

da população local na promoção da 
sustentabilidade do turismo por meio da 
qualificação; Proteção ambiental diante 

os focos de  degradação ambiental 
através de ações de cap-and-trade, 

créditos de carbono, acordos 
internacionais sobre o meio ambiente. 

 

Caso: Vietã- Ásia. 
LE YEN, 2006- 

GESTÃO 
AMBIENTAL: 
Um Estudo de 

Hotéis 
vietnamitas 

 

Turismo de sol e 
praia; 

 
Ecossistemas 

costeiros 

Promulgação de lei de proteção 
ambiental em 1993; a água da chuva / 

águas pluviais são coletadas para uso no 
hotel;  

Fonte: Dados de Pesquisa. 2013. 

 

As áreas de implementação dos resorts supracitados utilizam o 

segmento turístico de sol e praia por conta da localização estratégica na zona 

térmica tropical e na zona costeira, além da exploração de ilhas para práticas 

de mergulho, praia de areia branca, windsurf e pesca. 

O resort de Nusa Dua do Bali (Quadro 8) destaca-se dos demais pela 

proximidade das praias com vulcões, selva, terraços de arroz, enquanto na Ilha 

de Malta, os resorts usam como principais atrativos turísticos os pântanos, 

mangues e sítios arqueológicos. Os aspectos culturais herdados pelas 

descobertas da arqueologia também são destacados no roteiro turístico de 

resorts do Caribe (México) nas antigas cidades maias de Chichen, Itza e 

Tulum, Penísula de Yucatan, bem como a Lagoa de Nicuptí. Nos resorts da Ilha 

do Sal (Cabo verde) há ainda a exploração do segmento turístico de natureza 

para caminhadas, passeios de bicicleta e turismo cultural. 
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O turismo religioso é associado à hotelaria nos resorts asiáticos de Bali 

por conta de templos hinduístas, tradições de vestes, artesanato, cerimônias, 

rituais e oferendas aos deuses. 

Os aspectos e condições climáticas em áreas tropicais e equatoriais 

favoráveis a localização de resorts que mais se destacam nos locais estudados 

relacionam-se ao sol, vento, correntes marítimas quentes, marés, fortes 

ondulações associadas à geomorfologia costeira, penínsulas, ilhas, arco do 

fogo, vulcões e ricos ecossistemas marinhos de alto potencial turístico durante 

todo o ano frente os desafios da sazonalidade. 

Na Ilha do Sal (Quadro 8), a implantação dos resorts se desenvolveu 

após o ciclo da atividade extrativista do sal e da pesca. No ano de 1949 ganhou 

maior destaque com o advindo das atividades aeroportuárias. E na década de 

90 o setor hoteleiro e comercial da Ilha do Sal que neste ano alcançou a taxa 

de 58% de ocupação.  

Os maiores desafios na gestão ambiental estão relacionados ao controle 

e ordenamento das atividades turísticas frente à degradação ambiental ocorrida 

na fase de construção, operacionalização e geração de resíduos sólidos e 

líquidos sem o devido tratamento e falhas nos investimento de SGA. 

De acordo com o Quadro 8, na Ilha de Maltajá existe uma 

conscientização ambiental maior dos turistas europeus do que dos moradores 

no que diz respeito aos problemas de implementação e aplicação 

(policiamento) da Lei de Proteção Ambiental; degradação ambiental causada 

pelo turismo comum em pequenos estado insulares em desenvolvimento 

(SIDS);esgotamento de terras agricultáveis; aumento da demanda por energias 

não renováveis; destruição de ecossistemas frágeis; poluição sonora e 

atmosférica causada por aeroportos e portos; resíduos sólidos (vetores de 

doenças); danos ambientais aos recursos naturais, habitats e nos lençóis 

freáticos pela retira do calcário para construção de hotéis (resorts) e acúmulo 

de substâncias tóxicas em baías. 

As atividades hoteleiras no Bali (Quadro 8), inicialmente desenvolveram-

se com a introdução do Resort Bali Beach em 1966, com 300 quartos e em 

1970 com a inauguração do Resort Nusa Dua. Neste empreendimento há o 

desenvolvimento de ações ambientais para a melhoria de infraestrutura 
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(abastecimento de água, esgoto e sistemas de disposição de resíduos sólidos, 

energia elétrica, drenagem de águas pluviais) interna e na comunidade local e 

ações voltadas para a preservação de alguns pequenos templos hindus. 

O modelo de Gestão Ambiental desenvolvida no Resort Nusa Dua 

associa-se ao contexto do ECO Resort Tropical das Cataratas de Foz do 

Iguaçu – Paraná/Brasil de acordo pesquisas de Goya (2007). Esta associação 

está relacionada aos investimentos tecnológicos implementados neste resort 

para melhoria do desempenho de GA mediante os seguintes programas: 

 

Programa de Manutenção Preventiva de instalações prediais e 
de equipamentos (com software específico); Sistema de 
redução de consumo de energia; Sistema de gerenciamento de 
luz (sensor de presença); Apoio a Escola Parque; Sistema de 
gerenciamento de energia elétrica; controle; e projeções de 
implantação de sistema de captação da água da chuva e 
sistema de reaproveitamento de água (GOYA, 2007, p. 143). 
 

Para esta autora, o Relatório de ações do Sistema de Gestão Ambiental, 

2006 do resort apresentaram as seguintes medidas de preservação do Parque 

Nacional do Iguaçu: 

 

 

Redução de consumo de água, energia elétrica, produtos 
químicos; Operação de Estação de Tratamento de efluentes – 
ETE; Tratamento de resíduos sólidos e orgânicos; Participação 
em eventos ambientais; ampliou o número de eventos de 
educação ambiental; melhorias no índice de recomendações 
dos clientes por questionário avaliado; aumento de 
investimento em treinamento dos funcionários e crescimento no 
percentual de alcance de remuneração paga em relação ao 
atendimento das necessidades básicas (GOYA, 2007, p.147) 

 

 

Na Jamaica e em Cuba (Quadro 8), ocorrem problemas de Gestão dos 

resíduos sólidos; custos com consumo de água e energia elétrica; 

encerramento de lixões por aterros sanitários; tentativas de reciclagem e coleta 

seletiva, mesmo com a criação da Associação de Hotéis do Caribe em 1997 

para o Turismo Sustentável, Caribbean Hotel Association- CAST em parceria 

com a Agência dos Estados Unidos - EUA para o Desenvolvimento 



66 

 

 

Internacional em busca de realizar atividades ambientais em colaboração com 

o setor de hotelaria e turismo, promovendo assim, a gestão eficaz dos recursos 

naturais. Além da CAST, a PA Consulting Group foi contratada para 

implementar a Auditoria Ambiental para o Turismo (EAST) e um programa 

sustável para grandes hotéis na Jamaica. 

 Desse modo, ocorreram resultados da adoção de SGA em 5 resorts que 

conseguiram a redução de custos com energia elétrica e consumo de água; 

conserto de vazamentos; treinamento pessoal; melhorias de eficiência; 

motivação a permanência do SGA; reaproveitamento de material de 

compostagem para o paisagismo e economia no uso de sacos plásticos e 

fertilizantes. 

Em Cancún (México), um dos elementos que dificulta a eficácia do SGA 

nos resorts é oriundo de problemas na gestão governamental federal de 

planejamento, ordenamento territorial e na promoção de melhorias na infra-

estrutura turística de acesso (estradas); zoneamento urbano e rural; gestão dos 

resíduos; tratamento de água; e outros serviços de rotina de acordo o Quadro 

VIII. 

Na década de 90, as medidas de gestão ambiental foram modificadas 

com a evolução na inclusão da população local na promoção da 

sustentabilidade do turismo por meio da qualificação profissional e proteção 

ambiental diante dos focos de degradação ambiental através de ações de cap-

and-trade, créditos de carbono, acordos internacionais sobre o meio ambiente.  

Cancún passou na década de 70 e 80 a ser um “parque caro, exclusivo 

e exótico dos ricos e famosos seduzidos pelo sucesso dos resorts” (TORRES E 

MONSEN, 2005, p.1), sem que as autoridades de turismo cumprissem os 

limites de capacidade de sustentabilidade ambiental e social prevista nos 

planos diretores originais como analisam Torres e Monsen (2005) baseado nas 

leituras de EnriquezSavignac (1972) e Fonatur (1982).  

 

Cancún tem crescido rapidamente, recebendo quase dois 
milhões de estadia-over visitantes em 2002, com um adicional 
de 1,9 milhões em Cozumel e a Rivera Maya e mais de dois 
milhões de cruzeiros passageiros do navio (Organização de 
Turismo do Caribe [CTO] 2004). Cancun é agora líder resort no 
México (Cothran e Cothran 1998) e apresenta todos os 
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clássicos sinais de um destino turístico de massa: perda de 
exclusividade, o excesso de capacidade da sala, descontos 
pesados, e reduziu os gastos turísticos per capita (TORRES E 
MONSEN, 2005, p.3) 
 
 

Todo esse processo, segundo Torres e Monsen (2005) criou o cenário 

econômico da localidade, definiu os padrões de consumo e produção, alterou a 

morfologia física de Cancún e do Estado de Quintana Roo e construiu a 

“Gringolândia”, definida e caracterizada como,  

 

um espaço ocupado por turistas transnacionais e os colonos 
estrangeiros, mas que inclui a produção lideradas 
trabalhadores domésticos migrantes atraídos para o pólo 
turístico cujas famílias muitas vezes permanecem atrás em 
suas aldeias rurais de origem (TORRES E MONSEN, 2005, 
p.7) 
 

 

 As relações no espaço social constituídos pela “Gringolândia” em 

Cancun expressa o fluxo de pessoas, bens, capitais, serviços, informações e 

idéias fluídas perante o processo de hibridização transnacional do espaço 

social de forma dinâmica e pautado em um sistema de conexões, interações e 

inter-relações, desde a esfera internacional, a esfera urbana do México e a 

esfera rural de Quintana Roo (Figura 14).  

 



68 

 

 

Figura 15: Conceito da Gringolândia no espaço transnacional: área social de 
Cancún. 
Fonte: TORRES E MONSEN, 2005, p.8. 

 

O processo de imigração e migração impulsionada pelo 

transnacionalismo dos investimentos privados nos resorts de Cacún transforma 

o espaço em palco de projeções imaginárias, estereotipadas e fundamentada 

na “espetacularização turística” onde “o espetáculo não é um conjunto de 

imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediatizada por imagens” 

(DEBORD, 1997, p. 2). 

 

Na sua transformação em Gringolandia, Cancún tornou-se uma 
colagem dissonante de hotéis em forma de pirâmide, Jet esqui, 
selva, passeios nos manguezais da lagoa, garçons Maya 
vestido em trajes autêntico de mexicano, restaurante-enjaulado 
tigres, e apropriadamente chamados de Crococun - parque de 
crocodilos, entre uma lista quase interminável de inscritos 
espetáculos- tudo bem embalado expressamente para a massa 
americana turista olhar coletivo (URRY, 1990 apud TORRES E 
MONSEN 2005, p. 316). 

 

Mesmo assim, as atividades hoteleiras no Caribe provocam o 

“desmatamento e erosão de florestas de terra firme para clusters de 

condomínio e obras rodoviárias; perda de praia, poluição da lagoa; danos ao 
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recife de corais pela mineração e dragagem e navio de cruzeiro ao ancorar” 

(Mc ELROY 2002, p.16).  

O processo de degradação das florestas, praia, lagoa e aos recifes de 

corais no Caribe de acordo Nellis (2009) é devido à falta de programas de 

gestão ambiental nos resorts para a diminuição do consumo de água nos 

serviços de campos de golfe, que prejudica os habitantes adjacentes e a 

quantidade de resíduos produzidos que testam o limite de carga das ilhas 

através da emissão de resíduos sólidos e líquidos sem tratamento adequado. 

No Vietnã as empresas de turismo (resorts e hotéis) privadas não eram 

legalmente reconhecidas até 1986 eram propriedade do governo, só após a 

promulgação de lei de proteção ambiental em 1993 houve maior impulso na 

promoção de SGA em resorts que coletam as águas pluviais para uso no hotel 

e redução do consumo diário gerado pelos programas internos de educação 

ambiental. 

Entretanto, Le Yen (2006) destaca que a partir de 1995 as contribuições 

do turismo para o PIB do Vietnã de $ 780.000.000 $ anual em receitas e 

criação de 15.000 postos de trabalho trouxe aumento da degradação da 

qualidade ambiental, mesmo com a criação da Vietnã Administração Nacional 

do Turismo (VNAT) em 1960, a qual apresenta ineficácia no planejamento e 

gestão estratégica de controle e prevenção ambiental, como destaca 

Dinh(2003); Pham (1997); Haley e Haley (1997) e Mbaiawa (2003) citados por 

Le Yen (2006): 

 

- O turismo de massa é culpado como uma grande ameaça 
para a biodiversidade no Vietnã;  
- turismo emergente sofreu com a falta de fiscalização e de 
financiamento do Estado.  
- A construção de resorts de grande escala em todo o país tem 
contribuído para o desmatamento; 
- Hotéis e resorts são também responsabilizados por vários 
problemas sociais, incluindo a maior disparidade em 
rendimentos entre funcionários locais e expatriados; 
- Abuso do trabalho infantil (LE YEN, 2006, p.546 e 547). 

 
 

Diante destes elementos, fenômenos e atuações dos resorts 

supracitados sobre o desenvolvimento de Sistemas de Gestão Ambiental em 

resorts instalados no continente asiático, americano, africano e europeu é 



70 

 

 

notável as dificuldades e desafios postos ao planejamento e controle da 

degradação ambiental existente em áreas de praia, ilhas, rios e manguezais.  

Tudo isto, mostra que a tomada de medidas estratégicas de gestão 

ambiental nos resorts de forma mais eficiente, mitigadora e eficaz não é algo 

intrínseco do contexto mundial, mas um cenário também nacional que requer o 

cumprimento da legislação ambiental, economia de recursos naturais e 

sobrevivência do Ciclo de Vida do Produto hoteleiro. 

 
 
 
2.6. LICENCIAMENTO AMBIENTAL: FUNDAMENTOS, LEGISLAÇÃO E 

APLICAÇÃO EM RESORTS NO ESTADO DA BAHIA 

 

O século XX foi o período de maior preocupação dos Estados e 

empresas devido o aumento da pressão exercida sobre os recursos naturais, 

pela intensificação do consumo e produção capitalista no século XVIII com a 

Revolução Industrial. Desse modo, o licenciamento ambiental emerge em 

diversos países e espaços de diálogo para construir de uma nova concepção 

da relação homem e natureza através do licenciamento ambiental (PEGADO et 

al., 2007).  

Para Mansur (2010), o licenciamento ambiental é um dos elementos que 

compõe o modelo de planejamento territorial e de geoconservação (Figura 16) 

por consolidar e normatizar o controle e uso da ocupação da terra através da 

atuação dos atores e demandas envolvendo pesquisadores, população, Poder 

Público e empreendedores.  
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Figura 16: Atores e demandas econômicas e sociais para o Ordenamento 
Territorial e Geoconservação. 
Fonte: MANSUR, 2010, p.239. 

 

Neste modelo a emissão de autorização/Licença Ambiental constitui um 

dos instrumentos reguladores da instalação de empreendimentos coerente às 

normas ambientais federais, estaduais e municipais, bem como o 

conhecimento de normas gerais pela sociedade organizada para dialogar e 

participar do processo de regulamentação junto ao Poder Público e a 

empreendedores com fundamentos científicos/pesquisas sobre a fragilidade do 

meio físico e biótico. 

Os espaços de diálogo e tomadas de decisões documentadas que mais 

contribuíram para minimização dos impactos ambientais a nível internacional 

foram: Clube de Roma (1960); I Conferência Mundial do Meio Ambiente 

realizada em Estocolmo pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972, 

criando o Programa das Nações Unidas de Meio Ambiente – PNUMA; 

Comissão Brutland (1987) que divulgou o documento “Nosso futuro comum”; II 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
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Humano Eco 92/Rio 92 no Rio de Janeiro (1992) criou o documento “Agenda 

21”; Encontro da Comissão da Carta da Terra – Unesco, cria a Carta da Terra 

(2000); Criação do comitê técnico ISO/TC 207, que elaborou as normas 

ambientais ISO 14000 (1993); Criação em 1997 do Protocolo de Kyoto na 

Conferência de Clima de Kyoto (Japão), ratificado em 2002 por 84 países em 

Johannesburgo (África do Sul) durante a Cúpula da Terra. 

No Brasil o principal marco para o licenciamento ambiental se deu 

através da Lei Federal de nº 6.938 de 1981, regulamentada pelo Decreto de nº 

99.274/90 que instituiu o Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA 

(órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente-

SISNAMA) logo após as demandas e desafios ambientais postas no evento do 

Clube de Roma.  

Outro avanço a nível nacional foi a Constituição Federal – CF de 1988, 

no Art. 225º ao estabelecer que o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e para uso social deve ser garantido pelo Poder Público (União, 

Distrito, Estados, Municípios) para efetivar os princípios do desenvolvimento 

sustentável, preservação e combate a degradação da qualidade ambiental. 

A Lei Federal de nº 6.938 de 31/08/1981 que instituiu a Política Nacional 

de Meio Ambiente e obrigou a todas as atividades com potencial poluidor só 

poderiam funcionar com licenciamento ambiental, ficando as empresas sujeitas 

a sanções, infrações e multas diante da Lei de Crimes Ambientais de nº 9.605 

de 12/02/1998, levando o mercado e governamentais condicionar os incentivos 

financeiros e fiscais diante do cumprimento da legislação ambiental, como 

mostra a Figura 17. 
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Figura 17: Marcos legal do Licenciamento Ambiental e o processo de descentralização 
municipal em Una e Ilhéus. 
Fonte: Dados de Pesquisa. 2013 

 

A municipalização do Licenciamento Ambiental foi garantida mediante as 

diretrizes estabelecidas com base no Art. 23º, Parágrafos VI e VII da CF ao 

definir que é de competência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, 

bem como preservar as florestas, a fauna e a flora e com base no Art. 30º onde 

é de competências dos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e 

da Resolução do CONAMA 237/97, em seu Art. 6º que reafirma a competência 

do órgão ambiental municipal realizar o licenciamento ambiental. 

A partir da Lei Complementar Federal de nº 140 (Figura 17) de 

08/12/2011 no Art. 6º é que de fato estabeleceu-se e ampliou-se as bases para 

o desenvolvimento de ações de cooperação entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios para garantir o desenvolvimento sustentável, 

harmonizando e integrando todas as políticas governamentais e de acordo o 

Art. 9º que possibilita a execução, gestão, controle da produção, licenciamento, 

autorização e fiscalização e empreendimentos conforme prevê as Políticas 

Públicas de proteção ao meio ambiente nos Municípios. 
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 A esse respeito é importante salientar que antes da Lei Complementar 

Federal de nº 140 o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA (2006) já reconhecia o município na gestão 

ambiental e tomada de decisão para o controle das atividades instaladas em 

seus territórios que sentem diretamente os impactos dos problemas ambientais 

bem como suas conseqüências no dia-a-dia. 

O processo de estabelecimento das políticas públicas para a 

descentralização na gestão ambiental, especificamente para o licenciamento 

ambiental de empreendimentos de porte e geração de impactos ambientais a 

nível local, a Bahia foi um dos primeiros Estados brasileiros a possuir 

legislação prevendo a administração ambiental de responsabilidade 

compartilhada entre União, Estados e Municípios através da Resolução do 

Conselho Estadual de Meio Ambiente - CEPRAM de nº 3.925 de 30/01/2009 

(Figura 17), Capítulo I do Programa Estadual de Gestão Ambiental 

Compartilhada - GAC, Seção I, Art. 1º e 2º para fortalecer a gestão ambiental 

municipal e cooperação entre os Sistemas Estadual e Municipal de Meio 

Ambiente. 

 Além da Bahia, a descentralização do licenciamento ambiental busca 

cumprir o princípio cooperativo nos Estados do Ceará, Espírito Santo, Goiás, 

Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e São Paulo que iniciou com maior intensidade na década de 90 com 

a instituição das primeiras Políticas e Sistemas Municipais de Meio Ambiente.  

Dessa forma, o Ministério do Meio Ambiente (2006) acredita que o 

município assume seu papel constitucional na proximidade como os problemas 

ambientais; no enfrentamento melhor à acessibilidade dos usuários aos 

serviços públicos; na possibilidade de maiores possibilidade de adaptação de 

políticas e programas às peculiaridades locais; na melhora e utilização dos 

recursos e mais eficiência na implementação de políticas; na maior visibilidade 

e consequentemente mais transparência das tomadas de decisões; e na 

democratização dos processos decisórios e de implementação, favorecendo a 

participação da população envolvida e as condições para negociação de 

conflitos. 
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O GAC é um programa que está inserido no Sistema Estadual de Meio 

Ambiente - definido de acordo a Lei Estadual de nº 12.212 de 04/05/2011 

(Figura 17) que modificou a estrutura organizacional e de cargos em comissão 

da Administração Pública do Poder Executivo Estadual, a qual no Art. 102º 

extinguiu o Instituto do Meio Ambiente – IMA e o Instituto de Gestão das Águas 

e Clima – INGÁ (previstos no art. 10 da Lei nº 11.050, de 06/06/2008) e no Art. 

103º criou o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, como 

autarquia vinculada à Secretaria do Meio Ambiente - SEMA, de caráter jurídico 

de direito público, autonomia administrativa e financeira e patrimônio. 

Para a promoção de políticas públicas de meio ambiente, a Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente foi criada em 20/12/2002 pela Lei Estadual de n° 

8.538, contudo alterada pelas Leis nº 9.525, de 21 de junho de 2005, nº 10.431, 

de 20 de dezembro de 2006 e nº 11.050, de 06 de junho de 2008, tem por 

finalidade planejar, coordenar, supervisionar e controlar a política estadual e as 

diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, a biodiversidade e os 

recursos hídricos.  

A estrutura organizacional da SEMA de acordo o Art. 134º da Lei 

Estadual de nº 11.050 é composta pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente – 

CEPRAM de natureza consultiva, normativa, deliberativa e recursal; também 

pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CONERH de natureza 

representativa; Órgãos da Administração Direta; Entidades da Administração 

Indireta, como o Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – 

INEMA e a Companhia de Engenharia Ambiental da Bahia - CERB.  

Uma das competências do INEMA de acordo o Art. 106º, Parágrafo X, 

como órgão de execução e administração direta da Política Pública Ambiental 

da Bahia junto a SEMA é expedir licenças ambientais a nível estadual, emitir 

anuência prévia para implantação de empreendimentos e atividades em 

unidades de conservação estadual, autorizar a supressão de vegetação, 

conceder outorga de direito de uso de recursos hídricos e praticar outros atos 

autorizativos, na forma da lei.  

A SEMA através do INEMA e do GAC tenta equacionar as dificuldades 

de infra-estrutura, recursos técnicos, financeiros, de capacitação de corpo 

técnico e da atuação de conselhos municipais e estabeleceu a criação de 
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unidades regionais no Município de Barreiras, Eunápolis, Feira de Santana, 

Itabuna, Jacobina, Juazeiro, Santa Maria da Vitória, Seabra e Vitória da 

Conquista, além de postos avançados em Alagoinhas, Caetité, Guanambi, 

Ilhéus, Irecê, Itaberaba, Jequié, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim de acordo 

Mapa de 2011 elaborado pelo INEMA. 

A participação social democrática através de conselhos cresceu no 

Brasil a partir da década de 90 com as garantias da CF de 1988, pós governo 

militar, e representa um importante instrumento da formação dos SISNAMA, 

Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA e sistemas municipais de meio 

ambiente com caráter consultivo e deliberativo atuando junto ao determinado 

órgão administrativo e executivo para legitimar a Política Nacional de Meio 

Ambiente e contribuir para o controle social, planejamento, responsabilidade 

ambiental, gestão e fiscalização ambiental através de propostas e normas dos 

Planos e Códigos de meio ambiente.  

Em relação à participação dos conselhos (federal, estadual e municipal) 

existem grandes divergências quanto a definição das competências deliberativa 

e consultiva, considerando a baixa rotatividade de representantes de 

instituições e órgãos que mantém sua vaga no conselho. 

Os principais objetivos da descentralização da gestão ambiental através 

do GAC, preconizado na Resolução do CEPRAM de nº 3.925 (Figura 17) é 

implementar e fortalecer os Sistema Estadual de Meio Ambiente – SISEMA na 

melhoria do desempenho ambiental dos municípios em regulação e controle 

por meio de capacitações em formato integrado das políticas estruturantes em 

cumprimento à cooperação técnica entre o Estado e o Município.  

No Art. 3º desta Resolução está prevista o fornecimento de capacitação 

e treinamento dos gestores e técnicos municipais de meio ambiente; apoio ao 

processo de organização das estruturas municipais de gestão ambiental e das 

alternativas de financiamento do Sistema Municipal de Meio Ambiente 

celebrado mediante Termo de Cooperação técnica do município para elaborar 

e implementar o Plano Municipal de Meio Ambiente, de maneira participativa e 

aprovado do Conselho Municipal do Meio Ambiente, podendo ainda o 

município realizar consórcios públicos, convênios com entidades públicas ou 

privadas. 
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Como condição para um Município do Estado da Bahia aderir ao GAC é 

necessário o envio de um ofício do Prefeito (a) Municipal para solicitar ao 

Estado ou a União a participação no GAC, informando o nível de licenciamento 

(Anexo único da Resolução CEPRAM nº 3.925/09) que pretende assumir e 

dispor de: estrutura administrativa (Secretaria, Fundação ou outra) que abrigue 

um quadro de técnicos responsáveis pelo licenciamento municipal, que pode 

ser organizada através de consórcio de vários municípios que partilham equipe 

multidisciplinar para atuar em uma região; Conselho Municipal de Meio 

Ambiente, com participação de segmentos da sociedade e com caráter 

deliberativo; legislação municipal que discipline o Licenciamento Ambiental, 

contemplando a cobrança de taxa de licenciamento; Política Municipal de 

financiamento do Sistema Municipal do Meio Ambiente e do Plano diretor que 

contemple a questão ambiental ou Plano Municipal de Meio Ambiente. 

A gestão ambiental na Bahia possui como princípio de diretriz o 

fortalecimento institucional o controle ambiental (licenciamento ambiental, 

viabilidade ambiental, supressão de vegetação, outorga de uso da água, 

intervenções em corpo hídrico e compatibilidade de atividades dos 

empreendimentos e unidades de conservação, áreas de proteção permanente, 

reserva legal e terras indígenas/quilombolas) por meio do GAC atua 

concomitante à fiscalização, monitoramento, parcerias com universidades, 

centros de pesquisas, comunidades tradicionais, agricultores e empresários. 

Além desta diretriz, a gestão ambiental do Estado da Bahia possui as 

políticas de integração por meio de ferramentas de planejamento territorial em 

processo de elaboração (Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE; 

Zoneamento Territorial Ambiental – ZTA; Mapeamento de Cobertura Vegetal; 

Plano de Bacias Hidrográficas; Inventário de Espécies Ameaçadas de Extinção; 

Estudo de áreas prioritárias para a conservação e Planos de Manejo de 

Unidades de Conservação) e as de controle social (Conferência Estadual de 

Meio Ambiente e Conselhos de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Comitês 

de Bacias Hidrográficas). 

Em 2013, o Estado da Bahia recebeu um empréstimo (nº 2295/OC-BR) 

de US$ 16.700.000,00 do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

para execução do Programa de Desenvolvimento Ambiental (PDA), sendo US$ 
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10.000.000,00 de recursos do financiamento do BID e US$ 6.700.000,00 de 

recursos da contrapartida local a ser investida uma parte do empréstimo para 

efetuar pagamentos de acordo com o Programa de Desenvolvimento Ambiental 

para contratar serviço de Consultoria Individual para planejamento das ações 

do Programa de Gestão Ambiental Compartilhada (GAC) com prazo final até 

29/07/2013, de acordo o documento oficial de Convite à apresentação de 

Manifestação de Interesse- MI nº 08/2013 da Secretaria de Meio Ambiente – 

SEMA. 

As atividades principais a serem desenvolvidas pelo Consultor, em 

coordenação com o Gestor do Programa GAC, incluíam revisar o Programa de 

Gestão Ambiental Compartilhada (GAC) identificando suas ações para apoiar o 

planejamento e fortalecimento do Sistema Estadual do Meio Ambiente 

(SISEMA); identificar os requisitos mínimos necessários para a estruturação da 

gestão ambiental municipal, coerente com o estabelecido nas normas jurídicas 

e técnicas vigentes; aplicar e confrontar os requisitos mínimos identificados, 

necessários para a estruturação da gestão ambiental municipal, em 03 (três) 

municípios beneficiários do Programa GAC e elaborar termo de referência para 

contratação de empresa de consultoria que irá apoiar a implantação do 

Programa GAC. 

No ano de 2013, a quantidade de municípios aptos a licenciar conforme 

Lei Complementar nº 140 de 08/12/2011, conforme seus respectivos níveis de 

competência (Anexo da Resolução do CEPRAM 3.925/09) são 132 do total de 

417 municípios baianos. A previsão da SEMA através do INEMA para este ano 

é ampliar a participação de 200 municípios através do investimento R$ 8 

milhões, conforme o Governo Estadual, SEMA e Superintendência de Políticas 

e Planejamento Ambiental. 

Estes esforços pela implementação da integração ambiental na Bahia 

atuam na gestão ambiental do uso dos recursos naturais em bases 

sustentáveis e enfrenta neste processo a falta de cultura de planejamento na 

gestão pública; fragmentação setorial; organização de estruturas de gestão 

ambiental a partir de visão de comando, destacando apenas fiscalização e 

licenciamento ambiental; carência de equipes multidisciplinares capacitadas e 

de equipamentos (veículo, computador, acesso a internet, Sistema de 
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Posicionamento Global - GPS, decibelímetro e scanner/impressora) com maior 

ênfase na esfera municipal da Federação, onde ocorrem mais nomeações para 

os cargos de gestão ambiental, do que seleção pública e dificuldade no 

tratamento da transversalidade ambiental nos projetos, plano de governo e 

definições orçamentárias. 

Desse modo, a relação homem e natureza é compreendida dentro dos 

preceitos do desenvolvimento sustentável como uma possibilidade de 

compatibilizar qualidade de vida com o desenvolvimento socioeconômico ao 

“gerar emprego e renda sem descuidar da variável ambiental, o que significa 

compatibilizar desenvolvimento com qualidade de vida na sua acepção mais 

ampla” (TRIGUEIRO, 2005, p. 82). 

Para o alcance deste desenvolvimento sustentável (TRIGUEIRO, 2005) 

é preciso à superação das medidas imediatistas para o alcance do 

desenvolvimento econômico no modelo capitalista, este por sua vez, precisa 

contemplar as necessidades básicas da população atual e das gerações 

futuras associadas à qualidade ambiental de forma participativa e com 

equidade social. Além do desenvolvimento de ações estáveis presentes na 

política democrática, educação ambiental para promover a eficácia dos 

instrumentos e órgãos normativos em gestão dos recursos naturais. Dessa 

forma, o mercado passa a ser regulado pela associação de elementos 

ambientais e econômicos. 

A definição de Licenciamento Ambiental – LA segue os pressupostos do 

art. 1º da Resolução do CONAMA nº 237/97, que estabelece o LA como um 

procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 

localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e 

atividades exploradoras de recursos ambientais com potencialidade de causar 

degradação ambiental.  

A licença ambiental é o ato administrativo do órgão ambiental que com 

base na Resolução do CONAMA nº 237/97, Art. 1º parágrafo II estabelece as 

condições, restrições e medidas de controle ambiental para pessoa 

física/jurídica para localizar, instalar, ampliar e operar. Sendo assim, este ato 

administrativo na Bahia é emitido pelo órgão licenciador competente, a SEMA 

de acordo parecer do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEPRAM com 



80 

 

 

identificação da pessoa física ou jurídica solicitante, condicionantes ambientais 

avaliadas e deliberadas; o prazo de validade do documento, geralmente de 2 a 

3 anos e estabelece regras, condicionantes ambientais, restrições e medidas 

de controle ambiental a serem seguidas determinada empresa. 

Se o procedimento for emitido pelo município, o Conselho Municipal de 

Meio Ambiente emite um parecer, se este for favorável ao empreendimento 

com base do laudo de vistoria ambiental e no processo do requerente pela 

licença ambiental – LA, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente emite a LA. 

Caso não exista órgão ambiental capacitado ou conselhos a nível estadual e 

municipal a União deve desempenhar o ato administrativo da LA até a criação 

de outros entes federativos com base no Art. 15 da Lei Complementar nº 140º 

de 08/12/2011, obedecendo a Art. 3º em relação a Comissão Tripartide 

Nacional entre representantes dos Poderes Executivos da União, Estados, 

Distritos Federais e Municípios. 

A definição da competência Estadual ou Municipal para a análise e 

emissão da LA é mediante o porte (tamanho) do empreendimento (resort) e do 

seu potencial poluidor estabelecidos no Decreto Federal de nº 99.274/1990 

(Figura 17) e Decreto Estadual da Bahia de nº 14.032 (Figura 17) de 

15/06/2012, Anexo único (Quadro 9), atualizado pela Resolução do CEPRAM 

de nº 4.327 de 31 de outubro de 2013. 

 

Quadro 9 - Tipologia e porte dos empreendimentos e atividades sujeitos a 
licença ambiental. Bahia. 2012 
 

TIPOLOGIA E PORTE DOS EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES SUJEITOS A 

LICENÇA AMBIENTAL 

Grupo G2: Empreendimentos Urbanísticos 

Código 
Estado 

Tipologia 
 

Unidade 
de 

Medida 

Porte 
 

Potencial 
de 

Poluição 
 

G2.1 Complexos Turísticos e 
Empreendimentos 

Hoteleiros e Parcelamento 
do Solo (Loteamentos, 
desmembramentos) e 

Conjuntos Habitacionais 

Área Total 
(há) 

Pequeno>10<50 
Médio >50<200 

Grande>200 

M 

Fonte: Anexo Único do Decreto Estadual de nº 14.032. Bahia. 2012. 
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Com base no Decreto de nº 14.032, o solicitante da licença ambiental 

(pessoa física ou jurídica) mediante especificidades do empreendimento pode 

passar pelo processo de requerimento da Licença Prévia – LP (fase preliminar 

do planejamento), Licença de Instalação – LI (autoriza o início da implantação) 

e Licença de Operação (autorização do funcionamento e operação previstos na 

LP e de LI) como analisa Barbieri (2011, p.310). 

Na LP, é importante destacar que é uma etapa decisiva no processo de 

análise do LA de um determinado empreendimento hoteleiro, porque se a área 

sugerida para instalação inicial não for viável mediante um parecer ambiental 

do corpo técnico (Código de Meio Ambiente, Lei de uso e ocupação do solo, 

Plano Diretor) do Órgão Licenciador Ambiental (OLA) e deliberação favorável 

do conselho de meio ambiente, o empreendedor (pessoa física ou jurídica) terá 

que definir outra área.  

Durante a avaliação da LP o OLA pode solicitar um Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA de natureza teórico-científico e o Relatório de Impacto ao Meio 

Ambiente - RIMA com linguagem acessível ao público em geral (Resolução 

CONAMA 001/86) para “aperfeiçoar o projeto do ponto de vista ambiental, 

permitindo realizar escolhas que eliminem ou minimizem as fontes de impacto 

ambiental” (BARBIERI, 2011, p.305) e seja capaz de prevê aspectos do meio 

social, econômico e ambiental a serem impactados e suas respectivas 

alternativas e medidas para mitigá-los. 

Na fase da LI o empreendedor estará autorizado a iniciar a construção 

das respectivas instalações e equipamentos conforme o modelo apresentado 

na Planta, assinada por um técnico com Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) de acordo a Lei nº 6.496 de 7/12/1977. E qualquer alteração na 

planta inicial deve ser formalmente encaminhada ao OLA. 

E na LO, o empreendimento é autorizado a funcionar após passar por 

uma vistoria que avalie a eficácia das medidas e métodos de controle 

ambiental com base nas condicionantes ambientais estabelecidas na LP e LI 

anteriores que viabilizem a operação do empreendimento. 

Outras legislações específicas referentes a atividades hoteleiras a serem 

consultadas o processo de avaliação e emissão da LP, LI e LO, são: a Lei de 
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nº 12.651 de 25/05/2012 (Novo Código Florestal); Lei de nº 9.433 de 

08/01/1997 (Outorga de direitos de uso de recursos hídricos); Portaria de nº 

230 de 17/12/2002 (Licenciamento de empreendimentos potencialmente 

capazes de afetar o patrimônio arqueológico); Decreto-Lei de nº 9.760 de 

05/09/1946 (Imóveis da União); Associação Brasileira de Normas e Técnicas – 

ABNT e a Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006. 

Os demais órgãos federais e estaduais que também participam do 

processo de LA junto aos municípios baianos são: Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA; Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO; Ministério Público do Estado da 

Bahia através do Centro Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo - 

CEAMA; Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- INEMA junto a 

Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia -CERB e a 

Fundação Nacional do índio – FUNAI. 

As empresas do setor hoteleiro, como os resorts localizados no Estado 

da Bahia podem adquirir a licença ambiental através do INEMA, ou através da 

Secretaria de Meio Ambiente de Municípios baianos autorizados pelo INEMA e 

inseridos no Programa Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada- GAC da 

Resolução de nº 3.925 de 30/01/2009 do Conselho Estadual de Meio Ambiente 

– CEPRAM após a definição do porte da obra com base no Decreto de nº 

14.032 de 15/06/2012 que alterou o Regulamento da Lei nº 10.431 de 

20/12/2006 e da Lei nº 11.612 de 08/10/2009. 

A SEMA da Bahia, através da implementação do GAC estabelece 

procedimentos para descentralização do licenciamento e da fiscalização 

ambiental das atividades de impacto local de competência do Município; 

definição dos empreendimentos ou atividades e seus respectivos portes 

caracterizados como de impacto local para fins de LA na esfera de 

competência do Município e integração da atuação dos órgãos componentes 

do Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA e consolidação do sistema 

de licenciamento ambiental como instrumento de gestão da Política de Meio 

Ambiente e de Proteção à Biodiversidade do Estado da Bahia. 

A SEMA com base na Resolução de nº 3.925 de 30/01/2009 do 

Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEPRAM defende a descentralização 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.428-2006?OpenDocument
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da gestão ambiental entre Estado e Municípios para empreendimentos e 

atividades cujos impactos não ultrapassem os limites territoriais do município 

de acordo a natureza e o porte (pequeno, médio ou grande) dos 

empreendimento e nível de opção do licenciamento implementado. 

O GAC está fundamentado na Constituição Federal de 1988, em seu art. 

23, incisos VI e VII; na Constituição do Estado da Bahia, em seu art. 59, inciso 

VII, art. 213, § 4°; na Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecida pela Lei 

federal nº 6.938, de 31/08/1981, art. 6º; na Resolução CONAMA n° 237/1997, 

art. 6º; na Lei estadual nº 10.431, de 20/12/2006, art. 146, §1º, art. 159º. 

Além das legislações supracitadas que estabelecem a descentralização 

do LA há o Decreto estadual nº 11.235, de 10/10/ 2008, art. 176, o qual dispõe 

que aos órgãos locais do SISEMA, cabe exercer a fiscalização e o 

licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades considerados 

como de impacto local, bem como daqueles que lhes forem delegados pelo 

Estado. 

O Município possui competência de licenciar qualquer 
empreendimento ou atividade no seu território (até – se tiver – 
uma usina nuclear!), independentemente de se o mesmo será 
desenvolvido em áreas pertencentes ou sob controle especial 
da União ou do estado (ANDREAS J. KRELL, 2004, apud 
GHIGNONE, 2007 p. 19). 

 

O Conselho Municipal precisa ser criado através de Lei Municipal, com 

regimento interno, Decreto de Aprovação do Regimento Interno, Decreto de 

Nomeação dos Membros do Conselho. O conselho deve ser tripartite com 

representação do poder público, sociedade civil e setor empresarial. Enquanto 

o órgão ambiental capacitado (Secretaria de Meio Ambiente) legitimado através 

de Lei e Decreto Municipal precisa ter técnicos próprios ou em consórcio, 

devidamente habilitados e em número compatível com as principais atividades 

econômicas existentes no município e passíveis de licenciamento ambiental.  

Considerando os municípios envolvidos nesta pesquisa do Litoral Sul da 

Bahia que são membros do GAC, apenas Ilhéus e Una participam, sendo o 

primeiro classificado de nível de 3 para licenciamento ambiental, de acordo a 

Resolução nº 4.171 (Figura 17) de 25/02/2011 e Una, nível 2, de acordo a 

Resolução nº 4.043 (Figura 17) de 29/01/2010, os quais são responsáveis em 
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enviar relatório semestral de todos os seus processos ambientais, conforme o 

estabelecido no art. 10º da Resolução CEPRAM  3.925 de 30/01/2009 que 

dispõe sobre o GAC. 

Em 15/06/2012 por meio da Resolução do CEPRAM nº 4260, Art. 1º 

define Licença Ambiental por Adesão e Compromisso – LAC, aquela concedida 

para atividades ou empreendimentos de baixo ou médio potencial poluidor a 

ser concedida eletronicamente por meio de Declaração de Adesão e 

Compromisso do empreendedor.  

Entretanto as atividades a serem submetidas a adesão do licenciamento 

LAC citadas nesta resolução são poluidoras como: instalação de frigoríficos, 

fabricação de artefatos de borracha e plástico e postos de gasolina, e que essa 

modalidade de licença será aplicada mesmo em empreendimentos de grande 

porte. 

Essa adesão é passível de avaliação com base em critérios e pré-

condições estabelecidas pelo órgão licenciador para empreendimentos e 

atividades sujeitos a LA de acordo a classificação da tipologia e porte definidos 

no anexo único desta Resolução, dependendo ainda, quando necessário de 

autorização de supressão de vegetação, outorga de uso de recursos hídricos 

e/ou anuência de Unidade de Conservação. 

Entretanto a Procuradoria Geral da República – PGR entrou com Ação 

Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5014 (Relator Ministro Luiz Fux) no 

Supremo Tribunal Federal – STF solicitando concessão liminar que suspenda 

as alterações efetuadas pela Lei Estadual de nº 12.377/2011 no Art. 45º, 

Parágrafo VII e VIII em dispositivos da Lei 10.431/2006, Capítulo VII a respeito 

da Política Estadual de Meio Ambiente e do licenciamento ambiental. 

 

VII - Licença de Regularização (LR): concedida para 
regularização de atividades ou empreendimentos em instalação 
ou funcionamento, existentes até a data da regulamentação 
desta Lei, mediante a apresentação de estudos de viabilidade e 
comprovação da recuperação e/ou compensação ambiental de 
seu passivo, caso não haja risco à saúde da população e dos 
trabalhadores; 
VIII - Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC): 
concedida eletronicamente para atividades ou 
empreendimentos em que o licenciamento ambiental seja 
realizado por declaração de adesão e compromisso do 
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empreendedor aos critérios e pré-condições estabelecidos pelo 
órgão licenciador, para empreendimentos ou atividades de 
baixo e médio potencial poluidor, nas seguintes situações: 
 
 

Para o PRG a introdução da modalidade de licença ambiental LR 

permite que o empreendimento em fase de implantação descumpra as normas 

ambientais e abrindo a possibilidade de convalidar as irregularidades na fase 

de funcionamento ou a ser instalado até a regulamentação da lei contrária aos 

procedimentos de licenciamento ambiental Sistema Nacional de Meio Ambiente 

– SISNAMA.  

Em relação ao LAC o PRG pontua que a Lei Estadual de nº 12.377/2011 

no Art. 45º criou uma forma de autorregulação ambiental, à margem da 

imposição constitucional que determina a supervisão estadual sobre as 

atividades potencialmente poluidoras, tornando a atuação do poder público 

uma mera declaração de adesão e compromisso do empreendedor. 

Desse modo, o PRG declara inconstitucionalidade ao Art. 225º da 

Constituição Federal - CF; afronta ao pacto federativo, Art. 24º da CF, ao Art. 6º 

da Lei 6.938/1981 e alterações do Art. 147º da Lei 10.431 que alterou as 

atribuições do CEPRAM. 

Diante destes argumentos e dados legais e administrativos sobre a 

descentralização do licenciamento ambiental da União para os Estados e 

Municípios e suas aplicações para empreendimentos hoteleiros e complexos 

turísticos ainda emerge a necessidades de avanço, planejamento e definição 

de parâmetros técnicos e normativas de fortalecimento do GAC e da parceria 

efetiva entre o Estado da Bahia através da SEMA, INEMA, CEPRAM no 

suporte (infra-estrutura, capacitação e execução das Políticas Públicas na 

emissão de licenças ambientais) para os municípios. 
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3.0 MATERIAL E MÉTODOS 

 
 
3.1. MÉTODO DE PESQUISA 
 
 

As dificuldades no desenvolvimento da gestão ambiental nos resorts 

localizados na zona costeira de Itacaré, Ilhéus e Una foram analisados através 

da comparação dos dados em quadros considerando aspectos legais, de 

degradação da qualidade ambiental, educação ambiental e imagem 

institucional, propondo alternativas eficazes de planos, ações e projetos de 

gestão ambiental sem comprometer a qualidade dos recursos ambientais por 

meio do método de abordagem dedutivo de aproximação dos fenômenos e 

suas constatações particulares às leis e teorias (LAKATOS, 2006).  

Os procedimentos a serem adotados são comparativos entre as ações 

de gestão ambiental dos resorts e o método de abordagem desta pesquisa é 

histórico. Além destes procedimentos também será adotado o modelo 

experimental no estabelecimento de relações de causa e efeito seguindo uma 

lógica sistemática de pesquisa para encontrar relações entre as variáveis 

simples que comprovem ou rejeitam a hipótese (NASCIMENTO, 2002). 

 

3.2. POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM 

 

A técnica de amostragem adotada classifica-se de não-probabilística, 

intencional, segundo Yin (2001) ao delimitar a população de forma finita 

quando é possível obter uma lista exata dos membros, conjunto que engloba 

todos os elementos detentores de uma ou mais características em comum que 

os relacionam ao objeto de estudo considerando os critérios de localização na 

faixa litorânea de Itacaré, Ilhéus e Una/BA, divulgação em sites específicos da 

rede hoteleira do Território de Identidade Litoral Sul da Bahia e dados da 

Associação Brasileira da Indústria de Resorts – ABIH. 

Foram selecionados nesta pesquisa o Resort nº1, nº 2, nº 3, nº 4, nº 5, 

nº 6 e nº 7, sendo 2 em Itacaré, 4 em Ilhéus e 1 em Una/BA, no total de 7 

conforme as normatizações e características do Decreto Regulamentar nº 

36/97 que estabeleceu o regime de jurídico de instalação e funcionamento de 
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estabelecimentos hoteleiros e das diretrizes estabelecidas pela Lei 7.661/88 

que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

 
3.3. TÉCNICAS DE PESQUISA 
 

Os instrumentos de pesquisa utilizados neste trabalho científico foram: 

pesquisa bibliográfica, documental (RICHARDSON, 2011) e observação 

sistemática, ou estruturada, planejada e controlada para Lakatos (1991, p.193) 

“realizada em condições controladas para responder a propósitos 

preestabelecidos”. A observação sistemática foi realizada através do roteiro 

com aspectos relacionados ao cumprimento e controle das condicionantes 

ambientais; educação ambiental; controle da degradação ambiental e relação 

entre a imagem institucional e ações de Gestão Ambiental. 

A sistematização dos dados coletados durante o processo de revisão 

teórico será através de quadros com o auxílio de informações coletados em 

diário de bordo nas áreas adjacentes aos resorts, impactadas pelos efeitos da 

gestão ambiental implementada durante no período do 1º semestre de 2012 ao 

1º semestre de 2013. 
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3.4. PROCEDIMENTO E ETAPAS DE EXECUÇÃO DA PESQUISA  
 

 Esta pesquisa seguiu os seguintes procedimentos e etapas conforme os 

5 objetivos específicos, como mostra a Figura 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18: Procedimentos e etapas de pesquisa 
Fonte: Dados de Pesquisa. 2013 
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 Etapa relacionada ao cumprimento do objetivo: Identificar os 

principais focos de degradações da qualidade ambiental nas imediações 

dos resorts. 

 

A identificação dos principais focos de degradações da qualidade ambiental 

nas áreas de instalação dos 7resorts selecionados nesta pesquisa foi realizada 

pelo uso da técnica de pesquisa para mapeamento para entender como os 

empreendimentos hoteleiros se introduziram no espaço regional a partir das 

potencialidades naturais. 

A pesquisa seguiu, assistindo a necessidade de auxílios técnicos para a 

obtenção de resultados concretos. Assim, foram utilizadas as ferramentas de 

Sistemas de Informações Geográficas – SIG que tiveram papel fundamental na 

representação real ou aproximada dos aspectos físicos da localização, 

geomorfologia, altitude, uso e ocupação da terra, hidrografia, índice 

pluviométrico e temperatura dos Municípios de Itacaré, Ilhéus e Una/BA. 

Os instrumentos usados na elaboração de mapeamento de aspectos físico-

ambientais das áreas de inserção dos resorts foram: o Software ArcGis/Acview; 

o conjunto com imagens de satélites disponibilizadas na Internet Google Earth; 

o banco de dados TOPODATA  e da BAHIA/SEI 2012; base de elaboração 

pessoal para localização dos pontos dos resorts; arquivos criados 

manualmente pelo pesquisador, dados primários e imagens disponíveis pelo 

Instituto   de   Pesquisas   Espaciais - INPE. Os pontos de localização dos 

resorts foram adquiridos ainda com visitas de campo com aparelhos GPS para 

georreferenciar os resorts, marcos na paisagem (rios, cachoeiras, lagos), a fim 

de descrever os tipos de vegetação, formas de relevo, hidrografia e atividades 

antrópicas presentes nas áreas de instalação dos empreendimentos.  

Na identificação de focos de degradação foram utilizadas ainda a 

comparação de imagens de satélite do Software Google Eath com fotografias 

aéreas de 1974 do banco de dados da Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais – CPRM do Projeto Radam- D nas células de identificação 383 SD-24-

Y-B-04b_23101971, SD-24-Y-B-03b_30101971, SD-24-Y-B-02b_23101971 e 

SD-24-Y-B-05c_25101971. Os mapas construídos foram montados no 

Laboratório de Análise e Planejamento Ambiental - LAPA/UESC. 
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Também nesta etapa foram utilizados os registros fotográficos retirados nos 

resorts in loco, documentos (teses, dissertações e licença ambiental) e 

materiais de divulgação de marketing (folders, panfletos e site oficial dos 

resorts), além da observação sistemática realizada do 1º semestre de 2012 ao 

1º semestre de 2013. 

Nesse contexto realizou-se o levantamento de unidades de conservação 

presentes nos municípios próximos a corpos d'água próximos aos resorts; 

análise da infra-estrutura (rodovias e vias de acesso); obtenção de dados 

pluviométricos e barométricos junto à estação meteorológica da CEPLAC – 

Ilhéus; aquisição de dados meteorológicos disponibilizados pelo INPE e 

levantamento bibliográfico de definições pautadas na Ecologia da Paisagem, a 

fim de entender as classes de uso observadas nas imagens de satélite e 

mapas. 

Estes dados e mapas elaborados foram sintetizados na produção de 

texto junto a análise e interpretação dos mesmos. 

 

 Etapa relacionada ao objetivo: Compreender o processo histórico da 

transição da monocultura do cacau e da expansão dos resorts no 

Município de Itacaré, Itabuna e Una/BA; 

 

Esta etapa foi basicamente estruturada na pesquisa bibliográfica de dados 

documentais, teses, dissertação e pesquisas estatísticas publicadas nos 

últimos 10 anos por instituições públicas e privadas no setor de turismo e meio 

ambiente.  

Estes dados foram selecionados e sintetizados através da produção textual. 

 

 Etapa relacionada ao objetivo: Relacionar os instrumentos de Políticas 

Públicas voltadas para o meio ambiente (licenciamento ambiental) com o 

processo histórico de construção dos resorts em Itacaré, Ilhéus e 

Una/BA. 

 

Para relacionar os instrumentos de Políticas Públicas voltadas para o meio 

ambiente (licenciamento ambiental) com o processo histórico de construção 
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dos resorts em Itacaré, Ilhéus e Una/BA foi utilizada a pesquisa bibliográfica 

que foi realizada com o fichamento de artigos, periódicos (revistas e jornais), 

dissertações, teses, livros, sites da rede hoteleira. 

A pesquisa documental foi complementada em arquivos públicos, prefeitura, 

câmara de vereadores, conselhos municipais de meio ambiente e de turismo, 

secretarias de meio ambiente e turismo (licenças ambientais, autorizações 

ambientais, alvará de funcionamento, plano diretor, plano de gerenciamento 

costeiro, lei orgânica municipal, lei de uso e ocupação do solo, código 

ambiental, nomeação ou concurso de equipe para licenciamento ambiental, 

Fundo Municipal de Meio Ambiente, participação no Programa de Gestão 

Ambiental Compartilhada – GAC, Plano Municipal de Conservação e 

Recuperação da Mata Atlântica de Ilhéus de 2012, Plano de Referência 

Urbanístico Ambiental – PRUA de Itacaré de 2003 e atuação do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Turismo) em Itacaré, Ilhéus e Una/Ba. 

 Além desta etapa houve a consulta de Atas por ONGS, associações e 

Unidades de Conservação adjacentes aos resorts, Instituto Floresta Viva, 

Instituto Ecotuba, Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia - IESB, 

SOS Itacaré, Associação de Moradores do Distrito de Comandatuba, Una/BA, 

Associação de Turismo de Ilhéus, Câmara de Turismo da Costa do Cacau e 

Instituto de Turismo de Itacaré – ITI. Nestas organizações foram coletados 

documentos relacionados ao processo de licenciamento ambiental em resorts 

locais, projetos de educação ambiental em parceria com resorts e ações de 

gestão ambiental dos mesmos de forma escrita ou em registro fotográfico da 

destinação dos resíduos sólidos e líquidos. Todos os dados coletados foram 

sistematizados e comparados em quadros e na produção textual. 

 

 Etapa relacionada ao objetivo: Descrever as ações de gestão 

ambiental desenvolvidas pelos resorts instalados na zona costeira de 

Itacaré, Ilhéus e Una/BA considerando aspectos do “marketing verde”. 

 

A caracterização das ações de gestão ambiental desenvolvida em 7resorts 

considerando aspectos do “marketing verde” utilizou também a pesquisa em 



92 

 

 

sites oficiais e não-oficiais nacionais e internacionais dos resorts identificando 

nos anúncios, textos publicitários, trabalhos de pesquisa científica e fotografias 

retiradas in loco para descrever as características e ações de divulgação de 

ações desenvolvidas pelos 7 resorts em gestão ambiental.  

Ainda foram utilizados os dados da observação sistemática realizada do 1º 

semestre de 2012 ao 1º semestre de 2013 e o registro fotográfico das 

condicionantes ambientais de cada resort para identificar a efetividade da 

gestão ambiental desenvolvida pelos resorts.  

Os dados foram sintetizados em produção textual. 

 

 Etapa relacionada ao objetivo: Comparar as ações de gestão 

ambiental desenvolvida pelos resorts. 

 

A comparação das ações de gestão ambiental desenvolvida pelos resorts 

instalados na zona costeira de Itacaré, Ilhéus e Una/BA sobre suas áreas 

adjacentes foi efetuada durante a realização da observação sistemática, 

utilizando um roteiro de pesquisa de campo considerando as Condicionantes 

ambientais; Projeto de educação ambiental; Focos de degradação da qualidade 

ambiental e Imagem institucional desenvolvido na gestão ambiental dos 

resorts. 

O Roteiro de Observação Sistemática não participativa, sem relação entre 

sujeito e observador (SAMPIERE, 1991) foi construído com base nos 

parâmetros e diretrizes estabelecidos pelas normas da ABNT NBR15401 

(2006) específica para meios de hospedagem desenvolvido em parceria com o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE em 

2012, nos estudos de Filho (2007); nas Matrizes de Classificação de Meios de 

Hospedagem apresentadas no Anexo III – Resort, da Portaria Ministerial Mtur 

nº 100/2011 (Sistema de Classificação de Meios de Hospedagem); no Guia de 

Boas práticas de sustentabilidade para gestão e operação em meios de 

hospedagem da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável da Rio +20 de maio de 2012 e no Manual de Implementação do 

EMAS no Setor da Hotelaria realizado pela Agência Portuguesa do Ambiente e 
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Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa – 

Portugal da edição de dezembro de 2010. 

Este Roteiro de Observação Sistemática foi aplicado também a técnica da 

observação direta intensiva (LAKATOS, p.107) e não participativa, sem relação 

entre sujeito e observador (SAMPIERE, 1991) na coleta de dados primários e 

nos registros fotográficos, durante as visitas aos 7 resorts eram observados 

conforme os critérios pré definidos pelo roteiro de observação sistemática. 

 

Critérios do roteiro de observação sistemática: 

 

1. Cumprimento e controle dos condicionantes ambientais 

1.1. Possui Alvará de Construção; 

1.2. Possui Licença Ambiental; 

1.3. Realiza auditorias ambientais planejadas e executadas;  

1.4. Toma ações corretivas identificadas que foram encerradas ou que 

estão em processo;  

1.5. Possui Iniciativas implementadas para prevenção de poluição;  

1.6. Treina os empregados para a gestão ambiental;  

1.7. Contrata prestadores de serviço contratados tendo um sistema de 

gestão ambiental implementado ou certificado;  

1.8. Preocupa-se com produtos projetados para desmontagem, 

reciclagem e reutilização;  

 

2. Projeto de educação ambiental 

2.1. Possui parceria e apoio as UC’s adjacentes; 

2.2. Desenvolve ações de educação ambiental na comunidade 

adjacente ao resort; 

2.3. Desenvolve iniciativas locais de limpeza ou reciclagem, 

patrocinadas ou auto-implementadas;  

2.4. Possui programas educacionais ambientais ou materiais 

fornecidos à comunidade;  

 

3. Degradação da qualidade ambiental 
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3.1. Possui Programas de destinação dos resíduos sólidos e líquidos; 

3.2. Possui Programas de controle para o consumo de água em m³ 

por dia; 

3.3. Possui mais de 1 tipos de energia usada;  

3.4. Programas de minimização de resíduos (reuso-reciclagem-

redução-recuperação); 

3.5. Possui Programas de substituição de lâmpadas convencionais 

para as de baixo consumo;  

3.6. Possui coleta, tratamento e disposição final adequada dos 

resíduos sólidos e líquidos; 

3.7. Os materiais são processados, reciclados ou reutilizados;  

3.8. Possui Programa para gestão de resíduos (restos de alimentos, 

produtos de limpeza, embalagens plásticas, papel e papelão, óleo 

de cozinha e vidros) armazenados no resort;  

3.9. Adota procedimentos internos no tratamento do esgoto; 

3.10. Apresenta áreas de erosão no solo;  

3.11. Apresenta degradação ambiental em área protegida dentro do 

perímetro do resort;  

 

4. Imagem institucional 

4.1. Utiliza as ações de gestão ambiental relacionadas com a 

logomarca do resort 

4.2. Participa de campanhas de publicidade voltadas para questões 

ambientais no período do ano de 2012 ao 1º semestre de 2013; 

4.3. Realiza patrocínios em eventos de meio ambiente realizados em 

2012 e agendados para 2013;  

4.4. Desenvolveu divulgação das ações de gestão ambiental no site 

do resort; 

4.5. Apresenta reportagens da imprensa relacionadas com o 

desempenho ambiental da organização;  

4.6. Possui citações do resort publicado em periódicos, panfletos e 

trabalhos acadêmicos (artigos, dissertações e teses). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1 ÁREA DE ESTUDO  
 

Os principais resorts do Território de Identidade Litoral Sul (SEI, 2012), 

estão localizados na zona costeira de Itacaré (Lat.:-14.16º S; Long.: -38.59ºW; 

altitude: 29 metros), Ilhéus (Lat.: 14.47°S; Long.: 39.05°W; altitude: 52 metros) 

e Una (Lat.: 15.29°S; Long.: 39.08°W), como mostra a Figura 19. 

Figura 19: Bahia: Território de Identidade Litoral Sul- Municípios de Itacaré, 
Ilhéus e Una. 
Fonte: Dados de Pesquisa. 2013. 
 
 

O acesso a esses municípios se dá pela BA-001, BR 101, BR 425 e BR 

324 (FUNPAB, 2013), além dos Aeroportos de Ilhéus e de Comandatuba de 

acordo a INFRAERO (2012) como mostra a Figura 18 e do Porto do Malhado 

de Ilhéus (Tabela 3). Numa região de clima Tropical úmido e super úmido, sem 

estação seca, sendo a temperatura média do mês mais quente superior a 18ºC 

e o total das chuvas do mês mais seco é superior a 60 mm, com precipitações 

maiores de março a agosto, ultrapassando o total de 1.500 mm anuais, 

enquanto que nos meses mais quentes (janeiro e fevereiro) a temperatura é de 
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24 a 25ºC, com índice de pluviosidade médio de 18 mm, segundo o IBGE e 

apresenta amplitude térmica de 9º C. 

 
Tabela 3: Percursos importantes de Itacaré, Ilhéus e Una, Bahia, 2013 
 

Características Itacaré Ilhéus Una 

Localização  -14º 16’39’’ Lat S 
38º 59’48’’Long O 

-14º 47’20’’Lat S 
39 º02’58’’Long O 

-15º17’36’’ Lat S 
39º04’31’’ Long O 

Área km² 730,28 1.840,99 1.159,53 
 

Distância da 
Capital (Km) 

428 km 465 km 548 km 
 
 

Distritos Itacaré e 
Taboquinhas 

Ilhéus, Aritaguá, Banco 
Central, Castelo Novo, 
Coutos, Inema, Japu, 
Olivença, Pimenteira e Rio 
do Braço 

Una, Colônia, 
Comandatuba, 
Pedras de Una e 
Vila Brasil 

Fonte: Adaptação de dados da Fundação Pau-Brasil – FUNPAB. 2013. 

 

A vegetação predominante é a de Mata Atlântica, floresta ombrófila e 

densa/ floresta atlântica, segundo a Bahia SEI (2009), com cerca de 10.000 

espécies de plantas, 50% são endêmicas, o nível de endemismo cresce 

significativamente quando separamos as espécies da flora em grupos, 

atingindo 53,5% para espécies arbóreas, 64% para as palmeiras e 74,4% para 

bromélias, considerada um hot spot, sendo que as Áreas de Proteção 

Permanente – APP’s e unidades de conservação da Mata Atlântica que estão 

no entorno dos resorts estudados nesta pesquisa. 

 

4.2. ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS DE ITACARÉ, ILHÉUS E UNA EM 

ÁREAS DE INSTALAÇÃO DE RESORTS 

 

Os municípios de Itacaré, Ilhéus e Una estão inseridos na Mesorregião 

geográfica do Sul Baiano e na Microrregião geográfica nº 31 de Itabuna/Ilhéus - 

Território de Identidade Litoral Sul da Bahia, o qual, segundo dados da 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia - BAHIA SEI 

(2009, p. 13) possui uma população estimada em 862 mil habitantes, 6,2% da 

população estadual em 2008, sendo responsável por 4,5% do PIB da Bahia – 

ou R$ 4,3 bilhões, em valores de 2006, sendo o 5º maior território de 

identidade no que se refere à agregação de valor ao PIB baiano.   
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Os dados de localização, específicos dos municípios desta microrregião 

geográfica em estudo nesta pesquisa são apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Dados de Localização de Itacaré, Ilhéus e Una/BA 

Características Itacaré Ilhéus Una 

Localização  -14º 16’39’’ Lat S 
38º 59’48’’Long O 

-14º 47’20’’Lat S 
39 º02’58’’Long O 

-15º17’36’’ Lat S 
39º04’31’’ Long O 

Área km² 730,28 1.840,99 1.159,53 
 

Distância da 
Capital (Km) 

428 km 465 km 548 km 
 
 

Distritos  Itacaré e 
Taboquinhas 

Ilhéus, Aritaguá, Banco 
Central, Castelo Novo, 
Coutos, Inema, Japu, 
Olivença, Pimenteira e Rio 
do Braço 

Una, Colônia, 
Comandatuba, 
Pedras de Una e 
Vila Brasil 

Fonte: SEI. 2009. 

 

O crescimento das atividades turísticas nestes municípios foi 

impulsionado a partir dos investimentos de US$ 231,3 milhões da 

PRODETUR/Bahia destinados ao Pólo Turístico do Litoral Sul e 21,2 do BID a 

partir de 2008. A maior parte destes investimentos foram para a pavimentação 

da BA-001 (Figura 18) de Ilhéus-Itacaré no valor de “US$ 18,058 milhões, ou 

77,5% do total do pólo” (MELIANI, 2006, p.197), concluída em 1998 do trecho 

de 65 km Ilhéus-Itacaré Esta obra gerou em 2005 o fluxo de 120 mil turistas 

para Itacaré.  

A BA-001 também é um trecho rodoviário muito importante para o 

deslocamento de turistas/visitantes em direção aos resorts de Itacaré, Ilhéus e 

Una/BA (78 km de Ilhéus) no Distrito de Comandatuba. Além desta BA existem 

outros percursos importantes entre os municípios desta pesquisa, em sua 

maior parte de asfalto e em estado de conservação regular/ruim.  

O deslocamento de turistas/visitantes para estes municípios via aérea é 

realizado através do Aeroporto de Ilhéus (Tabela 5) e do Aeroporto de 

Comandatuba que a partir de 2013 tornou-se de administração privada e 

aterrissagem pública, além da entrada também viabilizada por via marítima por 

meio de Navios Transatlânticos que ancoram no Porto do Malhado em Ilhéus.  
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Tabela 5: Movimento Anual de Passageiros (Embarcados + Desembarcados). 
Aeroporto de Ilhéus, 2008 a 2012 

Ano Total Var. % Part. Na 

  Anual Rede % 
2008 394.435 - 0,35 
2009 361.378 -8,38 0,28 
2010 412.572 14,17 0,27 
2011 513.095 24,36 0,29 
2012 532.130 3,71 0,28 

Fonte: INFRAERO. 2012. 

 

As formas de relevo (Figura 20) que predominam na área de estudo são: 

domínio montanhoso, planície costeira e planícies fluviais, os quais contribuem 

para a localização e atração de novos resorts.  

Figura 20: Formas de Relevo de Itacaré, Ilhéus e Una. Bahia. 
Fonte: Dados de Pesquisa. 2013.  
 
 

O fato de Ilhéus possuir a maior extensão litorânea de 40,5% (Tabela 6) 

entre os municípios da Zona Turística da Costa do Cacau possibilita a 

existência de maior quantidade de resorts em operação, sendo que há também 

6 resorts anunciados (investimentos privados) a partir 2008 de acordo dados do 
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Relatório Anual de Governo do Estado da Bahia (2008) com instalações 

previstas entre os anos de 2008-2012. 

 

Tabela 6: Extensão Litorânea. Zona Turística da Costa do Cacau/Bahia 

Zona Turística da Costa do 
Cacau 

Extensão (km) 

Município Absoluto % 
Canavieiras 42 22,1 

Itacaré 26 13,7 
Uruçuca 11 5,8 
Ilhéus 77 40,5 
Una 34 17,9 
Total 190 100,0 

Fonte: Fundação Pau-Brasil – FUNPAB, 1996. 

 

No Município de Una no período Terciário, a dois milhões de anos atrás 

ocorreu a separação da Ilha de Comandatuba do Continente que de acordo 

pesquisas de Santos e Chiapetti (2011, p.3) foi causada por “uma regressão 

marinha e falhamentos que deram origem ao Canal de Comandatuba, 

separando a Ilha do continente”. Sendo assim, a formação geológica e 

geomorfológica que deu origem a ilha contribuíram decisivamente para a 

localização do Resort nº 7 em área de acumulação sedimentar viabilizando o 

isolamento e o contato do turista com a[e1] 

Por conta deste valor paisagístico de Itacaré constituído pelos elementos 

geológicos e geomorfológicos estima-se que este Município receberá “217.500 

mil turistas, que deverão gerar mais de 9 mil empregos diretos no turismo” 

(BHS, 2005, p.22). Segundo as projeções da BHS International, isto implicará 

no aumento das unidades de hotelaria de 1.053 em 2005 para 2.040 em 2015 e 

nos meios de hospedagem de 830 (2005) para 2.700 em 2015, como destaca a 

Tabela 7 e a Figura 21. 
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Tabela 7: Estimativas e Projeções do Turismo em Itacaré 

Indicadores 2005 2010 2015 Crescimento 
Anual Médio 

Turistas (total) 77.200 179.000 217.500 11% 
Pernoites 173.000 419.100 522.000 12% 

Uhs 
Recomendadas 

1.053 1.640 2.040 7% 

Empregos 
Totais 

1.990 7.300 9.400 17% 

Hospedagem 830 2.500 2.700 12% 

Fonte: BHS International, São Paulo, 2005. 
 

 

Figura 21: Estimativas e projeções sobre a evolução das UHs para 
Crescimento da Taxa de Ocupação. Itacaré. 2011. 
Fonte: BHS International, São Paulo, 2005. 
 

Na zona costeira norte de Itacaré é localizado o Resort nº 1 e o Resort 

nº 2 numa área de 176 hectares, onde é possível encontrar, 

 

depósitos quaternários são bem desenvolvidos, constituindo-se 
de sedimentos marinhos associados a sedimentos flúvio-
lagunares pleistocênicos e a deposições de material argilo-
siltoso rico em matéria orgânica, referente aos pântanos e 
manguezais atuais (MARTIN et. al., 1980), como os que 
ladeiam os rios de Contas e Piracanga. O curso do rio 
Piracanga meandro na planície costeira, instalando-se 
paralelamente a linha de costa por cerca de 2 quilômetros, 
antes de romper as restingas e desembocar no oceano. Já o 
rio de Contas possui, na margem esquerda de seu curso final, 
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braços semicirculares formados por bancos arenosos 
recobertos por vegetação de manguezal (MELIANI, 2003, 
p.36). 
 
 

 Estes elementos geomorfológicos contribuíram para a formação de 

atrativos turísticos naturais e foram decisivos para a localização dos resorts na 

zona costeira de Ilhéus, Itacaré e Una que possuem em comum na sua 

formação geomorfológica, Planícies Marinhas e Fluviomarinhas; Maciços Pré-

Litorâneos; Tabuleiros Costeiros e Tabuleiros Pré-Litorâneos de acordo com a 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia - BAHIA SEI 

(2009) por conta de baixas altitudes Figura 22. 

Figura 22: Altitude de Itacaré, Ilhéus e Una. Bahia. 
Fonte: Dados de Pesquisa. 2013.  

 

 

 A rede hidrográfica destes municípios está inserida na Região de 

Planejamento e Gestão das águas - VII Bacia do Leste e da Bacia VIII do Rio 

de Contas de acordo normatizações do INEMA/BA e da SEMA com base na 

Resolução Federal de nº. 32, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – 
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CNRH, de 15/10/2003 que Instituiu a Divisão Hidrográfica Nacional e também 

baseada na Resolução Estadual de nº 80, do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos – CONERH de 25/08/2011 que alterou a Resolução n°43, 

(02/03/2009) e estabeleceu a Divisão Hidrográfica Estadual em Regiões de 

Planejamento e Gestão das Águas.  

A gestão da Bacia VII do Leste cabe ao Comitê das Bacias Hidrográficas 

do Leste – CBHL criado pelo Decreto de nº 9.935 de 22 de Março de 2006 cria 

o Comitê das Bacias Hidrográficas do Leste - CBHL e a Bacia VIII do Rio de 

Contas que respectivamente foi criado pelo Decreto de nº 11.245 de 17 de 

outubro de 2008.  

O Município de Itacaré apresenta parte de sua rede hidrográfica na 

Bacia do Leste e outra parte na Bacia do Rio de Contas. Estes comitês são 

compostos pelo órgão gestor de recursos hídricos do Estado; órgãos da 

estrutura administrativa do Estado, com atuação na bacia hidrográfica; de cada 

categoria de usuários de águas, com atuação na bacia hidrográfica; das 

organizações civis de recursos hídricos, com atuação comprovada na bacia 

hidrográfica e das entidades de ensino e pesquisa, com atuação comprovada 

na bacia hidrográfica, quando houver. 

 A vegetação e uso de ocupação da terra da área de estudo em que os 

resorts encontram-se instalados possui diversas Áreas de Preservação 

Permanente – APP (Figura 23), definidas pelo Novo Código Florestal de nº 

12.652 de 35/05/2012, Art. 3º, como área protegida, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade e assegurar o bem-estar 

das populações humanas. 
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Figura 23: Vegetação, Uso e Ocupação da terra. Itacaré, Ilhéus e Una. Bahia. 
Fonte: Dados de Pesquisa. 2013. 
 
 

 

Os tipos de vegetação presente das áreas em que os resorts de nº 7, nº 

2 e nº 4 estão instalados predominam as áreas de restingas definidas pelo 

Novo Código Florestal de nº 12.652 de 35/05/2012, Art. 3º, parágrafo XVI 

como,  

 

depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma 
geralmente alongada, produzido por processos de 
sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que 
recebem influência marinha, com cobertura vegetal em 
mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e 
depressões, apresentando, de acordo com o estágio 
sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último 
mais interiorizado. 
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 Além da ocupação em área de restingas, os resorts de nº 7,  nº 1 e  nº 2 

possuem em suas adjacências áreas de manguezais,  

 

ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à 
ação das marés, formado por vasas lodosas recentes ou 
arenosas, às quais se associa, predominantemente, a 
vegetação natural conhecida como mangue, com influência 
fluviomarinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e 
com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre 
os Estados do Amapá e de Santa Catarina (Novo Código 
Florestal de nº 12.652 de 35/05/2012, Art. 3º, parágrafo XIII). 
 
 

 O Resort de nº 5, em Ilhéus encontra-se próximo a centros urbanos, 

bem como o Ecoresort Itacaré e o Itacaré Resort que estão próximos a Zona de 

Proteção Rigorosa – ZPR-E, Zona de Proteção Visual – ZPV-U e na zona de 

uso do Núcleo Urbano – NUC de acordo o Plano de Referência Urbanístico 

Ambiental – PRUA de Itacaré em 2003 (Figura 24), elaborado pela Companhia 

de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER em parceria com 

Consultoria e Planejamento – COPLAN e a GERPLAN ENGENHARIA LTDA 

(2003). 
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Figura 24: Plano de Referência Urbanístico Ambiental - PRUA de Itacaré. 
Fonte: CONDER, DEPLAM, GEPLAN, 2003. 

RESORT 1 

RESORT 2 
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O Resort de nº 1 e nº 2 (Figura 23) estão em área de Mata Atlântica 

secundária também considerada Zona Turística (CONDER, 2003) e próxima a 

lagos, restinga e praia. 

 As Unidades de Conservação – UC próxima aos resorts de Itacaré é o 

Parque Estadual da Serra do Conduru, que segundo Moreau (2003) foi 

instituído pelo Decreto Estadual de nº 6.227 de 21/02/1997 (Figura 25) e a APA 

Itacaré – Serra Grande definida pelo Decreto Estadual de criação, nº 2.186 de 

07/06/1993 e passou de 7.000 ha para 9.275 ha através do Decreto Estadual 

de nº 8.702 de 04/11/2003. Nesta UC é por onde passa o trecho da BA – 001, 

conhecida como “estrada parque” (MELIANI, 2012, p.499).  

Esta estrada, por sua vez fomentou a atração de “capitais imobiliários, 

com incorporações de terra para fins de especulação, e empresariais, com 

investimentos em hotelaria de diferentes níveis, das pousadas aos resorts” 

(MELIANI, 2012, p.499), justamente em um trecho que prevalecem as áreas de 

proteção permanente (MOREAU, 2003). Isto implica que de acordo a 

Resolução do CONAMA 013/1990, Art. 2º qualquer atividade que possa afetar 

a biota inserida num raio de 10 km necessita de licenciamento e autorização 

através da administração da UC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Zona Tampão do Parque Estadual da Serra do Conduru. Resolução 
CONAMA 013 de 06/12/1990. 
Fonte: MOREAU, 2003. 
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Ao norte de Ilhéus próximo ao Resort de nº 3 existe a Área de Proteção 

Ambiental - APA da Lagoa Encantada (Figura 26) criada pelo Decreto Estadual 

nº 2.217, de 14/06/1993 e com poligonal ampliada pelo Decreto de nº 8.650 de 

22/09/2003 de Setembro de 2003 (GAMBÁ, 2012) o qual destaca a 

necessidade de proteger os valiosos ecossistemas remanescentes da Mata 

Atlântica na bacia do Rio Almada, bem como sua nascente, os manguezais e 

áreas úmidas associadas a seu estuário, englobando a bacia hidrográfica do 

Lago da Barragem do Iguape, excetuando o limite oficial do Distrito Industrial 

de Ilhéus. 

Ao sul de Ilhéus destaca-se a Proposta de Terra Indígena (Figura 26) 

pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI de nº 47.376 ha e perímetro de 150 

km, próxima do Resort de nº 5 e de nº 6. Nesta área, próximo ao Resort de nº 5 

ocorre pressões ambientais (Figura 27) causadas pelo lançamento de esgoto in 

natura e expansão urbana no litoral e acordo o Plano Municipal de 

Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Ilhéus - PMMA (GAMBÁ, 

2012), o qual ainda define a parte sul de Ilhéus como Zonas Especiais de Uso 

Turístico – ZEUT no mapa de macrozoneamento urbano. 
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Figura 26: Unidades de Conservação no Município de Ilhéus.  
Fonte: GAMBÁ. 2012. 
 

RESORT 3 

RESORT 4 

RESORT 5 

RESORT 6 
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Figura 27: Pressões ao Meio Ambiente no Município de Ilhéus.  
Fonte: GAMBÁ. 2012. 

 

 

RESORT 4 

RESORT 3 

RESORT 5 

RESORT 6 
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Por conta destas pressões ambientais o PMMA (GAMBÁ, 2012) 

considera as atividades turísticas desenvolvidas em Ilhéus e nos demais 

municípios da Costa do Cacau sem articulação dos agentes geradores de 

impactos ambientais, pois 

 

a infraestrutura e os serviços básicos em Ilhéus são deficitários 
e desqualifica o turismo, além da baixa capacitação da mão-de-
obra o que dificulta maior inserção social e quando se insere é 
informalmente. Existe uma tendência de abertura para o 
turismo de massa o que pode trazer maior impacto ambiental 
porque não existem critérios de capacidade de carga dos 
atrativos ambientais (GAMBÁ, 2012, p.52). 
 

 
Em Una, o Resort de nº 7 está inserido no Corredor Una – Lontras 

(Figura 28) e APP composta por manguezal, restinga e de curso d’água (Mapa 

V) de acordo o Plano Diretor de Una estabelecido através da Lei 

Complementar Municipal nº 006 de 03 de outubro de 2008 (PMU, 2008) e parte 

da planta do RHTIC apresentada na Figura 29. 

 

 
Figura 28: Corredor Una – Lontras – Baixão. Una, Bahia. 
Fonte: IESB, 2012. 

RESORT 3 

RESORT 1 
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 De acordo com o Zoneamento urbanístico – ambiental do Distrito de 

Comandatuba apresentado pelo Plano Diretor de Una, Lei Complementar 

Municipal de nº 006 de 03/11/2008, Art. 19º o Resort de nº 7 está inserido em 

área de Proteção Paisagística “espaços de visuais paisagísticos significativos, 

situados em APP” (Figura 29) ao considerar a organização e uso do solo. 

 

 

 

Figura 29: Parte da Planta de localização do RHTIC. Una, Bahia. 
Fonte: TOPODATA Serviços de Agrimensura LTDA, mar. 2008. 

 

O Índice Pluviométrico (Figura 30) da área dos resorts nº 1, nº 2 e nº 3 

localizados em Itacaré é o maior da área de estudo entre 2.200 a 2.500 mm de 

precipitação anual. Na área dos resorts nº 4 e nº 5 em Ilhéus a precipitação é 

de 1.900 a 2.200 mm, mais ao sul na área dos resorts nº 6 e de nº 7 é de 1.700 

a 1.900 mm, mesmo valor apresentado na área do resort nº 8 em Una/BA. A 

temperatura média anual máxima de 1943-1983 em toda a área de localização 

dos 8 resorts fica entre 25º C a 26º C (Figura 31). Estas condições climáticas 

da pluviosidade e temperatura dos municípios estudados contribuem para a 
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manutenção da taxa de turistas por maior tempo hospedado em resorts desta 

região localizados na zona costeira. 

 
Figura 30: Índice Pluviométrico. Itacaré, Ilhéus e Una. Bahia. 
-Fonte: Dados de Pesquisa. 2013.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 31: Temperatura (o.C) Média Anual (1943-1983) de Itacaré, Ilhéus e 
Una/BA. 
Fonte: Elaboração Elena Charlotte Landau. SEI, 1998.  
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4.3. DEGRADAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL NAS ÁREAS DE 

INSTALAÇÃO DOS RESORTS 

O Resort nº 1 localiza-se no Condomínio Villas de São José em Itacaré. 

Neste município, em 1969 predominava uma pequena vila de pescadores, 

praias de pouca instalação de infraestrutura hoteleira (pousadas, bares e 

hotéis), atraindo inicialmente o “turista mochileiro, aventureiro e surfista” 

(BOMFIM, 2011, p. 48) com freqüência de baixa escala. Para deslocamento 

havia apenas algumas estradas, pequenas moradias e o predomínio 

paisagístico formado pela vegetação de manguezal e Mata Atlântica como 

mostra os espaços em cor cinza na Imagem de satélite de 1969 em 

comparação a Imagem de satélite de 2013 do Programa Google Earth (Figura 

32).   

 As pesquisas de Meliani (2011) e Macêdo (2003) indicam que o 

processo de expansão urbana iniciou no século XVIII com aldeamento 

indígena, no século XIX e XX o auge da produção do cacau e importância 

portuária através da foz do Rio de Contas. O isolamento de Itacaré deu-se na 

década de 60 por conta das estradas sem pavimentação e das dificuldades de 

acessibilidade diante do meio físico planáltico e da alta pluviosidade.  

A expansão urbana da atual área de localização do Resort nº 1 iniciou 

em 1964 com a construção da Ladeira Grande (Figura 33), ligando o município 

a Ubaitaba. Por seguinte, o turismo de veraneio desempenhou papel de 

recuperação econômica local simultânea à chegada de hippes e surfistas 

atraídos pelas praias e iniciaram o desenvolvimento do ecoturismo. 

 Na Ladeira Grande, a expansão urbana foi intensa a partir da década de 

70 que passou de 28,52 ha (Bairro Marimbondo e Alagados), depois acresceu 

18 há e no final de 1979 ampliou mais 44,36 ha (MELIANI, SILVA e GOMES, 

2007).  
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Figura 32: Imagens de satélite de 1974 e de 2013 do Resort nº 1. Itacaré/BA. 
Fonte: Imagens do Software Google Earth (2013) e CBPM. 1974. 
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Meliani (2011) e Ferreira (2011) ainda pontuam que de 1990 a 2003 na 

Ladeira Grande ampliou-se o número de serviços (oficinas mecânicas e 

estabelecimentos de materiais de construção) e culminou com a pavimentação 

da Rodovia BA-001 em 1998, onde foi investida uma média de R$ 18,3 

milhões, “essa rodovia mudou completamente a atividade turística em Itacaré, 

uma vez que possibilitou o recebimento de turistas pelo Aeroporto de Ilhéus, 

distante 70 km” (BAIARDI e TEIXEIRA, 2010, p.44). 

 

Com a implantação da rodoviária na base da encosta, ocorreu 
uma valorização da área do entorno, em função da constituição 
de um espaço funcional, inclusive com a feira que funciona 
junto à rodoviária [...] MELIANI, 2011, p.12). 
 
 

O processo de expansão urbana de Itacaré (1980-1990) foi fundamental 

para a localização do Resort nº 1 na Ladeira Grande, como mostra a Planta da 

de Itacaré de 2002 (Figura 33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Planta Urbana da cidade de Itacaré, Bahia. 2002. 
Fonte: Adaptação: MELIANI. 2011 
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Com a construção do Resort nº1 na década de 1990 a vegetação foi 

alterada e adaptada para atender a emergente demanda turística, pós-

produção da monocultura cacaueira, em ampliar o processo de 

empreendimentos hoteleiros, como mostra a Figura 32 através da comparação 

da Imagem de satélite correspondente de 1974 do CBPM e de 2013 do 

Software Google Earth. 

 

Nos anos 1990, houve um significativo incremento (cerca de 

50%) no número de hotéis e pousadas em Itacaré, que 

passaram de 19 em 1992 para 40 em 2001 (VeS 

ENGENHEIROS CONSULTORES, 1996, p. 107; TÔRRES, 

2001, p. 23).  

 

De acordo com o Plano de Referência Urbanístico Ambiental – PRUA 

(CONDER et al. 2003) de Itacaré, de acordo a Figura 34, o Resort nº 1 está 

inserido em Zona Agro – Florestal ZAF 1 e 2 de uso para conservação, 

consideradas de áreas de Cabruca e com remanescentes de Mata Atlântica, 

indica o uso de Turismo ecológico com trilhas e estruturas de apoio sem 

especificar a implantação de empreendimento hoteleiros, bem como o 

desenvolvimento do Turismo Rural de áreas já antropizadas. 

Outra parte do Resort nº 1, encontra-se na Zona Turística ZT 1 (Figura 

34), apresentando ambientes antropizados de coqueirais; imóveis bem 

estruturados (propriedades de estrangeiros) ou residentes fora do Estado da 

Bahia (CONDER et al. 2003). O uso e ocupação do solo indicado para esta zona 

é para empreendimentos turísticos de baixa densidade (densidade máxima 20 

leitos em unidade territorial mínima de 30 ha); estrutura de apoio, camping, 

campos de pouso e uso agropastoril.  A partir de 2006, com a administração do 

Resort nº 1 passada para o grupo Blue Tree Hotels, o empreendimento ganhou 

mais 40 quartos, piscinas e SPA. 

A parte leste do Resort nº 1 está a Zona de Orla Marítima – ZOM 1 

(Figura 34), de uso indicado para construção de equipamentos de segurança e 

apoio à pesca, ao recreio e ao turismo; conservação e renovação dos 

coqueirais, recuperação de áreas degradadas, remanejamento e definição de 

critérios para barracas de praia, sendo proibidas edificações permanentes, 
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arruamentos, cercas/muros e tráfego de veículos, principalmente nas praias de 

Resende, da Costa, do Siriaco e da Prainha (CONDER et al. 2003), esta última 

explorada neste resort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Plano de Referência Urbanístico Ambiental - PRUA de Itacaré. 
Fonte: CONDER et al. 2003. 

 

RESORT 1 
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A ZAF 1 e 2, a ZT 1 e a ZOM (Figura 34) estão localizadas no Parque 

Estadual Serra do Conduru de acordo o Mapa VII, especificamente nas zonas 

primárias, secundárias sobre o continente e área secundária sobre o oceano 

Atlântico. 

Conforme a análise da sequência das imagens de satélite (Figura 35 - 

38) do Software Google Earth (2013) é possível identificar que de 2001 a 2005 

o Resort nº 1 acrescentou 2 apartamentos no complexo turístico, 1 piscina 

próximo a APP do Rio Canoeiro. Sendo assim, a intensificação da prática de 

canoagem e a dinâmica das ondas deslizantes estão promovendo a alteração 

do canal deste rio em análise. 

 

 

Figura 35: Imagens de Satélite do Software Google Earth em 2001. Itacaré. 
2013. 
Fonte: Dados de Pesquisa. 2013. 
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Figura 36: Imagens de Satélite do Software Google Earth em 2005. Itacaré. 
2013. 
Fonte: Dados de Pesquisa. 2013 
 

Figura 37: Imagens de Satélite do Software Google Earth em 2009. Itacaré. 
2013. 
Fonte: Dados de Pesquisa. 2013. 
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Figura 38: Imagens de Satélite do Software Google Earth em 2010. Itacaré. 

2013. 

Fonte: Dados de Pesquisa. 2013 
 
 

Em 2009 ocorreram nesta área (Figura 39 e 40) diversas construções e 

ampliações residenciais e estradas com retirada de vegetação (Mata Atlântica 

e restinga) no Condomínio de São José, além da criação de um lago artificial, 

construção de ponte sobre o rio Canoeiro e aumento do canal.  

Em 2010 ocorreu a construção de uma (1) piscina e uma (1) cabana em 

que a medida em relação a faixa horizontal da preamar máxima é de 27,26 

metros contrária ao Decreto-Lei de Bens e Imóveis da União, nº 9.760 de 

acordo a Figura  37 e 38. 
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Figura 39: Imagem aérea da foz do Rio Canoeiro. Itacaré, Bahia. 2002. 
Fonte: MELIANI. 2011 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40: Imagem aérea do Resort nº 1. Itacaré/BA. 2013. 
Fonte: Dados de Pesquisa. 2013 
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Como o Município de Itacaré ainda não possui Lei de uso e ocupação do 

solo, Código de Meio Ambiente e Plano Diretor Municipal o INEMA realiza o 

processo de avaliação, emissão de LA e monitoramento de condicionantes 

ambientais. Desse modo, o INEMA emitiu a licença ambiental para o Resort nº 

2 em Itacaré para construir e ampliar o equipamento turístico (piscina) 

obedecendo ao Decreto-Lei de Bens e Imóveis da União, nº 9.760.  

O Resort nº 2 estar inserido em área de Zona Turística 1- ZT 1 

(CONDER et al. 2003) que permite o uso de empreendimentos turísticos com 

no máximo 20 leitos de baixa densidade por hectare em unidade territorial 

mínima de 30 ha, estrutura de apoio, camping, campo de pouso (conforme 

estudos) e uso agropastoril em ambientes relativamente antropizados, com 

coqueirais; imóveis bem estruturados, normalmente propriedades de 

estrangeiros ou residentes de fora do Estado.  

Assim como o Resort nº 1, o Resort nº 2 apresenta a leste do 

empreendimento proximidade à Zona de Orla Marítima – ZOM (CONDER et al. 

2003) que é de uso indicado para construção de equipamentos de segurança e 

apoio à pesca, ao recreio e ao turismo; conservação e renovação dos 

coqueirais, recuperação de áreas degradadas, remanejamento e definição de 

critérios para barracas de praia, sendo proibidas edificações permanentes, 

arruamentos, cercas/muros e tráfego de veículos, principalmente nas praias de 

Resende, da Costa, do Siriaco e da Prainha. As praias da Engenhoca e de 

Jeribucaçu são as mais utilizadas por este resort. 

O local em 2013 de localização do Resort nº 2, em 1969 era 

predominante as áreas de terrenos de marinha, Mata Atlântica, onde 

predominavam as formas de relevo de encostas, morros e falésias, além da 

vegetação do tipo de restinga arbustiva, restinga herbácea e manguezais. O 

cultivo de coco já era realizado por pequenos fazendeiros como mostra os 

locais da ocupação da zona costeira em cinza e branco da Figura 41 e 42 de 

1969 em comparação com a Imagem de 2013.  

Os dados de licenciamento ambiental disponíveis no Programa 

Igeobahia do INEMA mostram que o limite da preamar máxima do Resort de nº 
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2 é de 64 m (Figura 41) de acordo Decreto-Lei de Bens e Imóveis da União, nº 

9.760. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41: Imagem aérea da Faixa da Linha de Preamar. Resort nº 2. Itacaré. 
2013. 
Fonte: Dados de Pesquisa. 2013 
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Figura 42: Imagens de satélite de 1974 e de 2013 do Resort nº 2. Itacaré/BA. 
Fonte: Imagens do Software Google Earth (2013) e CBPM. 1974. 
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O Resort nº 3 está numa área de 36.000 m² e possui equipamentos de 

esporte lazer adulto e infantil (quadras de tênis e piscina semi-olímpica), centro 

de convenções, UH’s (standard e luxo) e spa urbano, em contrapartida aos 

resorts supracitados do sul de Ilhéus, sempre esteve próximo a área 

urbanizada com menor escala em 1974 (Figura 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Imagens de satélite de 1974 e de 2013 do Resort nº 3. Itacaré/BA. 
Fonte: Software Google Earth e CBPM. 1974. 
  



126 

 

 

O processo de urbanização da área de instalação do Resort nº 4, foi 

oriundo da expansão do centro de Ilhéus a partir da construção da Ponte 

Lomanto Júnior em 1966; da pavimentação da BA 001 sentido Ilhéus-Una; da 

especulação imobiliária em direção às praias do sul e a proximidade de 2 km 

em relação ao Aeroporto de Ilhéus (inaugurado em 1939) e 4km do Centro 

Histórico de Ilhéus. 

Todos estes fatores são destacados por Gilsélia Moreira (2011) como 

contribuintes para o aumento de empreendimentos hoteleiros ao sul de Ilhéus 

devido a transição da crise da econômica cacaueira para a implantação do 

turismo. 

O Resort nº 4 (Figura 44), ao sul de Ilhéus, apresenta 42,3 m² e o Resort 

de nº 3, inaugurado em 2010 apresenta 89,31 m² ao norte de Ilhéus em 

cumprimento do Decreto-Lei de Bens e Imóveis da União, nº 9.760 de 

5/09/1946 no art. 2º que define os terrenos da marinha e a linha de preamar.  

 
Figura 44: Imagens de satélite de 2013 do Resort nº 4. Ilhéus/BA. 
Fonte: Software Google Earth. 2013 
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De acordo a Condicionante ambiental de nº 10 da Licença Ambiental, 

Resolução CONDEMA nº 008 de 13 de Abril de 2011, válida até 2014, emitida 

pela SEMA de Ilhéus ao Resort nº 5 recomenda-se que seja recuada a cerca 

(Figura 45, 46 e 47) da área da praia para os limites originais conforme o 

projeto original do loteamento aprovado pelo Município de Ilhéus. Esta 

condicionante está sendo analisada pelo Ministério Público de Ilhéus através 

do processo de nº 1.14.001.000126/2006-27 e até o 2º semestre de 2013 não 

foi divulgado a resolução de recuo da cerca ou permanência da mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 45: Cerca na zona costeira do Resort nº 4. Ilhéus/BA. 
Fonte: Software Google Earth. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Área interna do Resort nº 4, próxima a cerca. Ilhéus/BA. 
Fonte: Software Google Earth. 2013 
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Figura 47: Imagens de satélite de 1974 e de 2013 do Resort nº 4. Ilhéus/BA. 
Fonte: Imagens do Software Google Earth (2013) e CBPM. 1974. 
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O Resort nº 5, em Ilhéus possui 17,44 m² e o Resort nº 6 possui 22,04 

m² (Figura 48 e 49) medidos horizontalmente da parte da terra 

construída/ampliada até a posição da linha de preamar médio, não 

correspondendo ao cumprimento do Decreto-Lei de Bens e Imóveis da União, 

nº 9.760 de 5/09/1946 no art. 2º que define terrenos da marinha a partir da 

profundidade de 33 (trinta e três) metros. 

 

 

 

 

 

Figura 48: Imagens de satélite do Resort nº 5. Una/BA. 
Fonte: Software Google Earth. 2013 

 As Figuras de nº 49 e 50 próximas a faixa próxima a linha da preamar-

máximo do Resort nº 5 mostram indícios do avanço erosivo das ondas próximo 

aos equipamentos turísticos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Faixa de preamar no Resort de nº 5, Ilhéus, BA. 
Fonte: Dados de Pesquisa, 2013. 
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Figura 50: Processo erosivo da faixa de preamar do Resort de nº 5, Ilhéus, BA. 
Fonte: Dados de Pesquisa, 2013. 
 
 

Em 1969 a área em que atualmente localizam-se os resorts nº 5 e o 

Resort nº 6, não possuía residências ou equipamento turístico como mostra a 

Figura 51 do CPRM de 1974, era uma área de passagem dos povos indígenas 

Tupinambás de Olivença/Ilhéus, os quais tiveram em 31/10/2008 a delimitação 

de sua área de perímetro aproximado em 150 km, superfície de 47.378 ha 

realizada pelo Ministério da Justiça, Fundação Nacional do Índio – FUNAI e 

Diretoria de Assuntos Fundiários – DAF na pessoa do Engenheiro Agrimensor 

Sebastião Carlos Baptista e o Engenheiro Cartógrafo José Antônio de Sá. 

No local havia um manguezal e formação de brejo, considerados pela 

Lei Municipal de Ilhéus nº 3510 de 13/12/2010 como área de Preservação 

Permanente – APP, foi alterado para fins turísticos num grande lago a 5km² de 

Olivença,  

 

Quando encontraram Ilhéus, viram um manguezal distante 
cerca de cinco quilômetros do distrito de Olivença, conhecido 
por possuir lagos de águas consideradas medicinais iguais as 
de Vichi na França. “Era um brejo, mas de águas minerais 
vindas de Olivença. Foi ali que me surgiu a ideia de construir 
alguma coisa. O preço do terreno, como era alagado e 
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distanciado de Ilhéus, era muito baixo”, recordou, anos mais 
tarde, Geraldo (FREIRE, 2009, p.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 51: Imagens de satélite de 1974 e de 2013 do Resort nº 5 e nº 6. 
Ilhéus/BA. 
Fonte: Imagens do Software Google Earth (2013) e CBPM. 1974. 
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Em 1987 iniciou o processo de construção do Resort nº 5 com muitas 

dificuldades, considerando o tipo de vegetação e características de solo, fato 

este, que levou um dos sócios de Nelson Freire, Marcelo Freire, seu irmão a 

pensar em desistir da obra. O projeto foi dado continuidade por Geraldo de 

Castilho Freire, filho de Nelson Freire se estendendo até a década de 90, 

quando iniciou a alteração da área de brejo e mangue para atender a demanda 

do empreendimento turístico (FREIRE, 2009). 

 

“Não temos mais o número exato, mas era mais de uma 
centena de operários apenas para a construção do lago. Você 
não pode imaginar o que é transformar um brejo em lago. É um 
trabalho eminentemente braçal, com os operários carregando 
sacos e mais sacos de lama”, informa Nelson. Um dos 
primeiros obstáculos era transformar um mangue em lago. 
Depois erguer toda uma estrutura de um hotel de categoria a 
partir do nada. E “nada” não é força de expressão. É descrição 
precisa da infra-estrutura disponível para o início da empreitada 
(FREIRE, 2009, p. 17, 18 e 19). 

  
 

 O resultado final da alteração da área de manguezal e brejo para a 

construção do lago é notável na paisagem da Figura 52 e 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Lago criado no Resort de nº 5 no local de antigo brejo. Ilhéus/BA. 
Fonte: Dados de Pesquisa, 2013.  
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Figura 53: Imagem utilizada no site oficial do Resort de nº 5 no local de antigo 
brejo. Ilhéus/BA. 
Fonte: Dados de Pesquisa, 2013.  

 O Resort nº 6 possui 70.000 m² (Figura 54 e 55) com construção de 

residências e ponte em Área de Proteção Permanente - APP da jusante do Rio 

Jairi (Figura 68) como estabelece o Art. 27 Parágrafo VI da Lei Municipal de 

Ilhéus de nº 3.510 de 13/12/2010 (Institui o Código Ambiental do Município de 

Ilhéus, dispõe sobre o Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA) e a 

Lei Federal de nº 9.433 de 08/02/1997 define como infração e penalidade, Art. 

49º em relação ao uso de recursos hídricos superficiais sem a outorga emitida 

pelo Poder Público, Art.12º. 

No Estado da Bahia o INEMA é o órgão responsável pela emissão de 

outorga de uso de recursos hídricos e estabelece a documentação necessária 

com base no específico tipo de uso e estabelece os procedimentos do 

requerimento, bem como as informações e projetos que precisam ser 

apresentados para a emissão da Outorga de uso da água, a qual o Resort nº 6 

não apresentou durante o período de observação sistemática.  
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Figura 54: Imagens de satélite do Resort nº 6. Una/BA. 
Fonte: CBPM (1974) e Software Google Earth. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 55: Folder informativo do Resort nº6, Ilhéus, BA. 
Fonte: Dados de Pesquisa, 2013. 
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Figura 56: Área Interna do Resort de nº 6, próximo a jusante do Rio Jairi. 
Ilhéus/BA. 
Fonte: Dados de Pesquisa, 2013. 
 

 
A Lei Municipal de Ilhéus de nº 3510 de 13 de dezembro de 2010 que 

institui o Código Ambiental do Município de Ilhéus na Subseção I, Art. 27º, II 

define áreas de preamar, estuários e manguezal como APP, as quais não são 

obedecidas diante das ampliações da infraestrutura (cabanas e barreiras de 

contenção do processo erosivo das ondas marinhas) realizadas no Resort nº 5 

e no nº 6 (Figura 55 e 56). 

O Resort nº 7 está localizado no Distrito de Comandatuba que foi criado 

através da Lei Municipal de nº 588 de 01/06/1999 (capítulo I da criação de 

Distritos, seção III, art. 3º, nos parágrafos I, II e III). Inicialmente este Distrito 

era uma área de passagem de povos indígenas Geren-tupiniqim de Ilhéus e 

Pataxós de Pau-Brasil (BIRCK, 2004).  

O primeiro foco de desmatamento em Comandatuba da Mata Atlântica 

foi em 1961 para produção agrícola (mandioca, arroz e milho) por famílias 

emigrantes das províncias de Vila do Conde, quando a vila pertencia ainda a 

Comarca de Ilhéus (SILVA, 2004). 
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A colônia de Comandatuba foi criada após a aprovação do regulamento 

do governo imperial em 1867 e fundada por Antônio Gomes Vilaça com apenas 

154 habitantes, dois anos depois foi inaugurada a navegação a vapor direta de 

Salvador para Comandatuba, período de maior desenvolvimento. Em 1868 foi 

construída a Capela, a primeira escola primária e o cemitério e os imigrantes 

foram autorizados a tirar a madeira necessária para construções. De 1872 a 

1873 houve um aumento 500 habitantes na colônia de Comandatuba, período 

em que a Barra de Una foi anexada a Comarca de Canavieiras e Belmonte 

(BIRCK, 2004). 

O desmembramento a colônia deu-se a partir de 1874 e passou a 

pertencer à Comarca de Canavieiras, criada de 1873-1880. Por conta do 

“descaso governamental e falta de recursos financeiros” (BIRCK, 2004, p.64), a 

colônia passou a pertencer novamente a Comarca de Ilhéus em 1880 e em 

1890 à Comarca de Canavieiras até 1923. Somente com a elevação da Vila de 

Cachoeirinha em 1924 para Una é que Comandatuba passou para Vila de Una. 

Ainda de acordo pesquisas de Birck (2004) no século XIX D. Pedro II 

incentivou a entrada de colonos estrangeiros para substituir a mão-de-obra 

escrava. O comércio da vila prosperou, mas logo sofreu saques de jagunços de 

Belmonte protegidos por Wenceslau de Oliveira Guimarães e José Gomes de 

Oliveira de Canavieiras. Em 1930 Honorato Rodrigues Chaves, José Alves dos 

Santos e José Cubertino da Costa para a produção de piaçava, guaraná e 

farinha de mandioca, voltando em 1950 a possuir 100 hab. (BIRCK, 2004). 

E em 1978 com a criação da BA-001 o acesso a Una e a Canavieiras 

possibilitou o desenvolvimento local. A partir de então na década de 1980 o 

Resort nº 7 inicia o processo de instalação na antiga fazenda Verona do ex-

proprietário Manuel Pereira de Almeida. Com isso, em 1998 a população 

aumentou para 2.297 hab. e paralelo a esta alteração populacional, ocorreu o 

processo de degradação de áreas de manguezal, remoção de dunas, 

alterações dos ecossistemas de manguezal, diminuição da quantidade e 

qualidade da pesca e lançamento de resíduos sólidos e líquidos pela 

comunidade no Canal de Comandatuba (desde 1987) proibidas pelo CMAU 

nos Artigos 90, parágrafos I e VIII. Deste de 1998 até o 1º semestre de 2003 
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não havia Estação de Tratamento de Água – ETA no Distrito de Comandatuba 

– DC. 

Em 26/08/2003 a Prefeitura Municipal de Una emitiu Licença Ambiental 

Simplificada à Empresa Baiana de Águas e Saneamento – EMBASA para a 

implantação do Sistema de Abastecimento de Água em Comandatuba-Outeiro 

diante da necessidade da população de ter acesso a água tratada que antes da 

emissão desta LAS, de acordo a EMBASA, a água era comprada em carros 

pipas de outras localidades ou coletadas nos chafarizes do sistema de 

tratamento de água do Resort nº 7. A captação passou a ser do Rio Doce a 

300 m do ponto de captação do Resort nº 7 para distribuição a 217 ligações 

residenciais em distribuição de água e 107 na rede de esgoto no DC, como 

mostra o Relatório da EMBASA realizado até 09 de 2012. 

Parte dos resíduos sólidos do DC e do Resort nº 7 são lançados no 

“Lixão Municipal” de Una com 1.200 m². Este tipo de destinação dos resíduos 

sólidos passou a ser proibida através da Lei de nº 12.035, de 02/08/2010 que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos pelo Art. 47, Parágrafo II. Este 

fator não é esclarecido na divulgação de marketing turístico do site oficial do 

Resort nº 7. 

Neste lixão, parte dos materiais é reaproveitada pela Associação dos 

Catadores Amigos do Big Bom de Una - ACABB, fundada em 20 de dezembro 

de 2013, com Ata registrada em 22 de maio de 2013 no Cartório Registros de 

Títulos e Documentos e Estatuto registrado em 10 de maio de 2013 no Fórum 

Ministro Eduardo Spínola em Una/BA.  

Em 2013 os gestores municipais deram início às negociações para a 

formação de consórcio municipal entre Una, Canavieiras e Santa Luzia para a 

construção de um aterro sanitário para atender a Lei Federal de nº 12.035, que 

no Art. 19º, Parágrafo III permite a formação de consórcios municipais e no Art. 

18º obriga o município a elaborar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos sob a 

pena de não poder ser beneficiado por incentivos ou financiamentos de 

entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.   

 

§ 1o  Serão priorizados no acesso aos recursos da União 
referidos no caput os Municípios que:  
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I - optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a 
gestão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e 
implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem de 
forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos 
referidos no § 1o do art. 16;  

 
 Esta Lei 12.035, Art.51 ainda punirá por omissão as pessoas físicas ou 

jurídicas que importe inobservância aos preceitos desta Lei ou de seu 

regulamento sujeita os infratores às sanções previstas em lei, em especial às 

fixadas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente, e dá outras providências”, e em seu regulamento. Os desafios 

ao cumprimento das diretrizes normatizadas na Lei 12.035 também são 

identificados também em Ilhéus e Itacaré. 

Em 2012 ocorreu na linha de costa da Ilha de Comandatuba o avanço da 

erosão se dá na parte central a aproximadamente 60m, na Barra Sul e Norte 

houve mobilidade de sedimentos de 1.500 metros aprox. como destaca o RIMA 

do Resort nº 7, elaborado pela BIOMONITORAMENTO E MEIO AMBIENTE 

(2011), para o LA junto ao IBAMA de Obras de contenção de processos 

erosivos na costa confrontante com o Resort nº 7 (Figura 57). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 57: Modificação da linha de costa de 1974 (linha vermelha) está plotada 
sobre a imagem Ikonos de 2008. Barra no Norte e Barra do Sul do Canal de 
Comandatuba. Una/BA 

Fonte: BIOMONITORAMENTO E MEIO AMBIENTE, 2010, p.22. 
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Na área de APP do Canal de Comandatuba adjacente ao continente o 

diminuição no tamanho da largura do Canal de Comandatuba e aumento do 

processo de sedimentação na Barra do Norte da ilha (Figura 58) composta de 

Depósitos de Areias Litorâneas Regressivas – QHl e Depósitos Argilo- 

Orgânicos de Mangues - QHm (SANTOS e CHIAPETTI, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 58: Geologia e Geomorfologia na Ilha de Comandatuba. Una/BA. 
Fonte: BIOMONITORAMENTO E MEIO AMBIENTE, 2010 apud SANTOS e 
CHIAPETTI. 2011. 

 

Ocorreu também aumento da ocupação de faixa de manguezal pela 

especulação imobiliária; aterramento de dunas na área de construção do Cais 
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Porto do Cacau do Resort nº 7 de acordo registro fotográfico da década de 70 

da Figura 59. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 59: Antigas Dunas na área do Atual Porto do Cacau. Distrito de 
Comandatuba. Una/BA. 
Fonte: SANTOS e CHIAPETTI. 2011. 

 

Além da erosão costeira é identificado na comparação da Imagem de 

1974 da Ilha de Comandatuba com a de 2013 do software Google Earth de 

2013 (Figura 60) que o uso e ocupação da terra foram alterados na parte de 

construção do Aeroporto Privado do Resort nº 7. Nesta área ocorreram 

mudanças na faixa central do Distrito de Comandatuba e da ilha mediante a 

retirada da vegetação, como mostra a Imagem de satélite de 1974 através da 

cor escura. 
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Figura 60: Imagens de satélite de 1974 e de 2013 do Resort nº 7. Una/BA. 
Fonte: Imagens do Software Google Earth (2013) e CBPM. 1974. 
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O Resort nº 7 apresenta construções com de 40,98 m de distância da 

linha de preamar médio (Figura 60 e 61) medidos horizontalmente da parte da 

terra coerente ao cumprimento do Decreto-Lei de Bens e Imóveis da União, nº 

9.760 de 5/09/1946, e de acordo o Art. 2º do Código do Meio Ambiente de 

Una/BA, Lei Complementar nº 008 de 03/10/2008, que no Art. 96º proíbe 

“qualquer forma de utilização do solo na zona costeira, urbanização, 

construções particulares inclusive muros, em faixa de no mínimo 33m (trinta e 

três metros), contados a partir da linha da preamar máxima”. 

 

Figura 61: Linha da faixa do preamar-médio de 1831 no Resort nº 7. Una/BA. 
Fonte: Imagens do software Google Earth, 2013.  
 
 

Diante disso notou-se que predominou focos de degradação da 

qualidade ambiental nos resorts nº1, nº 2, nº 3, nº 4, nº 5, nº 6 e nº 7 

principalmente em curso d’água, assim como, focos de ampliações em 

infraestrutura dos resorts não-planejado de acordo o uso e ocupação de zonas 

específicas de proteção ambiental e de interesse turístico. Os resorts captam e 

alteram os cursos d’água sem outorga do INEMA, em áreas de APP (restinga, 

mangue e brejo) e o não cumprimento do Decreto-Lei nº 9.760/1946. 

Muitos destes problemas ambientais são gerados pela inexistência de 

LA dos empreendimentos (Resort nº1, nº5 e nº6), que possuem apenas Alvará 

de Funcionamento, pois foram instalados em épocas em que não havia 
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licenciamento ambiental a nível municipal (década de 80-90). Isto demonstra 

que o fornecimento de empregos nos resorts justifica a ausência da LA como 

exigência legal, o que implica não omissão de monitoramento ambiental dos 

órgãos competentes a nível municipal e estadual. 

 

4.4. TRANSIÇÃO SOCIOECONÔMICA DE ITACARÉ, ILHÉUS E UNA: DA 

MONOCULTURA DO CACAU AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

DO SETOR HOTELEIRO 

 

 É comum identificar em pesquisas científicas e no discurso da população 

situada na microrregião de Ilhéus-Itabuna a citação da “crise” da produção da 

monocultura do cacau (agrossistema cabruca), a partir de 1989, devido à 

disseminação do fungo Crinipellis perniciosa (Stahel) Singer, popularmente 

conhecido como “vassoura-de-bruxa” e denominado de crime de terrorismo 

biológico do cacau na “região cacaueira”, Sul da Bahia em 2006, conforme o 

processo do Ministério da Agricultura de nº 21000012117/2006-18. 

 A crise regional, chamada de “crise do cacau” foi definida por Chiapetti 

(2009) a partir da  

 

expressiva diminuição da produção de amêndoas de cacau na 
Região Cacaueira da Bahia, a partir dos anos 1990, causou 
grande desemprego na área rural, reduzindo também o ritmo e 
a dinâmica das atividades urbanas ligadas ao circuito espacial 
produtivo do cacau: sistema de transportes, empreendimentos 
da construção civil, o próprio comércio urbano e o consumo, a 
circulação de dinheiro e conseqüentemente, a arrecadação 
municipal. Toda a vida de relação tende a romper e fragmentar 
a ordem regional. Assim é que iniciou mais um período de crise 
regional, denominada de “crise do cacau” (CHIAPETTI, 2009, 
p.80). 
 

 

 Para Santos (1957, p.14), a região cacaueira pode ser conceituada 

como uma “área maior de que faz parte a zona cacaueira, e que a ela está 

íntima e funcionalmente ligada”, desse modo a zona fisiográfica cacaueira foi 

uma denominação do IBGE em 1940, formada por 21 municípios considerando 

aspectos físicos homogêneos da paisagem, meio físico e utilização antrópica. 

Esta denominação do IBGE foi alterada em 1967 para microrregião Cacaueira 
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por conta da homogeneidade da produção econômica do cacau composta por 

28 municípios, sendo que nem todos estes municípios produziam cacau antes 

de 1970 como destaca Rocha (2008).  

A atual denominação da antiga “civilização do cacau” (PÓLVORA e 

PADILHA, 1979) passou a ser microrregião Ilhéus-Itabuna de acordo o IBGE 

em 1989, apresentando o predomínio da monocultura do cacau. 

Os estudos de Chiapetti (2009) mostram que a planta Theobroma cacao 

de adaptou às condições climáticas e de solo desta região, parecidas com as 

do seu local de origem (América Central e do Sul). O autor ainda destaca o 

auge e o progresso proveniente da produção em Ilhéus no ano de 1783 e a 

exportação de 3.000 toneladas através do Porto de Ilhéus – Baía do Pontal em 

1920 para a Suécia e estimulou a abertura do Porto do Malhado (1970) para 

exportações de mercadorias variadas (alimentícios, farmacêuticos, bebidas). 

 Enquanto no cenário político ocorria a hegemonia da classe dos 

“coronéis do cacau”. De 1835 a 1935 a produção do cacau aumentou de 75 

toneladas para 108.438 t em amêndoas no estado da Bahia e as exportações 

com saída do Porte de Ilhéus passou de 42.900 t em 1927 para 73.146 em 

1935 (CAMPOS, 1981). 

As teses de Moreira (2006), Chiapetti (2009), Noia (2011), Costa (2012) 

analisam o impacto socioeconômico da monocultura do cacau no mercado 

local, regional, nacional e mundial pré e pós a crise oriunda dos processos 

biológicos desenvolvidos pela “vassoura-de-bruxa”. Por conta disso, a partir da 

década de 90 iniciou-se o processo de desenvolvimento das atividades 

turísticas e o uso do símbolo do cacau como estratégia de marketing como 

alternativa de recuperação socioeconômica. 

Antes da “crise” da lavoura cacaueira de 1989 que culminou na maior 

queda da produção do cacau em toneladas (Figura 62), Chiapetti (2009) e Noia 

(2011) também destacam as interferências da crise de 1929 que 

proporcionaram a primeira queda no preço das amêndoas de cacau no 

mercado internacional, ademais faltava conhecimento técnico no cultivo do 

cacau e planejamento e infra-estrutura eficaz na logística local (estradas e 

transportes).  
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Logo em seguida veio à crise no período de 1931 a 1955, acentuada em 

1956 com a suspensão das exportações para Europa (I Guerra Mundial) e 

queda da bolsa de New York nos Estados Unidos, levando ao endividamento 

dos produtores, aumento do desemprego e migração para os centros urbanos 

dos trabalhadores rurais. 

Em resposta a estes episódios o governo cria a Comissão Executiva 

para executar o Plano da Lavoura Cacaueira – CEPLAC, além de modernizar e 

recuperar o cultivo do cacau através do Decreto de nº 40.987/1957 que a 

subordinou ao Ministério da Fazenda e em 1974 ao Ministério da Agricultura. 

 A CEPLAC através do Centro de Pesquisa do Cacau – CEPEC em 

Ilhéus recuperou a dinâmica e passou de 392 ha de plantio do cacau (1975) 

para 670 ha (1985) e após a “crise” de 1989 pela VB a produção estava em 

300 mil t de 1993-1994, de 1999-2000 com 123,5 mil t e de 2003-2004 obteve 

163,8 mil t de acordo dados da CEPLAC (2005) e estudos de Hartmann (2008), 

acentuando a prosperidade local dos interesses da elite econômica e política 

em defesa de seus interesses, como mostra a Figura 63. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Evolução da produção brasileira de amêndoas de cacau e os 
momentos de instalação dos sistemas técnicos e eventos que promoveram 
transformações da atividade – 1900 a 2005.  
Fonte: Zugaib et al (2006). Elaborado por Jorge Chiapetti (2009, p.86). 
 
 

Além disso, a produção do cacau na região cacaueira, especificamente 

em Ilhéus, fomentou para o município o título de terra dos “frutos de ouro” e 
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“Princesinha do Sul” (NOIA, 2011). Segundo as pesquisas de Noia (2011) e as 

de Chiapetti (2009), o perfil regional agro-exportador do cacau fragilizou a 

região diante das demandas da política nacional e do mercado. Esta elite 

político-econômica acreditava no “poder infinito do cacau e um desinteresse 

pelas questões mais profundas do processo de formação da sociedade” 

(GUERREIRO DE FREITAS,1992 apud AVENA, 2002, p. 76). 

 A “crise do cacau” de 1989 a 1992 começou com a crise social das 

relações trabalhistas determinadas pelo modelo coronelista diante da 

eminência de novas estruturas administrativas e grupos políticos, e o que mais 

acentuou este processo foi a crença de que “ a cacauicultura era uma atividade 

inquebrantável, portanto a sua sustentabilidade e o bem-estar social de quem 

dependia dela eram duradouros pela idéia de cultivo eterno” (COSTA, 2012, 

p.220) de forma que o crescimento da produção agrícola, industrial e de 

serviços não comprometesse o equilíbrio de forças. O processo de expansão 

geográfica da vassoura-de-bruxa iniciou-se em Camacan e Uruçuca e numa 

média de 3 anos disseminou-se por toda a região como mostra a Figura 63. 

Sendo assim, três anos foi o período para a disseminação do fungo 

Crinipellis perniciosa (Stahel) Singer em 600.000 ha de plantação de cacau. 

Diante da proliferação do fungo nas lavouras de cacau a CEPLAC em parceria 

com bancos oficiais começou a fornecer orientações para os produtores de 

cacau através de técnicas de manejo por meio de “fertilizantes, fungicidas e 

rebaixamento da copa do cacau” (MENDES COSTA, 2012) e crédito agrícola 

para conter o avanço da doença, sendo adotada imediatamente pela maioria 

dos produtores. Porém as orientações não cumpriram a meta de combater o 

fungo gerando as seguintes conseqüências: 

 

aniquilou extensas áreas de cacauais provocando prejuízos 
irremediáveis ao produtor, cujas consequências, além da perda 
de cacauais e produção, o endividamento bancário sem 
condição de ser liquidado (MENDES COSTA, 2012, p.159). 
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Figura 63 - Expansão geográfica da vassoura-de-bruxa em Camacan e 
Uruçuca, na área cacaueira da Bahia, Brasil 1989-1992. 
Fonte: J.L. Pereira, L.C.C. de Almeida and S.M. Santos (1996, p. 750) 

 

 

Diante deste panorama a transição socioeconômica da região cacaueira 

foi associada à tentativa de recuperação econômica por meio do 

desenvolvimento das atividades turísticas pautadas na proteção das belezas 

naturais do espaço geográfico do Sul da Bahia, denominado de Costa do 

Cacau pelas agências e turismo e Secretaria Estadual do Turismo, como 

analisa Macêdo (2003). 
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4.4.1 EXPANSÃO HOTELEIRA NO BRASIL E NORDESTE 

 

Os dados de 2004-2007, de 2008 e projeções para o período de 2011-

2014 sobre o mercado de hospitalidade em resorts no Brasil, na Região 

Nordeste e na Costa do Cacau (Figura 64), de acordo a BAHIA SEI (2004) e a 

Empresa de Turismo da Bahia S. A. - BAHIATURSA (2005) são divulgados em 

Relatórios da BSH Internacional com apoio de dados fornecidos pela 

Associação Brasileira de Resorts, Secretarias Estaduais e Municipais de 

turismo e desenvolvimento econômico, operadoras hoteleiras, incorporadoras, 

Convetion e Visitors Bureu e sites: Hotêlier News, Revista Hotéis, Mercado e 

Eventos e Panrotas. 

Segundo a BAHIATURSA a Costa do Cacau até 2006 era composta por 

Itacaré, Uruçuca (Serra Grande), Ilhéus, Una, Santa Luzia e Canavieiras, em 

versão mais atualidade de 2013 divulgada pela Câmara de Turismo da Costa 

do Cacau (Figura 64) foi acrescentado os municípios de Itabuna e Pau-Brasil, 

os quais não fazem parte da zona costeira, entretanto fizeram parte da Região 

Cacaueira no auge da produção, neste sentido é necessário a inserção de 

demais municípios outrora, grandes produtores de cacau, como Camacã, Itaju 

do Colônia,  Ibirapitanga e demais. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 64: Zonas Turísticas da Bahia. Costa do Cacau. Secretaria de Turismo 
da Bahia. 
Fonte: BAHIA SEI, 2004 e BAHIATURSA, 2005. 
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A definição de resort adotado pela BSHTR está relacionada ao conceito 

da Associação Brasileira de Resorts - ABR, criada em 2003, com a missão de 

fomentar o desempenho deste tipo de hotel, desenvolvendo a sua 

representatividade através de sinergia e parcerias, disseminando a informação 

e posicionando-os como referência em serviços e benefícios. 

 
 

Resort é um empreendimento hoteleiro de alto padrão em 
instalações e serviços, fortemente voltado para o lazer em área 
de amplo convívio com a natureza, no qual o hóspede não 
precisa se afastar para atender suas necessidades de conforto, 
alimentação, lazer e entretenimento (ABR, 2013, p.1). 

 
 

Esta definição da ABR para Resort corresponde às caracterizações 

destacadas em pesquisas de Kye-sung e Raymond (2003); Goya (2007); Cruz 

(2003); Silveira (2002) e de Barbosa (2010) no que se refere ao isolamento, 

luxo e proximidade com espaços naturais, áreas de proteção permanente, 

principalmente em ilhas e no litoral. 

Diante disso, o desenvolvimento de resorts de praia no Brasil de 1979 a 

2007 foi mais intenso na região nordeste brasileira favorecida pelas belezas 

naturais; pelas condições climáticas; Plano Real; atuação da PRODETUR – NE 

I que investiu de 1991-2001 US$ 170 milhões na Costa do Cacau (Bahia) para 

o setor de transporte (BR-001), saneamento básico, energia elétrica, meio 

ambiente e reforma do aeroporto de Ilhéus (HVS International, 2005, p. 44).  

Além destes fatores está em processo o desenvolvimento dos 

investimentos da PRODETUR fase II; os incentivos fiscais e financeiros do 

governo federal e estadual e pela disponibilidade de vôos internacionais e 

charters sem escalas do nordeste nos destinos de Salvador, Porto Seguro, 

Ilhéus, Paulo Afonso e Lençóis oriundos da Europa, como mostra a Tabela 8. 

 

 

 

 

 

 



150 

 

 

 

Tabela 8: Movimento operacional nos aeroportos da Bahia (embarcados+ 
desembarcados), Bahia, 2007-2011 

Ano Salvador Porto 
Seguro 

Ilhéus Paulo 
Afonso 

Lençóis 

2007 4.905.163 769.574 388.919 15.451 886 

2008 4.932.295 830.336 384.594 4.868 0 

2009 5.499.820 876.418 355.615 4.371 1.903 

2010 6.241.846 1.113.207 411.505 3.704 2.742 

2011 (*) 6.428.768 1.101.621 452.283 3.460 4.053 

Fonte: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO. 2011 
(*) dados até o mês de novembro/2011. 
 

A expansão do segmento hoteleiro de resorts no Brasil teve iniciou na 

década de 70, quando haviam 14 resorts, 4.000 Unidades Hoteleiras - UH’s, 

sendo 75% de interior e 25% de praia nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. 

Entretanto na década seguinte, o segmento cresceu 54% com a entrada de 

2.352 UH’s, sendo 78% de resorts de praia e apenas 22% de interior situado na 

região Nordeste, que cresceu 10% do total de UH’s de 1989, período em que 

foi inaugurado o Resort Hotel Transamérica Ilha de Comandantuba - RHTIC 

(1989) pertencente a Rede Hoteleira Transaméricas de Hotéis. 

Segundo dados do BNDS Setorial (2001) o RHTIC é controlado pelo 

grupo Real/ABN-Amro Bank em associação com a agência The Leading Hotels 

os the World. O primeiro resort desta rede foi inaugurado em São Paulo, 1984 

com 400 UH’s e certificado em 1998 pela Bureau Veritas Quality International 

com a ISO 9002 e em 1989 inaugurou o RHTIC de luxo com 370 UH’s em 

Una/BA. 

Na década de 90, o segmento cresceu 22% na oferta quando prevaleceu 

a localização de 35% dos resorts no Litoral do Nordeste, pois dos 7 novos 

resorts desta época, 6 estavam no Nordeste, Estado da Bahia, dentre eles o 

Resort Cana Brava, inaugurado em 1990 em Ilhéus. A HVS International (2005) 

destaca ainda que de 2000 a 2005 a instalação de mais 14 resorts nesta 
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região, gerando um crescimento de 42% e a taxa de ocupação passou de 51% 

em 2001 para 55,6% em 2005.  

É importante destacar neste período a inauguração do primeiro 

complexo de resorts do Brasil, o Complexo Hoteleiro Costa do Sauípe- BA em 

2001, formado por 5 resorts e 6 pousadas, numa área de 1 milhão e 720 mil 

m². Desse modo a participação com 9% da receita turística no Produto Interno 

Bruto – PIB da Bahia, mediante o alcance de 4,8 milhões de turistas a partir de 

2004, segundo dados da HVS International (2005). 

A BHS Internacional – BHSI é um periódico criado em 1989 e é 

considerada a maior consultoria hoteleira da América do Sul na promoção e 

gerência de investimentos em hospitalidade/imobiliária no Brasil. Uma das 

divisões da BHSI é a BHS Travel Research -  BSHTR com o objetivo de 

contribuir com o desempenho do mercado de resorts por meio da divulgação 

de dados e conhecimentos descritos e analisados nos relatórios elaborados. 

A BSHTR considera a relação entre o Turismo como um fenômeno de 

consumo em massa com as atividades desenvolvidas pelos resorts. Este 

periódico define como dinâmico o mercado de hospitalidade sujeito às 

influências de investimento internas e externas, o que impulsiona aos 

administradores o acesso a dados confiáveis para planejamento e execução 

para o crescimento de resorts de maneira sustentável. 

Segundo dados da BSHTR (2005), os motivos que justificam o 

crescimento de resort no litoral nordestino de 2000-2005 estão relacionados à 

beleza paisagística; condições clima; extensão litorânea de 3.000 km; 

proximidade com os países do Continente europeu emissores de turistas; 

incentivos fiscais a rede hoteleira nacional através da PRODETUR-NE I. Em 

2005 56% dos resorts pertenciam a redes nacionais, seguido por 20% da 

França, 8% dos Estados Unidos, 6% de Portugal, 6% da Itália e 4% da 

Jamaica. A BHS Travel Research – BSHTR (2005) projetou para 2008 4.147 

UH’s, 17 resorts com crescimento de oferta de 54%. 
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4.4.2 A AMPLIAÇÃO DO SETOR HOTELEIRO EM ITACARÉ, ILHEUS E 

UNA/BA 

 

A microrregião de Ilhéus-Itabuna, segundo Bomfim e Tupinambá (2011, 

p. 556) é um “espaço derivado de demandas externas (vontades estrangeiras) 

e que diante da crise da monocultura do cacau”, levou os municípios como 

Itacaré, Ilhéus e Una a assumir a função de destino turístico, com destaque à 

instalação de resorts na zona costeira. 

Outro incentivo às atividades turísticas deriva-se do período de 1991-

2002, quando o Governo Estadual implementa o Programa de 

Desenvolvimento Turístico da Bahia – PRODETUR-BA para “atender ações de 

infraestrutura pública como saneamento, rodovias, aeroportos, melhorias em 

áreas urbanas e fornecimento de energia/qualidade da iluminação” (NOIA, 

2011, p.106). Bem como as ações da Bahiatursa que desde 1968 já 

incentivava a construção, ampliação e administração hoteleira no estado da 

Bahia. 

Estas influências socioeconômicas vivenciadas na região cacaueira 

promoveram a transição política entre interesses do coronelismo e o advindo 

do progresso a região, representada na obra de Jorge Amado, “Gabriela, cravo 

e canela” da ascensão a queda dos coronéis, autor muito usado como símbolo 

turístico regional e explorado pela PRODETUR-BA na divisão da Bahia em 

zonas turísticas, dentre elas, a Zona Turística da Costa do Cacau criada de 

acordo  

 

semelhanças de características históricas, culturais,              
socioeconômicas, fisiográficas e ambientais para atender às 
seis motivações que sustentam a intervenção pública no 
turismo: Litoral, História e Cultura, Esporte e Aventura, 
Negócios e Eventos Profissionais, Entretenimento e Lazer 
Urbano e Natureza (NOIA, 2011, p.106). 

 

 

A partir de então houve uma intensa migração do espaço rural para os 

centros urbanos por conta da queda na produção da lavoura cacaueira do sul 

da Bahia como mostram os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística – IBGE (2010), sobre a densidade demográfica de 2000 a 2010 em 

alguns municípios da “região cacaueira”, causando “um verdadeiro caos 

urbano” (ROCHA, 2008, p.93).  

Dos municípios envolvidos nesta pesquisa apenas Itacaré apresentou 

aumento populacional de 2000 para 2010 por conta das atividades turísticas e 

abertura da BA-001, “estrada parque” (MELIANI, 2011, p.1) em 1998, sendo 

que a maior parte da população concentra-se no espaço urbano por conta da 

crise da monocultura do cacau, especificamente em Itacaré, Ilhéus e Una/BA, 

conforme mostra a Tabela 9. 

 

Tabela 9: Densidade demográfica de Itacaré, Ilhéus e Una. 2000-2010 

Município População 

2000 

População 

2010 

Urbano 

2010 

Rural 

2010 

Área Densidade 

Demográfica 

Itacaré 18.120 24.318 13.642 10.676 737,9 32,96 

Ilhéus 222.127 184.236 155.281 28.955 1760,00 104,61 

Una 31.261 24.110 15.030 9.080 1177,5 20,47 

Fonte: IBGE, 2010. 

 
 

Os municípios de Ilhéus e Una apresentaram em 2010 e em 2013 um 

crescimento anual da população negativo e a maior proporção de moradores 

acima da linha da pobreza e entre a linha de indigência e pobreza (Tabela 10). 

 

Tabela 10: Taxas de dados socioeconômicos de Itacaré, Ilhéus e Una. 2010 e 
2013 

DADOS 
SOCIOECONÔMICOS 

 ILHÉUS ITACARÉ UNA 

 
Urbanização 

 84,30% 56,16% 62,35% 
 

Crescimento Anual da 
População 
 

 - 1, 85% 3,0 % - 2,57% 

Proporção de moradores 
abaixo da linha da 
pobreza e indigência 

Acima da linha da 
pobreza 

58,8% 39,8% 37,4% 

 Entre a linha de 
indigência e pobreza 
 

17,6% 27,6% 30,0% 

 Abaixo da linha da 
pobreza 

24,6% 27,6% 32,6% 

Fonte: IBGE, 2010. 
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 Outros dados socioeconômicos (Tabela 11) mostram a partir da década 

de 90 um aumento expressivo da população economicamente ativa no setor 

terciário de serviços em detrimento do setor primário (agricultura) e do setor 

secundário (indústria). 

 

Tabela 11: Aspectos socioeconômicos de Itacaré, Ilhéus e Una. 2010 

DADOS 
SOCIOECONÔMICOS 

 ILHÉUS ITACARÉ UNA 

Setor Primário  

PIB (agricultura) 

Produto Interno Bruto 
(Valor Adicionado) 

94.377 17.323 29.968  

Setor secundário 
PIB 
(indústria) 
 

Produto Interno Bruto 
(Valor Adicionado) 

681.559 13.135 14.790 

Setor terciário 
PIB 
(serviços) 

Produto Interno Bruto 
(Valor Adicionado) 

1.203.165 75.766 81.735 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

 Os índices socioeconômicos (Tabela 12) de Itacaré e de Una ocupam 

posições não satisfatórias em relação aos demais municípios do Estado da 

Bahia na área de desenvolvimento social, produto municipal, renda média dos 

chefes de família, nível de educação e Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica  - IDEB, saúde e serviços básicos, apenas Ilhéus ocupa 

posições mais elevadas. 

 

Tabela 12: Índices socioeconômicos de Itacaré, Ilhéus e Una. 2006 – 2011 

ÍNDICES 
SOCIOECONÔMICOS 

ILHÉUS ITACARÉ UNA 

Índice de 
desenvolvimento da 

educação básica (IDEB) 

Meta 3,7 
3,9 (2011) 

Meta 3,3  
4,6 (2011) 

Meta 3,6 
3,9 (2011) 

Índice de 
Desenvolvimento 

Econômico 

5081.78 (18º) 5043.00 (44º) 4985.82 (220º) 

Índice de 
Desenvolvimento Social  

5097.93 (23º) 5002.53 (167º) 4936.00 (379º) 

Índice de Infra-estrutura  5078.76 (44º) 5070.89 (51º) 4956.50 (297º) 
Índice de Produto 

Municipal  
5097.38 (11º) 4987.14  (167º) 4989.58 (109º) 

Índice de Qualificação de 
Mão-de-Obra  

5069.24 (33º) 5071.44  (31º)  5011.53 (104º) 

Índice de Renda Média 
dos Chefes de Família  

5223.48 (15º) 4981.32 (192º) 4977.57 (199º) 
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Tabela 12: Índices socioeconômicos de Itacaré, Ilhéus e Una. 2006 – 2011 

(continua) 

Índice do Nível de 
Educação  

5058.09 (67º) 4991.81 (209) 4905.14 (398º) 

Índice do Nível de Saúde 5041.77 (61º) 4991.45 (234º) 4948.13 (367º) 
Índice dos Serviços 

Básicos  
5070.45 (74º) 5045.79 (101º) 4913.49 (367º) 

Fonte: Ideb 2011. INEP e BAHIA SEI (2006) 

 

 Em contrapartida os dados da Superintendência de Investimentos em 

Pólos Turísticos – Suinvest (2008) mostram a previsão de US$ 2,2 bilhões no 

setor de turismo em 2006 foi ampliado para US$ 5,4 bilhões de 2007 para 2008 

com destaque para a implantação de resorts nestes municípios. 

Dos 6 empreendimentos hoteleiros (resorts) anunciados em 2008 para a 

Zona Turística da Costa do Cacau 100% concentraram-se no Município de 

Ilhéus/BA, com previsão de gerar um total de R$ 303.295 investimentos 

financeiros, 2.725 empregos diretos e 472 UH’s (Tabela 13). Apenas o 

Makenna e o Maisha Resort já estão funcionando, enquanto os demais estão 

em processo de implantação, conforme dados documentais de 2013. 

 

Tabela 13: Grupos de empreendimentos hoteleiros (resorts) para a Zona 
Turística Costa do Cacau. 2008 
Empreendimento 

Grupo 
UH’s Previsão de 

abertura 
Investimento Situação Empregos 

diretos 
Nossa Senhora da 

Vitória Resort 
40 Dez/12 5.295 Plan 60 

Costa do Cacau 
Village Golf e 

Resort 

288 Dez/10 23.000 Plan 270 

Lagoa Pearl Beach 
Econature Resort 

53 Jan/12 15.000 Plan 300 

Maisha Resort 25 Dez/08 2.500 Implant 25 
Worldwide 

Destinations 
50 Dez/12 250.000 Plan 2.000 

Makenna Resort 
Ltda 

16 Jan/10 7.500 Plan 70 

TOTAL 472    2.725 

Fonte: SETUR, 2008. 

  

 Estes investimentos em resorts são acompanhados pela 

complementação do setor privado (BID) para o Estado da Bahia, junto a União, 

por meio da Secretaria Estadual de Turismo - SETUR na área de gestão 



156 

 

 

municipal do turismo, gestão dos resíduos sólidos, proteção de recursos 

naturais (educação ambiental), urbanização de áreas turísticas, planejamento e 

capacitação da infraestrutura, capacitação profissional e empresarial no Pólo 

Litoral Sul e obras de infraestrutura, com ausência de investimentos para água 

e saneamento básico e patrimônio cultural (Tabela 14). 

 

Tabela 14: Principais investimentos privados anunciados para o Pólo Litoral 
Sul, Bahia, 2008 

Área de 
Investimento 

Privado 

Status Valor orçado BID ESTADO UNIÃO TOTAL 

Gestão dos 
resíduos 
sólidos 

- 5.995.385 1.426.842 1.920.049 70.000 3.416.891 

Implantação 
do PDDU de 

Itacaré 

A iniciar 122.500 0 0 70.000 70.000 

Programa de 
Educação 
Ambiental 

Em 
execução 

119.700 64.000 0 0 64.000 

Elaboração do 
Projeto de 

Sinalização 
do Pólo Litoral 

Sul 

Concluído 259.600 0 6.774 109.097 115.871 

Capacitação 
de 

Profissional 
do Pólo Litoral 

Sul 

A iniciar 2.000.000 0 171.429 1.542.857 1.714.286 

Rodovia 
Itacaré-

Camamu 

Em 
execução 

103.519.000 17.560.389 25.734.673 15.858.652 59.153.714 

Fonte: SETUR, 2008. 

  

O Plano Plurianual – PPA de 2012 – 2015 do Governo do Estado da 

Bahia (SEPLAN, 2011), instituído pela a Lei de nº 12.504 de 29 de dezembro 

de 2011 estabelece para a área o setor de Turismo investimentos relacionados 

com a melhoria da infraestrutura para a realização Copa das Confederações 

2013, Copa do Mundo 2014, Copa América 2015 e Jogos Olímpicos 2016, 

sendo que “dentre as 13 Zonas Turísticas (ZT) do estado, a Baía de Todos os 

Santos e a Costa do Descobrimento concentram 45,9% do fluxo turístico 

doméstico, sendo que Salvador atrai 28,8% do fluxo e Porto Seguro 37,2%” 

(BAHIA, 2011, p.83). 

Os investimentos para a melhoria dos serviços da hotelaria concentram-

se melhoria na escolaridade e qualificação da mão-de-obra e o combate a 
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informalidade do setor e “baixa remuneração dos profissionais com formação 

superior e baixo investimento privado na formação dos seus funcionários” 

(BAHIA, 2011, p.83). Tudo isto concomitante com o foco de atrair mais 

investimentos em hotéis sofisticados. 

 Um dos eixos estruturantes do PPA 2012-2015 (SEPLAN, 2011) na área 

de turismo prevê classificar 350 meios de hospedagem do Estado da Bahia 

segundo os critérios do Sistema Oficial de Classificação dos Meios de 

Hospedagem através da Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração. Deste 

total de 350 hotéis, 20 estão inseridos no Território de Identidade - do Litoral 

Sul da Bahia (SEI, 2012), contra 181 na região Metropolitana de Salvador. 

 A queda da produção do cacau na mesorregião Ilhéus-Itabuna levou os 

municípios localizados na zona costeira a vislumbrar o crescimento das 

atividades turísticas a nível nacional e internacional como uma alternativa de 

redenção das carências sociais e estagnação econômica local como analisa 

Xavier (2008) projetando-se para o turismo de Sol e Praia, bem como o 

ecoturismo e o Turismo Rural; valorização da simbologia do cacau apresentada 

na música, arquitetura, história, pinturas e obras de Jorge Amado. 
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4.4.3.  ÍNDICES DO DESEMPENHO DOS RESORTS NO BRASIL E 

NORDESTE 

 

A porcentagem de resorts inaugurados por regiões brasileiras de 2008-

2010, segundo a BHS Travel Research – BSHTR (2008) ocorreu destaque para 

o nordeste, com 33% do nº de resorts inaugurados e 48% em oferta de 

unidades de hospedagem concentrados no Nordeste, seguido pelo Sudeste 

(24%); Sul (14%); Centro-Oeste (8%) e Norte (6%) - Figura 65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Oferta de resorts (UHs) por Região do Brasil em 2008. 
Fonte: BHS Travel Research - BSHTR. 2008. 

 

O RHTIC (Una/BA) e o Cana Brava (Ilhéus/BA) estão citados entre os 50 

resorts na lista dos participantes da pesquisa da BSHTR (2008). Este periódico 

apresenta o RHTIC como se estivesse localizado no “Município de 

Comandatuba” na verdade não existe este município, o RHTIC está localizado 

na Ilha de Comadatuba que pertence ao Distrito de Comandatuba do Município 

de Una/BA. O RHTIC apresenta 363 UH’s contra 180 do resort Cana Brava, 

situado em Ilhéus de forma independente de operação, enquanto o RHTIC é 

operacionalizado pela Transamérica Hotéis. 
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Os índices de desempenho atingidos pelos resorts no mercado nacional 

são identificados na oferta que atingiu aumento de 6% a.a. e demanda atingiu 

4% de aumento de 2004-2007 nas áreas litorâneas, diferente do patamar da 

oferta. Isto levou a queda de 5,3% em 2007 da Taxa de Ocupação Média dos 

resorts em relação a 2006 (Figura 66). No nordeste houve crescimento de 9% 

a.a. na oferta, enquanto a demanda cresceu apenas 6% a.a. de 2004-2007, o 

que declinou as taxas de ocupação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 66: Desempenho de Resorts de Praia no Brasil de 2004 – 2007. 
Fonte: BHS Travel Research - BSHTR. 2008. 

 

O declínio das taxas de ocupação de 2004-2007 (Figura 66) foi devido à 

apreciação do real que tornou o país mais caro para turistas internacionais; 

declínio da Varig em 2006; crise aérea do Brasil; o mercado de lazer em 

segundo plano no Brasil pela malha aérea e o aumento da concorrência com 

cruzeiros marítimos pela cabotagem – navegação mercante em águas 

costeiras de um só país sem perder a costa de vista.  

Mas, a partir de 2008 houve aumento da entrada de turistas via aérea no 

Brasil, com declínio na Bahia e crescimento em Pernambuco e Rio de Janeiro 

(Tabela 15). 
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Tabela 15: Entrada via aérea de turistas estrangeiros no Brasil, Nordeste, 
Sudeste e Estado Bahia, 2003-2009 
Unidade da 

Federação 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Bahia 60.241 130.984 138.959 178.862 193.867 178.571 143.509 

Ceará 76.795 112.081 113.592 108.050 105.343 98.590 98.882 

Pernambuco 62.257 76.537 90.846 72.131 65.897 81.715 88.818 

Rio de 

Janeiro 

698.203 799.399 866.379 794.109 774.607 766.083 908.667 

São Paulo 2.011.110 2.180.711 2.290.764 2.323.995 2.356.727 2.289.640 1.842.796 

Brasil 4.132.847 4.793.703 5.358.170 5.017.251 5.025.834 5.050.099 4.802.217 

Fonte: SEI, 2011. 

 

Diante da concorrência dos cruzeiros marítimos e os resorts, o Cana 

Brava Resort já teve parcerias com alguns cruzeiros com escalas em Ilhéus e 

hospedagem neste resort para consumo em alimentação, bebidas, lazer e 

repasse pela venda da excursão (BSHTR, 2008). Este tipo de parceria é 

comum nos resorts do Caribe para divulgação do resort e atração de retornos 

de turistas. Entretanto, muitos resorts da costa brasileira não aceitam este tipo 

de parceria, tornam-se concorrentes, resorts da terra versus resorts “flutuantes” 

(cruzeiros marítimos) pelo fato de ambos disputarem do mesmo perfil de 

turistas (BSHTR, 2008). 

Diante disso os resorts têm aproveitado o segmento de eventos com 

maior destaque nos anos de 2004 e 2005 (Figura 67). 
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Figura 67: Segmentação de Mercado em Resorts de Praia no Brasil de 2004 – 
2006. 
Fonte: BHS Travel Research - BSHTR. 2008. 

 

Os canais de distribuição mais representativos na venda do produto de 

resorts, mais de 30% foram pelas operadoras que perante os efeitos da 

sazonalidade planejam-se para o período das férias escolares nos meses de 

janeiro, fevereiro, julho e dezembro, como destaca a BSHTR (2008) em que 

ocorrem os picos de alta temporada e em março, agosto, setembro e outubro 

para o segmento de convenções e negócios na baixa estação (Figura 68). 

 

Figura 68: Segmentação de Mercado em Resorts de Praia no Brasil de 2004 – 
2006. 
Fonte: BHS Travel Research - BSHTR. 2008. 
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A participação das receitas do setor de 2004 – 2006 (Figura 69) foram 

para gastos com manutenção dos hóspedes, pois os resorts no Brasil são os 

próprios destinos em si por conta do consumo da segmentação de eventos 

para turistas de lazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 69: Receitas: Participação Setorial em Resorts de Praia no Brasil de 
2004 – 2006. 
Fonte: BHS Travel Research - BSHTR. 2008. 

 

O percentual de reinvestimentos em relação à receita nos resorts (Figura 

70) é acima de 5% diante da demanda e manutenção da estrutura pela 

localização e exposição a condições ambientais da maresia, umidade e outros 

fatores climáticos. 
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Figura 70: Percentual de Reinvestimentos em Relação à Receita em Resorts 
de Praia no Brasil de 2004 – 2006. 
Fonte: BHS Travel Research - BSHTR. 2008. 

 

E o lucro operacional brutal (Figura 71) chegou a 44,7% em 2006 

(máximo) em relação a 35,6 em 2005.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 71: Variação Média do Lucro Operacional Bruto em Relação à Receita 
em Resorts de Praia no Brasil de 2004 – 2006. 
Fonte: BHS Travel Research - BSHTR. 2008. 
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A ABSTR publicada em outubro de 2008 teve como meta apresentar o 

cenário atual e projeções para 2011-2014 com previsões feitas em 2008 – 2010 

através do mapa de investimentos realizados e dos dados gerais de 2011. 

Esta edição ABSTR considera a crise econômica mundial de 2008 e 

seus impactos na economia mundial; a retração do Produto Interno Bruto PIB 

do Brasil em 0,2% no ano de 2009; crise européia em 2010, com o recuo do 

PIB em 4,5% na Grécia, além de Portugal, Espanha, Itália, Irlanda e leste 

europeu e aumento do poder de campo no consumo de classes C e D no Brasil 

através de incentivos fiscais do governo para os bancos. 

Todos estes fatores possibilitaram o crescimento de 7,5% e atraiu U$ 

48,5 bilhões e se tornou a 7ª maior economia mundial. Houve ainda, a 

estabilidade do dólar a quantidade de viagens para o exterior aumentou em 

2011 e o crescimento interno pela inserção da classe C no mercado de 

consumo. 

Os investimentos previstos para o setor hoteleiro no Brasil no período de 

2011 - 2014, chegando ao montante de R$ 7.338.189.303 bilhões e com a 

geração de 31.729 postos de emprego. Deste montante, apenas para a região 

nordeste serão investidos R$ 4.148.266.542 por meio de 68 hotéis previstos, 

25.350 unidades de hospedagem, 20.974 empregos e 77% dos projetos são de 

resorts, como mostra a Figura 72. 
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Figura 72: Mapa de Projeção de Investimentos hoteleiros no Brasil para o 
período de 2011-2014. 
Fonte: BHS Travel Research - BSHTR. 2011. 

 

Os resorts com instalação prevista para o período de 2008 -2014 são no 

total de 56 no Brasil, sendo 44 para o Nordeste nos estados da Bahia (36 

resorts) por meio dos seus 1.200 km de praia; Ceará (2 resorts); Pernambuco 

(2 resorts); Paraíba (1 resorts) Pernambuco (1 resorts) e Rio Grande do Norte 

(1 resorts). A Tabela 10 ainda mostra o total 1.670.725 de empregos diretos 

para o Brasil, 203.835 UH’s e R$ 3.894.440.002 bilhões. 
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Tabela 16: Aberturas de resorts no Brasil, 2008 – 2014. 

ANO Meio de 
hospedagem 

Região UF Cidade Investimentos 
Estimados 

UH’s Operadoras Origem do 
Capital 

Empregos 
diretos 

2008 Salinas Maceió 
Beach Resort 

Nordeste AL Maceió 13.000.000 131 Salinas Brasil 130 

2008 Garbos Trade 
Hotel 

Nordeste RN Massoró 6.000.000 112 Independente Brasil 60 

2008 Tauá Atibaia Sudeste SP Atibaia 30.000.000 220 Independente Brasil 154 

2008 III Campanario 
Villaggio Resort 

Sul SC Florianópolis 132.000.000 288 Grupo Habitasul Brasil 340 

2009 Kenoa Exclusive 
Beach Spa e 

Resort 

Nordeste AL Barra de 
São Miguel 

3.600.000 21 Independente Brasil 60 

2009 Mussulo Beach 
Resort By Mantra 

Nordeste PB Conde 34.000.000 100 Independente Brasil 120 

2009 Village das águas 
Resort 

Sudeste RJ Barra do 
Piari 

27.000.000 160 Independente Brasil 180 

2010 Grand Palladium 
Imbassaí 

Nordeste BA Mata de São 
João 

136.000.000 654 Fiesta Hoteles Portugal/ 
Espanha 

2.000 

2010 Portobello Resort Nordeste BA Porto 
Seguro 

5.000.000 50 Portobello 
Hotéis e Resorts 

Brasil 10 

2010 Dom Pedro 
Laguna Beach 

Villas Golf e Spa 
Resort 

Nordeste CE Aquiraz 180.000.000 102 Dom Pedro 
Hotéis 

Portugal 
 

1.600 

2010 Hotel Vila Galé 
Cumbuco Golf 

Resort 

Nordeste CE Caucaia 110.000.000 465 Vila Galé Portugal 
 

200 

2010 Projeto Praia do 
Paiva (1ª etapa) 

Nordeste PE Cabo de 
Santo 

Agostinho 

36.000.000 200 Grupo Brennard Portugal 
 

400 
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Tabela 16: Aberturas de resorts no Brasil, 2008 – 2014  
(continua) 

ANO Meio de hospedagem Região UF Cidade Investimentos 
Estimados 

UH’s Operadoras Origem do 
Capital 

Empregos 
diretos 

2010 Breezes Búzios  
Resort e Spa 

Sudeste RJ Búzios 52.640.000 329 SuperClubs Brasil 410 

2010 Dois Santos Private 
Club Ilhabela 

Sudeste SP Ilhabela 2.000.000 20 Dois Santos Brasil 40 

2010 Bristol Dolby Capivari 
Eco Resort 

Sul PR Atibaia 9.800.000 99 Bristol Hotéis e 
Resorts  

Brasil 80 

2011 Plano Baixo (1ª etapa) 
Lagoa Azul 

Nordeste BA Esplanada  398.000.000 60 Empreendimentos 
Inovadores 

Espanha 1.450 

2011 Miramoro Eco- 
Boutique Resort 

Nordeste BA Itacaré  1.250.000 14 Grupo San 
Domenico Hoteis 

Itália 20 

2011 Complexo Turístico da 
Praia do Forte Norte 

Hotel 1 

Nordeste BA Mata de 
São João 

225.000.000 2.250 Grupo 
TRUSAM/Nueva 
Condomina SL 

Espanha 2.000 

2011 Complexo Turístico da 
Praia do Forte Norte 

Hotel 2 

Nordeste BA Mata de 
São João 

225.000.000 2.250 Grupo 
TRUSAM/Nueva 
Condomina SL 

Espanha 2.000 

2011 Iberostar Bahia (3ª 
etapa) 

Nordeste BA Mata de 
São João 

20.000.000 250 Iberostar Espanha 400 

2011 El Secreto da Bahia Nordeste BA Porto 
Seguro 

10.000.000 46 N/I Espanha 100 

2011 Hotel da Bahia Nordeste BA Salvador 43.000.000 303 GLP Hotéis e 
Resorts 

Brasil 250 

2011 Beach Class 
Intenational by 
Transamérica 

Nordeste PE Recife 54.400.000 272 Transamérica 
Hospitality Group 

Brasil 218 

2011 Rio Quente Grand 
Vacation Hotel e 

Resort 

Centro-
Oeste 

GO Rio 
Quente 

58.800.000 196 Grupo Rio Quente Brasil 240 

2011 Ecologic Ville Resort e 
Spa 

Centro-
Oeste 

GO Caldas 
Novas 

85.000.000 478 Grupo Malba 
Wacken 

Brasil 615 
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Tabela 16: Aberturas de resorts no Brasil, 2008 – 2014 

                  (continua) 

ANO Meio de hospedagem Região UF Cidade Investimentos 
Estimados 

UH’s Operadoras Origem do 
Capital 

Empregos 
diretos 

2011 Golden Dolphin Barretos 
Termas Park 

Sudeste SP Barretos 63.000.000 210 Grupo  Golden 
Dolphin 

Brasil 250 

2012 Projeto Portal do 
Descobrimento (Fazenda 

Ondina) Hotel 1 

Nordeste  BA Belmonte  21.166.667 200 N/I Portugal 200 

2012 Projeto Portal do 
Descobrimento (Fazenda 

Ondina) Hotel 2 

Nordeste  BA Belmonte  21.166.667 200 N/I Portugal 200 

2012 Projeto Portal do 
Descobrimento (Fazenda 

Ondina) Hotel 3 

Nordeste  BA Belmonte  21.166.667 200 N/I Portugal 200 

2012 Projeto Turtle Bay Nordeste BA Belmonte 44.450.000 50 N/I Espanha/ 
Portugal  

100 

2012 Bahia dos Coqueiros Nordeste BA Camaçari 220.000.000 350 N/I Portugal  500 

2012 Les Carlo / Les Terrasses Nordeste BA Camaçari 6.000.000 200 N/I França 180 

2012 Complexo Sol Meliá 1ª 
etapa 

Nordeste BA Camaçari 60.000.000 400 Sol Meliá Espanha 250 

2012 Costa Azul Beach Resort Nordeste BA Jandaíra 50.000.000 100 N/I Portugal 120 

2012 Reserva Lençóis  Nordeste BA Lençóis 23.500.000 370 N/I Brasil 458 

2012 Grand Palladium Imbassaí 
2ª etapa 

Nordeste BA Mata de 
São João 

80.000.000 210 Fiesta Hotel 
Group 

Espanha 336 

2012 Orissio Sul Nordeste BA Mata de 
São João 

14.500.000 533 Orissio 
Investimentos 

Itália 533 

2012  Club Med Cabo Frio 
Reserva do Peró 

Sudeste  RJ Cabo Frio 100.000.000 373 Club 
Mediterranée 

França 1.200 
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Tabela 16: Aberturas de resorts no Brasil, 2008 – 2014 

                  (continua) 

ANO Meio de hospedagem Região UF Cidade Investimentos 
Estimados 

UH’s Operadoras Origem do 
Capital 

Empregos 
diretos 

2012 Blue Tree Park Termas do 
Tabuleiro 

Sul SC Santo 
Amaro da 
Imperatriz 

90.000.000 219 Blue Tree Hoteles Árabe  300 

2013 Camaçari Lagooon Resort- 
Hotel 1 

Nordeste  BA Camaçari 66.666.667 147 N/I Portugal 166 

2013 Camaçari Lagooon Resort - 
Hotel 2 

Nordeste  BA Camaçari 66.666.667 147 N/I Portugal 166 

2013 Camaçari Lagooon Resort - 
Hotel 3 

Nordeste  BA Camaçari 66.666.667 147 N/I Portugal 166 

2013 Quintas de Arembepe – 
Hotel 1 

Nordeste  BA Camaçari 45.000.000 175 N/I Portugal 200 

2013 Quintas de Arembepe – 
Hotel 1 

Nordeste  BA Camaçari 45.000.000 175 N/I Portugal 200 

2013 Complexo Turístico em 
Praia do Forte – Sul Hotel 1 

Nordeste BA Mata de 
São João 

14.500.000 1875 Grupo 
TRUSAM/Nueva 
Condomina SL 

Espanha 1250 

2013 Complexo Turístico em 
Praia do Forte – Sul Hotel 2 

Nordeste BA Mata de 
São João 

14.500.000 1875 Grupo 
TRUSAM/Nueva 
Condomina SL 

Espanha 1250 

2013 Complexo Turístico em 
Praia do Forte – Sul Hotel 3 

Nordeste BA Mata de 
São João 

14.500.000 1875 Grupo 
TRUSAM/Nueva 
Condomina SL 

Espanha 1250 

2013 Complexo Turístico em 
Praia do Forte – Sul Hotel 4 

Nordeste BA Mata de 
São João 

14.500.000 1875 Grupo 
TRUSAM/Nueva 
Condomina SL 

Espanha 1250 

2013 Orissio Norte Nordeste BA Mata de 
São João 

140.000.000 1500 Orissio 
Investimentos 

Itália 1500 

2014 Busca Vida Bangalô Resort Nordeste  BA Camaçari 40.000.000 45 N/I Portugal 50 

2014 Costa Azul Bahia Golf 
Resort Condomínio Hotel 1 

Nordeste  BA Jandaíra 62.500.000 450 N/I Espanha 300 
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Tabela 16: Aberturas de resorts no Brasil, 2008 – 2014           

(continua) 

ANO Meio de hospedagem Região UF Cidade Investimentos 
Estimados 

UH’s Operadoras Origem do 
Capital 

Empregos 
diretos 

2014 Costa Azul Bahia Golf 
Resort Condomínio Hotel 2 

Nordeste  BA Jandaíra 62.500.000 450 N/I Espanha 300 

2014 Costa Azul Bahia Golf 
Resort Condomínio Hotel 3 

Nordeste  BA Jandaíra 62.500.000 450 N/I Espanha 300 

2014 Costa Azul Bahia Golf 
Resort Condomínio Hotel 4 

Nordeste  BA Jandaíra 62.500.000 450 N/I Espanha 300 

2014 Costa Azul Bahia Golf 
Resort Condomínio Hotel 5 

Nordeste  BA Jandaíra 62.500.000 450 N/I Espanha 300 

2014 Caesar Park Angra (Angra 
One)  

Sudeste RJ Angra dos 
Reis 

300.000.000 158 Grupo Posadas  Brasil 195 

TOTAIS     3.894.440.002 203.835   1.670.725 

          

Fonte: BHS Travel Research - BSHTR. 2011. 
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Desde 2011, as principais operadoras de resorts no Brasil são: Accor 

Hospitality com 1.0417 unidades hospedagem – UH’s, seguida pela Atlântica 

Hotels (3.807 UH’s); Allia Hotels (1.303 UH’s); Blue Tree Hotels (771 UH’s); 

Inter City (595 UH’s) e a BHG (440 UH’s). A localização dos investimentos 

supracitados está relacionada às cidades brasileiras sede da Copa de 2014, 

com destaque para o Rio de Janeiro (17 hotéis) pela necessidade em atender a 

diversificação da oferta e importância financeira de maior concentração no 

Litoral Norte da Bahia pela proximidade da cidade de Salvador, uma das sedes 

da Copa do Mundo de 2014. 

Outras cidades-sede da Copa de 2014 que receberão investimentos 

estão: Salvador (10 hotéis); Belo Horizonte (9 hotéis); Manaus (6 hotéis); Natal 

(6 hotéis); Porto Alegre (3 hotéis); Cuiabá (3 hotéis); Recife (2 hotéis); Curitiba 

(1hotel) e São Paulo (1 hotel). Conforme, ainda dados da Prodetur NE-II, 

baseada nos dados da Bahiatursa – Desempenho do Turismo Baiano 

1991/2001, elaborado pela FGV (2003) no cenário conservador a demanda de 

turistas (nacional e internacional) em 2015 será de 557,2 e em 2020 de 639,7 

mil turistas que gerarão uma receita por turista (US $) em 2015 de 222,23 e em 

2020 de 241,80 com geração de 3.738 empregos, como mostra a Tabela 16. 
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4.5. POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 

RELACIONADAS A IMPLEMENTAÇÃO DE RESORTS EM ITACARÉ, 

ILHÉUS E UNA/BA  

 

As Políticas Públicas direcionadas para o planejamento e 

regulamentação do desenvolvimento das atividades turísticas e para a 

normatização do uso dos recursos naturais e de gestão ambiental em áreas de 

instalação de resorts a nível nacional, estadual e nos municípios de Itacaré, 

Ilhéus e Una foram identificados mediante leis, decretos, planos, programas, 

resoluções, licença ambiental simplificada, portarias, alvarás, laudos de vistoria 

ambiental, ofícios e jornais.  

O município de Itacaré iniciou em janeiro de 2003 com a constituição do 

Plano de Referência Urbanístico Ambiental – PRUA assessorado pela 

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER et al. 

(2003) para delimitar as áreas do município para o desenvolvimento 

sustentável com base nos dados demográficos da época foi aprovado pela Lei 

municipal nº 191, de 2 de setembro de 2003 com participação da comunidade 

atendendo as estratégias de planejamento, capacitação e infraestrutura das 

ações da Secretaria da Cultura e Turismo / Superintendência de 

Desenvolvimento do Turismo – SUDETUR para Itacaré.  

O PRUA ainda define os princípios, diretrizes, recomendações, 

definições do perímetro urbano, zoneamento e parâmetros urbanísticos com 

base em plantas de diagnóstico do uso do solo para o desenvolvimento de 

Itacaré para 2012, bem como destaca a revisão do zoneamento e 

comparações.  

Com o aumento da demanda em construções de empreendimentos para 

o setor hoteleiro na cidade de Itacaré, em 15 de abril de 2003 a Lei Municipal 

de nº 189 dispõe sobre as competências do Conselho Municipal de Turismo – 

COMTUR de caráter consultivo, de interesse turístico e econômico, criado 

desde 19 de agosto de 1998 pela Lei Municipal de nº 128: 

 

III – Contribuir com a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura 
e os demais órgãos da Administração, no planejamento de 
ações de desenvolvimento do turismo; 
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VIII – Projetar e oferecer subsídios para melhor localização das 
empresas, observando o planejando urbanístico municipal; e 
IX – Colaborar no estudo de projetos que visem especificar 
critérios a serem adotados pelas empresas, para resguardo da 
preservação dos aspectos turístico-ambientais. 

 
 
 No estabelecimento das competências do COMTUR são considerados 

os impactos da degradação da qualidade ambiental no município diante da 

expansão urbanística a ser promovida pelas atividades hoteleiras ao possibilitar 

a este conselho a projeção e oferta de subsídios para melhor localizar as 

empresas hoteleiras de acordo as normas vigentes no planejamento 

urbanístico do município. Entretanto o parágrafo VII, do Art. 1º da Lei Municipal 

de nº 189 não descreve os instrumentos, meios e indicadores para o alcance 

desta competência, mesmo porque uma das primeiras ações de planejamento 

e diretrizes para a organização do uso e ocupação do solo de Itacaré foi 

desenvolvida pela ação estadual, o PRUA e não emanado pelos agentes de 

produção de uso e ocupação do solo no município.  

 Em dezembro de 2000 foi inaugurado o Resort de nº 3 em 05 de 

dezembro de 2008 o Instituto de Meio Ambiente – IMA, atual INEMA (Lei 

Estadual da Bahia de nº. 12.212 de 4 de maio de 2011) criado para integrar e 

agilizar o sistema de meio ambiente e recursos hídricos (Instituto de Gestão 

das Águas e Clima – Ingá ) da Bahia concedeu Licença Ambiental Simplificada 

- LAS para operação e ampliação do empreendimento turístico hoteleiro 

através da Portaria de nº 10.284 válida até 05/12/2011.  

Nesta LAS do Resort de nº 3 foram estabelecidas as seguintes 

condicionantes ambientais: I. Apresentar ao IMA Plano de Desmobilização e 

Recuperação das áreas usadas para descarte de material de construção civil 

do empreendimento. Prazo: 30 dias; II. Garantir o acesso à praia nos domínios 

da poligonal do empreendimento, conforme projeto já apresentado ao IMA; III. 

Dar continuidade à execução dos seguintes programas sócio-ambientais: a) 

Programa de Educação Ambiental voltado para funcionários, hóspedes e 

comunidades na área de influência direta do empreendimento; b) Programa 

Companheiros do Resort nº 2, voltado para os pequenos agricultores locais, 

envolvendo a orientação técnica para a prática da agricultura orgânica e 
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absorção de produtos do projeto pelo empreendimento; c) O projeto Resort nº 2 

tartaruga, em parceria com o projeto Tamar. Deverá ser entregue ao IMA, 

semestralmente, relatório das atividades desenvolvidas, com registro 

fotográfico;  IV. Em relação ao sistema de Tratamento de Efluentes em vigor 

deverá: a) Monitorar, com periodicidade semestral, a qualidade dos efluentes 

na entrada e saída da UASB, bem como na área de brejo/córrego passível de 

receber os referidos efluentes, em caso de acidente e/ou transbordamento das 

lagoas de estabilização, considerando os seguintes parâmetros: DBO, OD, pH, 

temperatura, coliformes termo tolerantes, fósforo total, nitrogênio. b) Adotar 

preferencialmente o reuso dos efluentes para fertirrigação; c) Fica 

terminantemente proibido o lançamento de efluentes em corpo receptor local, 

sem a devida outorga de lançamento do INGA; d) Efetuar a limpeza e remoção 

periódica do lodo e instalar dispositivos e/ou equipamentos apropriados para a 

retirada e disposição adequada do lodo digerido; V. executar o Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos do empreendimento, conforme programa apresentado ao 

IMA, mantendo o projeto de compostagem com reuso dos resíduos orgânicos e 

VI. atender às condicionantes e atender aos termos da Anuência Prévia – AP 

nº 82/2008, expedida pela SFC – SEMARH (atual SEMA).  

O Resort de nº 3 foi notificado em Auto de Infração – Multa do processo 

de nº 02059.000161/2012-03, no valor de R $ 2.550,00 reais pelo IBAMA em 

20 de Março de 2012 na Operação ARGUS I BA/EUNÁPOLIS por 

armazenamento no estabelecimento de 2,5 kg de lagosta/cauda vermelha sem 

autorização e no período de defeso da espécie, além de exercer a pesca sem 

prévio cadastro, inscrição, autorização, licença, permissão ou registro de órgão 

competente, ou em desacordo com o obtido.  

Em 2004 ocorreu a elaboração do mapeamento da localização dos 

meios de hospedagem (albergue, camping e resorts) em Itacaré para compor o 

Plano Diretor Municipal de Itacaré, edição 2004, contudo foi em seguida 

impugnado pelo Ministério Público por não atender de fato os critérios legais 

conforme as diretrizes de uso e ocupação do solo. Neste mapa já havia a 

localização de empreendimentos hoteleiros (resorts) na Ladeira Grande (BA-

001).  
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Junto ao mapa de localização dos resorts foi apresentado o de avaliação 

territorial, que inseria a Ladeira Grande na Faixa Litorãnea com população de 

6.562 hab. em 2000 em relação a 4.482 em 1991 e outro da evolução urbana 

de Itacaré de antes e depois de 1978, de 1978-1986 e de 1986-2004. Havia 

ainda, o mapa de zoneamento agro-turístico inserindo os Resorts de nº 1 e nº 2 

desta pesquisa em zonas da APA Itacaré-Serra Grande próximo a zona urbana 

da sede do município. 

O licenciamento ambiental do Resort de nº 2 e demais resorts de Itacaré 

foram emitidas pelo INEMA com pouca participação do Sistema Municipal de 

Meio Ambiente em Itacaré por não está inserida no Programa Estadual de 

Gestão Ambiental Compartilhada – GAC.  

Por conta disso, Elton Oliveira (2008) ao pesquisar sobre os impactos 

socioambientais do turismo em Itacaré destacou que os grandes 

empreendimentos hoteleiros, resorts, são implantados em áreas de proteção 

ambiental para o desenvolvimento do ecoturismo, causando degradação 

ambiental, privatização de praias e cobrança de taxas, apesar do Parecer 

desfavorável a esta ação do Ministério Público de 19 de outubro de 2005, 

segundo 84% dos atores (sociedade civil, empresários e proprietários de 

imóveis, poder executivo e legislativo) de promoção do turismo (stakeholders) 

neste município.  

Em 2007 foi instaurado o Inquérito Civil Público pelo Ministério Público 

na Comarca de Itacaré, nº 01/07 – proc. nº 371.0.72376/2007, alegando as 

seguintes irregularidades, descumprimentos legais e pontos a serem 

esclarecidos: maiores esclarecimentos pela CONDER e pelo prefeito em 

exercício acerca do cronograma físico financeiro e audiências realizadas; 

linguagem muito técnica não acessível à compreensão; localização das zonas 

de proteção ambiental e de proteção urbana, desativação do campo de pouso, 

Loteamento Concha do Mar e via de acesso ao Loteamento.  

O Plano Diretor Municipal, Conselho Municipal de Turismo, Meio 

Ambiente, Código de Obras e Código de Posturas são instrumentos de 

políticas públicas indispensáveis e obrigatórios pela PRODETUR II para o 

processo de implementação de políticas públicas em planejamento, gestão, 

controle e fiscalização para os municípios, como destacam os dados do 
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Resumo Executivo da Superintendência de Investimentos em Pólos Turísticos 

– SUINVEST (2003) e da Fundação Getúlio Vargas na elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS. 

O Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA de Itacaré só foi 

criado em 22 de setembro de 2009 para estabelecer parceria com a Secretaria 

de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA, ambas integradas até 2009. 

Ao CMMA compete de acordo o Artigo 3º acompanhar a realização de 

Estudos de Impacto Ambiental (EIA) nos processos de licenciamento, 

manifestar-se sobre o Relatório de Impacto Ambiental e atuar em pareceria 

com a SMMA tanto no apoio administrativo, técnico e uniformização de 

técnicas integrando a visão ambiental em todas as atividades municipais. Além 

destas competências é de competência do CMMA de Itacaré, definidas no 

Capítulo I, Art. 2º: 

 

I- apreciar e deliberar sobre projetos dos órgãos e entidades da 
Administração Pública de qualquer esfera municipal, estadual e 
federal, que possam ocasionar alterações ambientais, 
recomendando, quando julgar necessário, a realização de 
estudos do impacto ambiental; 
II- decidir sobre o licenciamento de atividades e projetos de 
empreendimentos com possibilidade de impacto ao meio 
ambiente municipal; 
III- estimular a participação da comunidade no processo de 
preservação, recuperação e melhoria do meio ambiente do 
Município; 
IV- promover ampla divulgação para a população das 
informações relativas às questões ambientais; 
V- opinar sobre planejamento e controle do uso, parcelamento 
e ocupação do solo no território municipal; 
VI- fixar as sanções administrativas para as infrações 
ambientais, inclusive multas, em processo administrativo 
próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, 
nos termos da legislação federal específica. 
VII- Aprovar, através de resolução, normas de padrão e 
controle de qualidade ambiental visando a proteção a saúde, a 
manutenção da biodiversidade e a qualidade de vida para a 
presente e futuras gerações. 

 

É evidente a importância da atuação do CMMA de Itacaré na tomada de 

decisão a respeito de projetos de empreendimentos com possibilidade de 

causar impacto ao meio ambiente durante o processo de licenciamento, bem 

como fixar sanções administrativas (multas) para infrações ambientais. Todas 
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estas medidas são fundamentais para promover a preservação, recuperação, 

melhoria da qualidade ambiental, controle e planejamento do uso, 

parcelamento e ocupação do uso do solo. Entretanto, o CMMA não possuía o 

Código de Meio Ambiente para estabelecer as diretrizes e normas de 

regulamentação das competências supracitadas e da época de criação até 

meados de 2013 não viabilizou o cumprimento de suas competências. 

 O Regimento Interno do CMMA só seria aprovado em 20 de novembro 

de 2010 através da Resolução Normativa Municipal de nº 001/2009 e 

ampliando as competências no Art. 1º em relação à formulação da política 

ambiental do município, mapeamento de áreas críticas e obras com potencial 

de degradação ambiental, celebração de convênio com outras instituições, 

programas de educação ambiental, convocação de audiências públicas, 

relatório anual das atividades do CMMA e fiscalizar, deliberar e orientar a 

aplicabilidade dos recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA. 

 A SAMA de Itacaré em 17 de agosto de 2011 em atendimento a 

solicitação do INEMA encaminhou uma certificação de que a atividade hoteleira 

em operação do Resort de nº 3 estava em conformidade com as normas 

ambientais e urbanísticas em vigor em Itacaré. Contudo, em 11 de junho de 

2012 este mesmo resort foi notificado em Auto de Infração pelo IBAMA através 

do processo de nº 02059.000161/2012-03. 

 A Lei Municipal de nº 2417 de 07 de janeiro de 2009 que criou a SAMA 

foi revogada em 03 de abril de 2012 pela Lei Municipal de nº329/2012 ao 

instituir a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca e Aquicultura de 

Itacaré que de acordo o Art. 19 possui a seguinte estrutura: 

 

I – Departamento de Desenvolvimento de Meio Ambiente, que 
se subdivide em: 
a) Divisão de Controle e Licenciamento Ambiental; 
b) Divisão de Planejamento e Educação Ambiental 
II – Departamento Distrital de Meio Ambiente, que se subdivide 
em: 
a) Divisão Distrital de Controle e Licenciamento Ambiental; 
b) Divisão de Planejamento e Educação Ambiental 

 

 Ao Departamento de Controle e Licenciamento Ambiental – DCLA 

compete: 
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I - organizar e coordenar a fiscalização ambiental para o 
controle e monitorização das potenciais fontes de poluição 
existentes no Município, em conjunto com outros serviços de 
fiscalização da Prefeitura e com outros órgãos estaduais e 
federais; 
II - exercer o poder de polícia administrativa e gerenciar a 
imposição de penalidades, tais como, autos de inspeção e 
autos de infração, nos termos da lei; 
III - estudar, propor, avaliar e fazer cumprir normas e padrões 
pertinentes à qualidade ambiental do ar, solo, água, ruídos, 
vibrações radioativas e estética, tomando as medidas 
necessárias a sua implementação; 
IV - elaborar e manter atualizados cadastros e registros 
relativos a controle ambiental; 
V - propor, executar e participar de planos e projetos que visem 
a monitorização e o controle da qualidade ambiental participar 
dos sistemas de defesa civil nas diferentes esferas de governo; 
VI - participar, juntamente com o Estado, no controle, vigilância 
e fiscalização da produção, armazenamento, transporte, 
comercialização, uso e destino final de substâncias que 
comportem risco, efetivo ou potencial, para a qualidade de vida 
e meio ambiente, com ênfase nos produtos químicos 
perigosos; 
VII - promover o desenvolvimento de normas e padrões de 
controle da poluição em todas as suas formas; 
VIII - promover e participar da avaliação e controle da 
qualidade das águas, do solo, do ar e dos resíduos em todas 
as suas formas; 
IX - emitir anualmente relatório de qualidade do meio ambiente 
do Município; 
X - executar programas, projetos e ações de aproveitamento de 
recursos hídricos, perenização de rios e riachos, perfuração de 
poços, construção de barragens e despoluição de rios e seus 
afluentes; 
XI - expedir licenciamento ambiental de empreendimentos em 
geral a serem instalados ou existentes no Município, no âmbito 
de competência da Secretaria e propor planos e projetos de 
recuperação de áreas degradadas juntamente com outros 
órgãos municipais e estaduais. 
 

A expedição de licença ambiental para empreendimentos em geral de 

Itacaré não é permitida, apenas emite a Certidão Ambiental e notifica em casos 

de denúncias sobre geração de degradação ambiental. Itacaré não faz parte do 

Programa Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada – GAC do Governo 

Estadual baiano e não possui Código de Meio Ambiente, está em processo de 

aprovação prevista para 2013, almejando fortalecer a gestão ambiental, 

mediante normas de cooperação entre Sistemas Estadual e Municipal de Meio 
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Ambiente de acordo a Resolução do CEPRAM de nº 3925 de 30 de janeiro de 

2009, pois para que um determinado município participar do GAC é necessário 

apresentar os seguintes documentos: 

 

Art. 7º - Para a realização do licenciamento ambiental das 
atividades consideradas de impacto ambiental local, deverá o 
Município, nos termos da lei: 
I - Possuir legislação própria que disponha sobre a política de 
meio ambiente e sobre a polícia ambiental administrativa, que 
discipline as normas e procedimentos do licenciamento e da 
fiscalização de empreendimentos ou atividades de impacto 
local, de acordo com respectivo nível de complexidade da sua 
opção; 
rII - Possuir em sua estrutura administrativa órgão responsável 
com capacidade administrativa e técnica interdisciplinar para o 
licenciamento, controle e fiscalização das infrações ambientais 
das atividades e empreendimentos, de acordo com o nível de 
complexidade da sua opção; 
III - Ter implementado e em funcionamento o Conselho 
Municipal de Meio Ambiente, com caráter deliberativo e 
participação social, recomendando-se a proporcionalidade 
entre governo, organizações da sociedade civil e do setor 
econômico; 
IV - Ter legalmente constituído o Fundo Municipal de Meio 
Ambiente, 
V - Ter implementado seu Plano Diretor, quando obrigatório. 

 
 

Em Itacaré, além da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca e 

Aquicultura de Itacaré e do DCLA a Lei Municipal de nº329/2012, Art. 23º ao 

25º na Subseção IV, V e VI criou o Departamento Distrital de Meio Ambiente, 

de Controle e Licenciamento, de Planejamento e Educação. 

 
Art. 23 – Ao Departamento Distrital de Meio Ambiente, 
compete: 
II - coordenar e fiscalizar, as atividades desenvolvidas pelas 
unidades hierarquicamente subordinadas, no âmbito do distrito, 
povoados e localidades; 
III – enviar relatórios periódicos para o Secretário de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente informando das 
atividades realizadas, dificuldades enfrentadas e resultados 
das ações implementadas, como também sugerindo novas 
medidas com o fito de melhor atingir os objetivos da Secretaria. 
Art. 24 - À Divisão Distrital de Controle e Licenciamento 
Ambiental, compete realizar, no que couber, as atividades 
descritas no artigo 188 Lei nº 247 de 07/01/2009, no Estado da 
Bahia, edição encontra-se no site: www.itacare.ba.io.org.br em 
servidor certificado ICP-BRASIL Itacaré no âmbito do distrito, 
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povoados e localidades sob a orientação e coordenação do 
Diretor Distrital de Meio Ambiente. 
Art. 25 - À Divisão Distrital de Planejamento e Educação 
Ambiental, compete realizar, no que couberem, as atividades 
descritas no artigo 189 da Lei nº 247 de 07/01/2009 no âmbito 
do distrito, povoados e localidades sob a orientação e 
coordenação do Diretor Distrital de Meio Ambiente. 

 
 

 A participação de associações e organizações não governamentais – 

Ong’s voltadas para questões ambientais e turísticas de Itacaré (Quadro 10) 

são: 

Quadro 10 - Associações e Ong’s ambientais e turísticas de Itacaré. 2013 

ASSOCIAÇÃO/ 
ORGANIZAÇÃO 

META ÁREA DE 
ATUAÇÃO 

Mecenas da Vida  
Rodovia Ilhéus/Itacaré Km 40 – 
Uruçuca Entidade responsável 
pelo programa Turismo 
Carbono Neutro cuja proposta 
é  

Implantar um processo de certificação no 
turismo local, diferenciando os 
equipamentos turísticos e os turistas que 
neutralizam as emissões de CO2 
geradas por suas atividades. 

Turismo e Meio 
Ambiente 

ACERTI 
Rua Leonardo Magalhães 31 – 
Centro Associação dos 
Comerciantes e Empresários 
do Ramo Turístico de Itacaré.  

Promover o destino turístico de Itacaré 
em feiras do setor.  
Participar de ações sociais, convênios e 
representa o trade turístico em vários 
segmentos. 

Turismo 

Instituto de Turismo de Itacaré, 
Rua João Coutinho, 484 – 
Centro. Fundado por um grupo 
de empresários locais 

Contribuir para a promoção do turismo e 
da cultura de Itacaré, visando o 
aprimoramento do destino e sua 
contribuição ao desenvolvimento da 
região. 

Turismo e 
Cultura 

Associação de Surf de Itacaré 
Praia da Tiririca 
 

Trabalhar pelo desenvolvimento do surf e 
ecoturismo de surf em Itacaré.  
Realizar eventos de porte local, estadual 
e nacional, desenvolvendo o esporte no 
municipio e revelando diversos talentos 
locais. 

Ecoturismo de 
surf 

Instituto Floresta Viva 
Rodovia Ilhéus/Itacaré Km 34 - 
Serra Grande 
Iniciativa sócio-ambiental 
inovadora que 
 

Integrar a proteção dos remanescentes 
florestais da Mata Atlântica, com a 
inclusão social dos agricultores familiares 
que habitam a Área de Proteção 
Ambiental Itacaré/Serra Grande. 

Meio Ambiente e 
inclusão social 

SOS-Itacaré 
Rua João Coutinho 140 - 
Centro 
ONG  

Promover a proteção do meio ambiente, 
o desenvolvimento sócio-econômico 
sustentável, o combate à exclusão social 
e a defesa dos direitos de cidadania, 
entre outros. 

Desenvolvimento 
sócio-econômico 
sustentável 

Colônia de Pescadores Z-18 de 
Itacaré 
Avenida Castro Alves 522 - 
Centro 
 

Organizar a classe pesqueira de Itacaré. Pesca 

 

http://www.itacare.com.br/itacare/megapage.php?adid=1100&group=organizacoes&what=Mecenas+da+Vida&lang=pt
http://www.itacare.com.br/itacare/megapage.php?adid=245&group=organizacoes&what=ACERTI&lang=pt
http://www.itacare.com.br/itacare/megapage.php?adid=244&group=organizacoes&what=Instituto+de+Turismo+de+Itacar%E9&lang=pt
http://www.itacare.com.br/itacare/megapage.php?adid=214&group=organizacoes&what=Associa%E7%E3o+de+Surf+de+Itacar%E9&lang=pt
http://www.itacare.com.br/itacare/megapage.php?adid=410&group=organizacoes&what=Instituto+Floresta+Viva&lang=pt
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Quadro 10 -  Associações e Ong’s ambientais e turísticas de Itacaré. 2013 

(continua) 

Associação de Canoeiros do 
Rio de Contas 
Praia da Coroinha - Centro 
 

Realizar passeios ecológicos pelo rio de 
Contas e visita a manguezal, visitação a 
fazendas da beira do rio, serviço de guia 
para praias. 

Meio Ambiente e 
Turismo 

Associação Sócio Ambiental do 
Baixo Rio de Contas - 
ASCONTAS 
Rua de Palha 9998 - 
Taboquinhas 
 

Proteger o meio ambiente, patrimônio 
artístico, estético, histórico, turístico, 
paisagístico como também contribuir 
para a dignação das profissões ligadas 
ao artesanato e cultura. Estimular e 
fortalecer a sustentabilidade da 
comunidade local. 

Meio Ambiente e 
Cultura  

Associação de Afro 
Desenvolvimento Casa do 
Boneco de Itacaré 
Praia da Concha 

Resgatar a cultura afro-indígena 
ancestral, através de oficinas: Teatro de 
bonecos, capoeira angola, percussão, 
dança afro e regional, arte circense, 
artesanato, reciclagem, entre outras. 
 

Cultura, Meio 
Ambiente e 
Turismo 

 
Fonte: GAMBÁ. 2012. 62-63 p. 

 
 O Instituto de Turismo de Itacaré – ITI é uma das instituições sem fins 

lucrativos com grande contribuição para o planejamento e gestão do turismo 

em Itacaré composta por setor privado, comunidade e poder público com a 

missão de “atuar para garantir a sustentabilidade e a competitividade do 

turismo municipal, através da articulação, da cooperação entre os agentes da 

gestão técnica e institucional da atividade”, segundo as “Diretrizes para o 

Desenvolvimento Turístico Sustentável” definidas na HVS International (2005, 

p.7). A ITI é norteada pelos princípios do desenvolvimento sustentável, 

integrando a valorização das pessoas, natureza e produto turístico. 

No Município de Ilhéus, as políticas públicas voltadas para questões do 

setor de turismo e meio ambiente iniciam em 9 de setembro de 1974, quando 

foi criado o Código Municipal de Postura através da Lei de nº 1.105 que no Art. 

5º, Capítulo IV, estabelece sujeição e penalidade por infração de proprietários 

ou arrendatários de hospedarias. Em 18 de janeiro de 1980, através da Lei 

Municipal nº 2.047 é estabelecido o parcelamento do solo para o município. 

 A Lei Orgânica de Ilhéus foi reimpressa em 01 de dezembro de 1996, foi 

ainda modificada em 2 de agosto de 2002 e em outubro de 2008 foi publicada 

para estabelecer a Política do Turismo do Art. 199º ao 201º do Capítulo IX e a 

Política de Meio Ambiente do Art. 249º ao 268º, do Capítulo XVII. 
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A Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental do Conselho de Defesa 

do Meio Ambiente de Ilhéus – CONDEMA foi regulamentada em 14 de 

setembro de 2009 pela Resolução de nº 10, Art. nº 10 que estabelece as 

diretrizes para funcionamento de um resort possui o objetivo de emitir parecer 

com base em análise prévia dos processos e projetos, fundamentados em 

laudos técnicos constantes nos autos (Parecer Técnico do Serviço de 

Licenciamento Ambiental; Realizar manifestação clara de favorabilidade ou não 

a concessão da licença e sugestão clara do período de vigência nos casos de 

concessão), que subsidiam e orientam o Plenário sobre os processos de 

licenciamento ambiental submetidos à apreciação do Conselho de Meio 

Ambiente. 

A Lei Municipal de nº 2.400 de uso e ocupação do solo foi criada em 06 

de agosto de 1991. Mediante a necessidade de proteção dos recursos hídricos, 

faunísticos e da flora da Mata Atlântica foi estabelecido em 15 de setembro de 

2009 através da Lei de nº 3.427 a Área de Relevante Interesse Ecológico – 

ARIE do Corredor Ecológico da Lagoa Encantada/Serra do Conduru (Distrito de 

Aritaguá), município de Ilhéus (Art. 1º) conectando a Área de Proteção 

Ambiental - APA da Lagoa Encantada e do Rio Almada, criada pelo Decreto 

Estadual nº 2.217, de 14 de junho de 1993 e alterada pelo Decreto Estadual nº 

8.650 de 22 de Setembro de 2003 e o Parque Estadual da Serra do Conduru 

criado pelo Decreto nº 6.227, de 21 de fevereiro de 1997 e alterado pelo 

Decreto nº 8.702 de 4 de novembro de 2003.  

A Lei Municipal de nº 2.400 proíbe no interior do polígono descrito no 

Art. 1°, o corte/supressão de vegetação primária e secundária em estágios 

avançado, médio e inicial de regeneração da Mata Atlântica (Art. 5º) para 

construção de qualquer que seja o empreendimento hoteleiro e cria o Comitê 

Gestor da Área de Relevante Interesse Ecológico / Corredor Ecológico Lagoa 

Encantada / Serra do Conduru (Quadro 11), órgão consultivo, composto por 

entidades governamentais e não governamentais, cujos membros serão 

nomeados pelo Chefe do Poder Executivo (Art. 6º). 

Além desta Unidade de Conservação, de acordo o Plano de Municipal 

de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Ilhéus (GAMBÁ, 2012, 
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p.63 e 64), esse município possui 21 UC’s, junto com o Parque Estadual da 

Serra do Conduru (Quadro 11). 

 

Quadro 11 -  Unidades de Conservação de Ilhéus/BA 

Unidade de 
Conservação/Municípi

o 

Categoria Decreto de 
criação 

Decreto de 
ampliação 

Área 
original 

(ha) 

Área de 
ampliação 

(ha) 
Parque Municipal da Boa 

Esperança 
Proteção 
Integral 

Lei 
Complementar 
Municipal de 

001/2001 de 07 
de junho 

- 437 - 

Parque Municipal 
Marinho dos Ilhéus 

Proteção 
Integral 

Decreto de nº 
037 que 

regulamenta a 
Lei Municipal 

3.312 de 
30/01/06 

- 5 - 

APA da Lagoa 
Encantada e Rio Almada 
Ilhéus, Uruçuca, Itajuípe, 

Coaraci e Almadina 

Uso 
Sustentável 

Decreto 
Estadual 

nº 2.217 de 
14/06/93 

Decreto 
Estadual 

nº 8.65/03 

11.800 157.745 

Área de Relevante 
Interesse Ecológico 

ARIE-Corredor 
Ecológico Lagoa 

Encantada/Serra do 
Conduru 

Uso 
Sustentável 

Lei Municipal 
3427, de 15 de 

setembro 
de 2009 

- 10.000 - 

Reserva Biológica da 
Una 

Una e Ilhéus 

Proteção 
Integral 

Decreto Federal 
nº 85.463 de 

10/12/80 

Decreto 
Federal s/n 

de 
28/12/2007 

11.400 18.500 

Refúgio da Vida 
Silvestre de Una 

Una e Ilhéus 

Proteção 
Integral 

Decreto Federal 
s/n de 

21/12/2007 

- 23.404 - 

RPPN Fazenda São 
Paulo 
Ilhéus 

Uso 
Sustentável 

Portaria Federal 
22/99 N 

- 25 - 

RPPN Fazenda São 
João 
Ilhéus 

Uso 
Sustentável 

Portaria Federal 
22/97 N 

- 25 - 

RPPN Fazenda Araci 
Ilhéus 

Uso 
Sustentável 

Portaria Federal 
138/N 

- 110 - 

RPPN Salto Apepique 
Ilhéus 

Uso 
Sustentável 

Portaria Federal 
103/97 N 

- 118 - 

RPPN Arte Verde 
Ilhéus 

Uso 
Sustentável 

Portaria Federal 
114/98 N 

- 10 - 

RPPN Mãe da Mata 
Ilhéus 

Uso 
Sustentável 

Portaria 
32 - DOU 47 
10/03/2004 

- 13 - 

RPPN Serra da 
Temerosa 

Ilhéus 

Uso 
Sustentável 

protocolada 
SEMA 

1420100002151 

- 10,1 - 

RPPN Fazenda São 
Sebastião 

Ilhéus 

Uso 
Sustentável 

protocolo 
SEMA 

1420070023620 

- 5,4 - 

RPPN Cachoeira Lisa 
Ilhéus 

Uso 
Sustentável 

Processo 
no ICMBio 

- 43 - 
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Quadro 11 - Unidades de Conservação de Ilhéus/BA 

 (continua) 

RPPN Helico 
Ilhéus 

Uso 
Sustentável 

Portaria IBAMA 
nº 09 de 18 de 
janeiro de 2007 

- 65 - 

RPPN Reserva São José 
Ilhéus 

Uso 
Sustentável 

Portaria ICMBio 
nº 4 de 

01/02/2008 

- 77,39 - 

RPPN Boa União 
Ilhéus 

Uso 
Sustentável 

Portaria de 
reconhecimento 

do IBAMA 
29/2007 

- 118,81 - 

RPPN Lama Preta 
Ilhéus 

Uso 
Sustentável 

Processo no 
IBAMA/ICMBio 

- 12,7 - 

RPPN Ribeirão dos 
Gatos 
Ilhéus 

Uso 
Sustentável 

Processo no 
IBAMA/ICMBio 

- 30 - 

Fonte: GAMBÁ. 2012, 63 e 64 p. 

 

A Associação de Turismo de Ilhéus – ATIL, constituída desde 07 de abril 

de 1989 e reconhecida de utilidade pública de Ilhéus em 30 de setembro de 

2009 através da Lei Municipal de nº 3.4417. Nesta mesma data foi também 

reconhecida a Cooperativa de Turismo e Lazer Responsável do Jovem, da Boa 

e Melhor Idade – Cooperbom. 

Em 17 de março de 2008 a ATIL baseada no seu Estatuto, Arts. 1º, 2º, 

4º, alínea a e 5º alínea a que a definem como sem fins lucrativos, com área de 

ação à Costa do Cacau (Canavieiras, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Maraú, Santa 

Luzia, Una e Uruçuca) em defesa do desenvolvimento do território sem 

prejudicar a ecologia e o meio ambiente, deu entrada com processo judicial na 

2ª Vara Civil (Fazenda Pública) da Comarca de Ilhéus contra o Governo do 

Estado. 

Esta ação civil trata sobre a implantação dos Projetos de Mineração de 

Ferro em Caetité e do Porto Sul sem o cumprimento do Decreto de nº 10.812 

de 04/01/2008, publicação dos relatórios preliminares do Grupo de Trabalho no 

Diário Oficial sem os devidos estudos prévios de impacto ambiental e 

audiências públicas do “Porto Sul” em área considerada paraíso cênico “de 

grandes ecossistemas e biodiversidade” (SANTOS, 2010), de proteção 

ambiental, especificamente voltada para o ecoturismo e em desacordo com a 

Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo no Município de Ilhéus, nº 2.400, de 

06 de agosto de 1991. Diante destes pressupostos, a ação solicitou a 
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condenação do réu a pagar eventuais custas e demais despesas processuais, 

bem como ao ônus da sucumbência. 

A Lei Municipal de Ilhéus de nº 3.458 de 10 de dezembro de 2009 nos 

Art. 1º e 2º estabelece a compensação de tributos devidos pela rede hoteleira 

de no mínimo 3 estrelas do Município de Ilhéus para créditos dos serviços de 

clubes de futebol de Ilhéus. 

 

Art. 1º - Os contribuintes da rede hoteleira poderão 
compensar os tributos vencidos, na ordem crescente de 
prescrição, com os créditos decorrentes dos serviços a 
serem prestados aos clubes Ilheenses de futebol que 
participem da 1ª divisão do campeonato baiano do ano de 
2010; 
Art. 2º - Considerar-se-á habilitado, para fins da 
compensação, o contribuinte que, além de praticar preços 
compatíveis com o mercado, observar as seguintes 
condições: 
I – Ser hotel de no mínimo 03 (três) estrelas; 
II – Localizar-se no Município de Ilhéus; 
III – Tiver sido aprovado por parecer justificado da Diretoria e 
Comissão Técnica dos clubes de futebol beneficiados com a 
presente lei; 
IV – Tiver sido aprovado pelo setor de Tributos do Município de 
Ilhéus/BA. 

 
 
 A Licença Ambiental emitida para o empreendimento hoteleiro 

denominado de Costa do Cacau Villaje Golf Clube Resort LTDA para 

recolocação de Estrada Vicinal no empreendimento (km 27, Rodovia BA-001, 

Ponta do Ramo, Ilhéus/BA) com prazo de 1 ano pela Resolução de nº 002 de 

15 de janeiro de 2010. Mesmo o Código de Meio Ambiente de Ilhéus sendo 

instituído pela Lei Municipal de nº 3.510 em 13 de dezembro de 2010. 

 Neste Código de Meio Ambiente foram definidos o conceito de meio 

ambiente, ecossistema, degradação ambiental, áreas de preservação 

permanente, unidades de conservação, gestão ambiental, agente de 

degradação no Art. 6º, bem como a estrutura do Sistema Municipal de Meio 

Ambiente - Art. 7º e na Seção V são abordadas as diretrizes para a realização 

do Licenciamento ambiental do Art. 68º ao 69º como a emissão de Autorização 

Ambiental (Art. 70º a 71º), Termo de Compromisso de Responsabilidade 
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Ambiental (Art. 72º) e o controle, fiscalização e monitoramento na Seção VI do 

Art. 77º e 18º. 

 Diante da regulamentação do Conselho de Meio Ambiente, da Câmara 

Técnica de Licenciamento Ambiental do Conselho de Defesa do Meio Ambiente 

de Ilhéus – CONDEMA, do Código de Meio Ambiente, do Plano Diretor, do 

Código de Postura e da Lei de uso e ocupação do solo, o município de Ilhéus 

passa a fazer parte do Programa Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada 

– GAC através da Resolução do CEPRAM de nº 4.171, Art. 1º emitida em 25 

de fevereiro de 2011, reconhecendo a competência deste município para 

“exercer o licenciamento das atividades e empreendimentos de impacto 

ambiental local no nível 3 (três), com base nos artigos 7º e 8º da Resolução 

Cepram 3.925/2009 e conforme Anexo Único da referida resolução”. 

 O Resort de nº 5 adquiriu a primeira Licença Ambiental Simplificada para 

exploração de atividade hoteleira em 13 de Abril de 2011 através da Resolução 

do CONDEMA de Ilhéus de nº 008, com validade até 13 de abril de 2014. Outra 

Licença Ambiental Simplificada emitida pelo CONDEMA foi para o Costa do 

Cacau Villaje Golf Clube Resort LTDA para construção do Empreendimento 

Hoteleiro, Esportivo e Condomínio Residencial (Km 27, Rodovia BA-001, Ponta 

do Ramo, Ilhéus, Bahia) no período de 2 anos a contar de 31-07-2012, com 

vencimento previsto para 31-07-2014. 

 Com a alteração do Regulamento da Lei nº 10.431, de 20 de dezembro 

de 2006 e da Lei nº 11.612, de 08 de outubro de 2009 foi retirado o Porte e 

classificação Micro e Excepcional, passando a vigorar, o porte Pequeno, Médio 

e Grande e sendo de competência de Ilhéus em licenciamento até o porte 

Médio de acordo esta Lei e com base no Anexo IV- tipologia e porte dos 

empreendimentos e atividades sujeitos a licença ambiental. 

 De acordo pesquisa realizada de 2012 - 2013, através da coleta de 

dados documentais na Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMAU de 

Ilhéus, criada através da Lei Municipal de nº 3633 de 07 de dezembro de 2012, 

e no CONDEMA não foram encontradas licenças ambientais, nem processo de 

requerimento de LA para os Resorts de nº 4, nº 6 e de nº 7, ou seja, podem 

estar operando em áreas de geração de possíveis impactos ambientais sem o 

cumprimento da legislação municipal de Ilhéus e que necessitam requerer o 
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licenciamento ambiental, pois a SEMAU, na Lei de nº 3633, Subseção III dos 

órgãos de funções finalistas, no Art. 21º possui a finalidade de: 

 

Art. 21. Os órgãos das funções finalistas têm a incumbência de 

desempenhar as atividades pertinentes às respectivas 

unidades administrativas, obedecendo aos critérios de 

planejamento, organização, coordenação, controle e comando 

e, em linha de vinculação por afinidade recíproca, com os 

órgãos das funções de Assessoramento e Sistêmicas, de modo 

a desempenhar fielmente as suas tarefas nos moldes 

previamente prescritos no Plano de Governo.  

 

 Em 27 de março de 2013 através da Portaria da SEMAU LA de nº 

011/13 concedeu Licença Ambiental Simplificada para o Resort de nº 5 para 

ampliação de instalações prediais (construção) e as condicionantes ambientais 

estabelecidas foram: 

 

I- Garantir a efetiva implementação dos Planos e Programas 
Ambientais e de Segurança do Trabalho e zelar pela sua 
eficácia; 
II. Toda e qualquer alteração a ser realizada no projeto 
apresentado deverá ser encaminhado a SEMA para análise e 
deliberação, bem como qualquer outro acontecimento em risco 
à saúde e ao meio ambiente em todos os seus aspectos; 
III. Apresentar, semestralmente, à SEMA, relatório comprovado 
da destinação final dos resíduos passíveis de reciclagem: 
papel, papelão, isopor, vidros, plásticos, entre outros 
recicláveis, sendo estes doados à Cooperativa de Catadores 
de Recicláveis existente no Município de Ilhéus; 
 IV. Apresentar a esta SEMA, no prazo de 30 dias, o Protocolo 
de Solicitação de Relatório Técnico de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros;  
V. Apresentar a esta SEMA, no prazo de 120 dias após a 
protocolização, o Relatório Técnico de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros;  
VI. Realizar as atividades de construção civil, apenas no 
horário comercial  
VII. Todo local onde houver estoque temporário de óleos, 
graxas e outras substâncias nocivas ao solo deverá ser dotado 
de piso impermeável, ventilação adequada e bombonas para 
coleta de descartáveis para posterior destinação à empresa 
licenciada; 
VIII. Instruir os funcionários acerca do Plano de Atendimento e 
Emergência; 
IX. Atender à Lei federal de acessibilidade n°10.098 de 19 de 
dezembro de 2000;  
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X. A emissão desta licença não implica o reconhecimento, por 
parte desta Secretaria, do direito de propriedade do terreno; XI. 
Requerer nova licença com antecedência de 120 (cento e 
vinte) dias ao vencimento desta; 
XII. Quando da renovação de Licença Ambiental, apensar junto 
ao novo processo relatório comprobatório de cumprimento das 
condicionantes;  
XIII. O não cumprimento das condicionantes estabelecidas 
implica na aplicação das medidas cabíveis.  
 

 

 A condicionante ambiental III da destinação fina dos resíduos sólidos 

passíveis de reciclagem é cumprida em parceria com a Cooperativa de 

Catadores de Recicláveis existente no Município de Ilhéus e a empresa e as 

demais pela Construtora Morelis sob a responsabilidade do Engenheiro Elétrico 

Srº Nivaldo Camargo Mendonça Júnior, CREA-BA de nº 27882. 

 As primeiras políticas públicas voltadas para o meio ambiente em Una 

foi através do Decreto Federal de nº 85.463 de 10 de dezembro de 1980 com a 

criação da Reserva Biológica de Una, numa área de área de 18.515,15 

hectares. E na área de turismo foi com a publicação do alvará de Construção 

para a Gleba A – Ilha de Comandatuba, Una/BA de nº 7 de 03 de outubro de 

1984, com área de 24.234,30 km², Cadastro imobiliário de nº 1.185, Taxa de 

licença recolhida de 24.060 e de construção do tipo concreto. 

 No ano de 1985 em 23 de novembro o periódico Correio da Bahia, 

Edição Especial apresentando a decisão de investimento de da Companhia 

Real de Hotéis do Grupo Real no DC através do empreendimento hoteleiro 

(Resort de nº 7) na gestão municipal do prefeito Antônio Andrade. Desse modo 

em 03 de dezembro de 1987 através de Lei Municipal de nº 375 a Prefeitura 

Municipal de Una concedeu anistia de débitos de Tributos Municipais e isenção 

de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN a Companhia Real 

de Hotéis Nordeste – Empreiteiros e Coligados. Esta concessão de anistia de 

Tributos ao Resort de nº 8 obteve o prazo de 2 anos a partir de 8 de fevereiro 

de 1993, mediante a Lei Municipal de nº 465. 

 Diante da demanda necessidade de instrumentos legais em meio 

ambiente, do licenciamento ambiental do Resort de nº 8 e do aumento da 

atração de empreendimentos e atividades turísticas para o município foi criado 

o Conselho Municipal de Turismo através da Lei Municipal de nº 527 em 11 de 
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setembro de 1996 e em 01 de junho de 1999 a Lei Municipal de nº 588 foi 

definindo a delimitação perimetral do Distrito de Comandatuba: 

 

origina do ponto inicial, passando pelo mangue até encontrar o 
Rio Doce nos fundos da Cabana Cai N’ água, passando pela 
ponte BA-001, até encontrar a Foz do Riacho, desta foz, 
passando pelos fundos da Chácara de Sr. José Alves dos 
Santos e pelo acesso para Puxim, até a sede da Fazenda 
Bolandeira (FB), passando pelo Campo de Pouso e entrada 
para a sede da FB, até o Rio Comandatuba (inclusive a Ilha de 
Comandatuba, obedecendo ao limite intermunicipal com 
Canavieiras), por este, até o sítio de Sr. Toshias (inclusive) 
ponto inicial. 

 
 
 A partir da criação do Conselho Municipal de Turismo, mesmo que não 

atuante ao longo destes anos, desde a sua fundação através da identificação 

de raros registros em reuniões em atas e atuação no planejamento turístico do 

município. É neste contexto que foi criada a Secretaria de Turismo, Esporte e 

Meio Ambiente por meio da Lei Municipal de nº 590 alterando o Capítulo X da 

Lei de nº 459 de 14-01-1993, possibilitando a esta secretaria através do Art. 

37º a emissão de parecer de viabilidade sob projetos e acompanhar execução 

sobre hotéis; vistoriar, fiscalizar e interditar empreendimentos quanto a 

instalações e aparelhagens inadequadas, coleta e destino de lixo, tratamento 

de detritos, qualidade da água e preparação e instalações de armazenamento 

de alimentos. 

 Considerando que o início do desenvolvimento das atividades turísticas 

no Município de Una foi no Distrito de Comandatuba, a população local criou 

em 08 de maio de 2000 o Estatuto da Associação de Moradores do povoado de 

Comandatuba com os objetivos de garantir os direitos da comunidade 

(educação, saúde, habitação, transporte, lazer, meio ambiente e defesa do 

consumidor) frente ao poder público e promover transporte, beneficiamento, 

armazenamento e comercialização da produção local. 

 O Código de Postura de Una foi normatizado pela Lei Municipal de nº 

609 de 20 de dezembro de 2000 e em seu Capítulo IV trata sobre o controle e 

poluição ambiental, no Capítulo VI, Seção I aborda a higiene de 

estabelecimentos hoteleiros; no Título III, Capítulo I estabelece as normas para 
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sossego público e poluição sonora e no Capítulo II os divertimentos públicos. 

No Capítulo VIII normatiza através de instrumentos de controle para 

queimadas, dos cortes de árvores e pastagens e no Capítulo IX sobre a 

exploração de pedreiras, cascalheiras, olarias e depósitos de areia e de saibro. 

  A partir de 2001 a empresa Hotéis Transamérica Nordeste inicia o 

processo de construção da Gleba 8 do Distrito de Comandatuba. O Laudo de 

Vistoria Ambiental conforme o projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de 

Una analisado em 03 de outubro de 2011 e foi emitido em 17 de setembro do 

mesmo ano, quando os técnicos responsáveis vistoriaram os setores internos e 

externos, hidrantes de segurança para incêndio, instalações elétricas, 

hidráulica e material de segurança do trabalho e não constataram nenhuma 

supressão de vegetação, nem alteração de riacho, onde foi feita uma 

contenção lateral ribeirinha de proteção do solo. A vegetação introduzida no 

paisagismo foi nativa. 

 O Laudo de Vistoria da Secretaria de Viação, Obras e Transporte foi 

emitido em 19 de novembro de 2001 referente ao processo de nº 1.4221 e 

também não identificou nenhuma irregularidade nas instalações. As obras 

inspecionadas de serviços preliminares, fundações, alvenarias, forros, 

coberturas, instalações elétricas e hidro-sanitárias, esquadrias, revestimentos e 

pisos obedeciam a normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. O 

Habite-se para este empreendimento de nº 002 foi emitido em 23 de novembro 

de 2001. 

 Neste período cresceu a demanda por licenciamento ambiental e 

suporte de normas e diretrizes para análise de atividades que poderiam gerar 

degradação ambiental em Una. Desse modo, criou-se o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento e Meio Ambiente de Una- COMDEMA diante da Lei Municipal 

de nº 643 de 26 de junho de 2002 e no Art. 1º foi definido como órgão 

consultivo e assessoramento ao Poder Público Municipal em questões 

agrárias, urbanas e ambientais. 

 A emissão da LAS em 26 de agosto de 2003 a Empresa Baiana de 

Águas e Saneamento – EMBASA foi devido à demanda social por um Sistema 

de Abastecimento de água para o Distrito de Comandatuba (Figura 73) 

mediante a demanda de aumento das pousadas e residências que era 
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fornecida até então à comunidade pelo Sistema de Abastecimento de água do 

RHTIC.  

O sistema foi composto de casa de química, torre de chegada, filtro 

russo, tanque de contato, sistema de lavagem de filtro e sistema de tratamento 

do lodo e seu destino final. A infraestrutura foi composta por uma ETA (Figura 

74) com Clarificador de Contato, Tratamento dos efluentes da ETA, Estação 

elevatória de água Tratada, Reservatório Elevado (150 m³) para a demanda de 

Comandatuba e Reservatório Apoiado (50 m³) para atender a rede do Outeiro. 

A captação é feita do Rio Doce, como mostra o Croqui abaixo 

 

Figura 73: Sede ETA do Distrito de Comandatuba e Povoado do Outeiro. 
Una/BA. 
Fonte: Dados de Pesquisa, 2013. 

 



192 

 

 

Figura 74: Croqui do Sistema Distribuidor do Distrito de Comandatuba. Una/BA. 
Fonte: Dados de Pesquisa, 2013. 
 
 

Em 17 de fevereiro de 2004 foi aprovada a Lei Orgânica Municipal de 

Una destacando a Política de Meio Ambiente; a criação do Conselho de Defesa 

do Meio Ambiente com poder de deliberação de licenciamento das atividades e 

obras; definição das áreas de preservação permanente (margens de rios, orla 

marítima, restingas e dunas paleolíticas, praia de desova de tartarugas, áreas 

estuarinas e manguezais); exigência do estudo prévio de impacto ambiental a 

qualquer instalação de obra ou atividade sujeita a causar degradação do meio 

ambiente; estabelecimento do livre acesso às praias e permissão de 

construção de muro particular em faixa de 60m a partir da preamar máxima, 

bem como o georreferenciamento de uma área do município para construção e 

implantação de 1 aterro sanitário para destinação dos resíduos sólidos. 

Após a publicação da Lei Orgânica foi criada a Secretaria de Turismo e 

Meio Ambiente com Divisão de Cultura e Divisão de Esportes com a 

competência de conceder Licença Ambiental, através da Lei Municipal de nº 

701 de 22 de junho de 2005 que alterou o Capítulo X da Lei de nº459 de 14 de 

janeiro de 1993. Sendo assim esta secretaria em 26 de janeiro de 2006 emitiu 

uma Certidão Ambiental certificando que o Campo de Golf da Cia 
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Transamérica de Hotéis (Resort de nº 7) estava em conformidade a Lei 

Orgânica Municipal e Normas Ambientais vigentes. 

 Nos anos de 2006 e 2007 foram marcados pela criação de unidades de 

conservação no município de Una. A Reserva Extrativista de Canavieiras – 

Resex de Canavieiras/BA, localizada nos Municípios de Canavieiras, Belmonte 

e Una, Estado da Bahia através do Decreto Federal de 05 de junho de 2006, 

com base no art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no 

art. 18 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, regulamentado pelo Decreto nº 

4.340, de 22 de agosto de 2002, e o que consta do Processo 

no 02006.002618/2001-79. O Refúgio de Vida Silvestre de Una - Revis de Una 

criado pelo Decreto Federal de 21 de dezembro de 2007. 

 A criação da Resex de Canavieiras gerou inviabilidade para a 

implantação de projetos de resorts o que ocasionou diversos conflitos de 

interesses na área, pois “a Reserva Extrativista (criada) abrangeu, dentre 

outros, os terrenos para os quais foi planejada a inserção da maioria dos 

resorts” (AGUIAR, 2011, p.3).  

Para esta área estavam previstos a construção de 5 projetos de resorts 

(Club Paraíso Tropical Villa Resort, que possuía Alvará de licenciamento para 

construção - 2000, Certidão ambiental – 2004, emitidos pela Prefeitura de 

Canavieiras; o Nautilux Resort – Loc e Ceri Ltda com autorização ambiental e 

para construção emitida em 2005;  o Comandatuba Ecorest – Madilo do Brasil; 

o Ilha de Atalaia Resort do Super Clubs e o Condomínio Real Porta do Atlântico 

da Global Invest e Turismo). De acordo Aguiar (2011, p.67) “os três primeiros 

investimentos juntos estariam orçados em cerca de R$ 895.000.000,00 

(oitocentos e noventa e cinco milhões de reais), com previsão de geração de 

cerca de 6.950 empregos”.  

A ilegalidade na emissão de Certidão Ambiental e Alvará de Construção 

deram-se mediante o Decreto Municipal de Canavieiras, nº 048/2011 que 

“anulou os Títulos de Domínio Direto outorgados pela prefeitura municipal, no 

transcurso do tempo, sobre imóveis nas ilhas do município de Canavieiras, em 

função da ilegalidade da concessão desses títulos” (AGUIAR, 2011, p. 89)  

 A criação destas unidades de conservação em Una impulsionou a 

aprovação em 03 de outubro de 2008 do Plano Diretor Municipal, Lei 
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Complementar de nº 006, a qual define o Zoneamento urbanístico-ambiental do 

Distrito de Comandatuba mapeado, a Zona de Requalificação Urbana – ZRU e 

Zona de Interesse Turístico, Histórico e Ambiental – ZITHA (Art. 16) que 

abrangem o Distrito de Comandatuba, Una/BA; apresenta as definições de 

Áreas de Ocupação Consolidada (AOC), Áreas de Adensamento Controlado 

(AAC), Áreas de Proteção permanente (Manguezal e faixa de proteção de 

curso d’água), área cultural e de proteção paisagística existentes no Distrito de 

Comandatuba, Una/Ba (Art. 17º ao 19º); trata do Saneamento básico do Art. 

73º - 77º; define a Política Municipal de Turismo do Art. 119º ao 123º e trabalha 

com as diretrizes da Sustentabilidade ecológica do Art. 132º ao 137º. 

 Na mesma data de aprovação do Plano Diretor Municipal de Una, foi 

aprovada a Lei de Uso, ocupação e parcelamento do solo, Lei Complementar 

de nº 007 que em seu Art. 52º define os empreendimentos impactantes ao 

ambiente natural e em anexo apresenta os Parâmetros de uso e ocupação do 

solo no Mapa de Zoneamento Urbanístico-ambiental do Distrito de 

Comandatuba e também foi aprovado o Código de Meio Ambiente de Una para 

compor o Sistema Municipal de Meio Ambiente. Com 1 ano após a constituição 

do Plano Diretor Municipal de Una e da Lei de uso e ocupação do solo o órgão 

executor da política ambiental de Una renovou a Licença Ambiental nº 006 do 

Resort de nº 8 para a recomposição frontal. 

O Código de Meio Ambiente – CMA destaca a necessidade de criação 

de Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente – FMA para custear o 

programa ambiental do Município – execução de planos, programas e projetos 

ambientais que foi regulamentado em 30/09/2012 pelo Decreto Municipal de nº 

182, Art. 2º de orçamento composto por arrecadação de taxas dos serviços de 

Análise de Licenciamento Ambiental; multas e sanções ambientais pecuniárias; 

contribuições, auxílios e transferência de fundos da União e Estado; convênios, 

contratos e acordos com o setor público e privado; doações de pessoa física ou 

jurídica públicos/privados nacional/internacional. 

Neste CMA trata-se inclusive do Zoneamento ambiental do município; 

define as normas para o processo de Licenciamento Ambiental; proíbe 

qualquer forma de utilização do solo na zona costeira, urbanização, 

construções particulares inclusive muros, em faixa de no mínimo 33m (trinta e 
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três metros), contados a partir da linha da preamar máxima. Ademais, proibiu a 

privatização das praias em toda zona costeira do mar e das praias situadas nas 

margens dos cursos d’água e estabeleceu as penalidades, multas e 

classificação de empreendimentos segundo o porte e remuneração básica para 

avaliação de processos de licenciamento ambiental. 

 Tendo isto posto, em 20 de agosto de 2009 a Associação de Moradores 

do Distrito de Comandatuba enviou o Ofício de nº 001 para a Câmara de 

Vereadores reivindicando o acesso à praia da Ilha do Distrito de Comandatuba 

(DC), outrora onde se estabelecia como uso de pescadores e moradores da 

comunidade.  

A privatização de acesso a praias é proibida pela Lei nº 7.661 de 16 de 

maio de 1988, onde no Art. 10º pontua que as praias são bens públicos de uso 

comum do povo, sendo assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao 

mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de 

interesse de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por 

legislação específica. 

Até julho de 2011 nenhuma ação legal do poder público de Una para 

possibilitar o acesso livre da comunidade do DC à praia, considerando que a 

Lei Orgânica Municipal de Una de 2004, no capítulo IX da política do meio 

ambiente, artigo 210º, inciso 2, do parágrafo VIII garante livre acesso às praias, 

proibindo qualquer construção particular inclusive muros, em faixa de no 

mínimo, sessenta metros, contados a partir da linha da preamar máxima. Além 

disso, o Código do Meio Ambiente de Una (CMAU) define no Cap. XII art. 94º 

define o conceito de praia, uso do solo na zona costeira e proíbe a privatização 

das praias, além de vedar qualquer tipo de degradação ou poluição. 

O Resort nº 7 afirma que não desenvolver ações de privatização do acesso 

da população local à praia. Há um cais ao lado do Porto do Cacau particular do 

Resort de nº 7, a questão toda envolve a necessidade de ações do poder 

público e da comunidade em contribuir financeiramente para a manutenção de 

combustível para o deslocamento de barco e recursos humanos (guia e 

marinheiro) para terem acesso a praia da Ilha de Comandatuba. 

Somente em 05 de fevereiro de 2010 o município de Una foi reconhecido 

nos termos dos Art. 7ª e 8º da Resolução CEPRAM nº 3.925 de 30 de janeiro 



196 

 

 

de 2009, que dispõe o convênio com o Estado da Bahia (INEMA) para realizar 

emitir licenças ambientais a empreendimentos/atividades, a nível 2 (mínimo e 

pequeno porte com base no Manual INEA 050) como estabelece a Resolução 

de nº 4.043 e insere o município no Programa Estadual de Gestão Ambiental 

Compartilhada – GAC. Este convênio foi atualizado em 2012 e em 2013. 

 Em 23 de dezembro de 2010 foi aprovado o Regimento Interno do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Una pelo Decreto 

de nº 257; foi criado o Parque Nacional da Serra das Lontras, nos Municípios 

de Arataca e Una pelo Decreto Federal S/N; o Instituto do Meio Ambiente- IMA 

do Estado da Bahia de acordo o processo de nº 2010-001725/TEC/RLO-0006 

concedeu a Renovação da Licença de Operação do Campo de Golf, localizado 

na Ilha de Comandatuba (Distrito de Comandatuba), válida até 23/12/2014 e 

renovou a Licença de Operação do empreendimento Transamérica de Hotéis 

Nordeste LTDA localizado no Distrito de Comandatuba, Una/BA, válida até 

23/12/2014. 

Ao longo de 1984 a 2011 tem aumentado o número de organizações 

sem fins lucrativos no DC através da Associação de Empreendedores e 

Turismo de Comandatuba - Comandatur, criada em 18 de outubro de 2010 em 

prol do desenvolvimento do distrito e das atividades turísticas com apoio da 

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente de Una/BA, do Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC) para a capacitação e melhoria dos serviços 

turísticos. Outra organização criada foi a Associação Juvenil de Ações 

Turísticas (AJATUR) para fomentar a atividade turística no município de Una, 

promovendo uma oportunidade de a comunidade local desfrutar e até mesmo 

conhecer as maravilhas de Una/BA com o apoio da Sec. de Turismo e Meio 

Ambiente e a Ilha da Fantasia em Comandatuba. 

Em 2011 a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente - STMA, junto a 

atuação, consulta e deliberação do CMA mediante Laudo de Vistoria Técnica 

emitiu Licença Ambiental Simplificada - LAS de nº 004 de 17/03/2011 para o 

Resort de nº 8 considerando o desenvolvimento de atividades para remoção de 

material arenoso para recomposição de duna frontal, sendo que o material 

arenoso para recomposição da duna fosse retirado em poções superficiais da 
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área selecionada, armazenado temporariamente em outra porção na mesma 

área de tal forma que enquanto uma equipe retirasse o material arenoso, outra 

equipe iniciasse a recomposição de uma área explorada.  

A LAS de nº 004/2011 foi emitida com as seguintes condicionantes 

ambientais: realizar recuperação da cobertura vegetal com espécies nativas ao 

final de cada módulo previamente estabelecido em cronograma de execução; 

realizar acompanhamento topográfico, durante toda execução do projeto, 

garantindo assim que todos os cortes na área de empréstimo e ao aterro na 

área a ser recuperada, atendam ao projeto previamente apresentado e 

requerer no prazo de 120 dias renovação da LS. 

A remoção de material arenoso para recomposição da duna frontal da 

LA de nº 006/2009 de 17/03/2011 obteve a primeira Certidão de Conformidade 

Ambiental emitida pelo Departamento de Meio Ambiente em 18/07/2003 com 

base nas condições firmadas com o Centro de Recursos Ambientais – CRA, 

norma administrativas 001/99. 

Na renovação de LAS de nº 009 de 26/12/2011 emitida pela STMA para 

a empresa X localizada no Aeroporto do Resort de nº 7 exercendo atividade de 

comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores 

foram estabelecidas as seguintes condicionantes ambientais: Obedecer às 

normas e recomendações da ANP; Manter sempre atualizado o PPRA 

conforme a NR9 do Ministério do Trabalho; Manter em perfeito estado a caixa 

separadora de água e óleo – SAO na área de lavagem de veículos e de troca 

de óleo e ilha de abastecimento; Separar e destinar ao fornecedor as 

embalagens de óleos e lubrificantes conforme Lei 12.305; Interditar, tomar as 

providências cabíveis e avisar a STMA de Una; Destinar a borra de limpeza do 

separador de água/óleo a empresa de refino, devidamente licenciada pelo 

órgão ambiental; Operar e manter em condições adequadas de funcionamento 

os equipamentos sistemas de detecção e proteção contra vazamentos, 

derramamentos, transbordamentos, tubulações de acordo técnicas e leis e 

Dotar as instalações, de sistema de combate a incêndio conforme NR-23. É 

importante salientar que a primeira LAS emitida para este tipo de atividade foi 

estabelecida em 18 de setembro de 2007. 
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E quanto a mudança das quadras de tênis para uma nova área e a 

construção do Centro de Convenções no lugar das antigas quadras de tênis a 

STMA emitiu a Certidão de Dispensa de Licenciamento Ambiental de nº 

01/2011 com as seguintes condicionantes ambientais: Não descartar qualquer 

tipo de resíduos sólido ou efluente para área de manguezal, durante e pós 

construção; Não dispensar o RCD em área de APP ou qualquer outro lugar que 

venha causar danos ao meio ambiente e Adotar medidas de proteção aos 

animais existentes na área de manguezal em especial se a fase de construção 

compreender o período de desova dos crustáceos. 

A Dispensa de Licenciamento Ambiental para a Construção do Centro 

de Convenções do Resort de nº 9 (Figura 75, 76 e 77) foi dada devido o 

tamanho de 8.500 m² de instalações com pé direito máximo de 8m e 22 salas 

de trabalho, que varia de 2 a 10 ha, apresentou o tamanho de uma área menor 

que o porte mínimo exigido para licenciamento de acordo o Decreto nº 

12.353/10 (G1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75: Construção do Centro de Convenções do Resort nº 7. 2011. 
Fonte: Dados de Pesquisa, 2013. 
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Figura 76: Centro de Convenções do Resort nº 7. 2013. 
Fonte: Dados de Pesquisa, 2013. 
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Figura 77: Planta do Centro de Convenções do Resort nº 7. 2013. 
Fonte: Dados de Pesquisa, 2013. 
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A Licença Ambiental de nº 009/2011 foi renovada pela LA de nº 

003/2012 em 27/11/2012 com vencimento previsto para 27/22/2014 com as 

seguintes condicionantes ambientais: 

 

1. Disponibilização dos equipamentos de segurança e 
extintores em local de fácil acesso; 
2. Manutenção e limpeza periódica da estrutura física dos 
filtros, bem como, demais equipamentos do Posto; 
3. Operar e manter em condições adequadas de 
funcionamento os equipamentos sistemas de detecção e 
proteção contra vazamentos, derramamentos, 
transbordamentos e tubulações de acordo com normas 
técnicas pertinentes; 
4. Manter em local visível e de fácil acesso relatórios de 
manutenção preventiva dos equipamentos, testes de 
estaqueidade nos tanques e o plano de emergência; 
5. Estabelecer que todos os documentos enviados para a 
Petrobrás sejam emitidos cópias para a Secretaria de Turismo 
e Meio Ambiente. 
6. Informar a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, ao 
COMDEMA, ao IMA em prazo imediato, a ocorrência de 
vazamentos e outros acidentes, promovendo a remediação de 
toda área impactada. 
7. Requerer previamente à Secretaria de Turismo e Meio 
Ambiente renovação de Licença Ambiental no prazo de 120 
dias antes do vencimento, de acordo com Lei Estadual nº 
10.431/2006 regulamentada pelo Decreto nº 11.235/2008 

 

 O Decreto de nº 14.032 de 15 de junho de 2012 alterou o Regulamento 

da Lei nº 10.431, de 20 de dezembro de 2006 e da Lei nº 11.612, de 08 de 

outubro de 2009 e retira o Porte Micro e Excepcional, passando a vigorar, o 

porte pequeno, médio e grande, sendo, portanto, de competência do Município 

de Una o licenciamento ambiental até o porte Pequeno de acordo esta Lei e 

Anexo IV que define a tipologia e porte dos empreendimentos e atividades 

sujeitos a licença ambiental. 

 A Lei Municipal de nº 867 de 13 de dezembro de 2012 que dispõe sobre 

a criação, competências e regulamentação do Conselho da Cidade do 

Município de Una – ConCidades/Una a ser formado com as câmaras técnicas 

de habitação, saneamento básico e planejamento e gestão territorial urbano 
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com base no Art. 12º de caráter permanente ou provisório com as seguintes 

atribuições definidas pelo Art. 13º: 

 

I- Discutir e emitir parecer sobre as questões temáticas de 
sua área e preparar as discussões temáticas para apreciação e 
deliberação do Conselho; 
II- Promover articulação com os movimentos sociais, órgãos 
e entidades promotoras de estudos, propostas e tecnologias 
relacionadas à Política Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
respectivas políticas setoriais. 

 

A síntese dos dados documentais relacionados ao desenvolvimento de 

Políticas Públicas de controle e planejamento do desenvolvimento das 

atividades turísticas e questões ambientais coletados no município de Ilhéus, 

Itacaré e Una/Ba (Figura 78) contribuem para a compreensão da gestão 

ambiental desenvolvida pelo setor hoteleiro (resorts). 

 

Figura 78: Políticas Públicas em Meio Ambiente e Turismo de Itacaré, Ilhéus e 
Una/BA. 2013. 
Fonte: Dados de Pesquisa, 2013.  
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Os dados da Figura 78 apontam os avanços no funcionamento de 

Conselho Municipal de Meio Ambiente e de Turismo, apresentando maior 

atuação na área de licenciamento ambiental e na atuação de controle de 

gestão ambiental. Itacaré não possui Fundo de Meio Ambiente, Código de Meio 

Ambiente e nem participa do Programa do GAC – INEMA/BA, mas possui 

equipe técnica para licenciamento (emissão de Certidão Ambiental), assim 

como nos demais municípios estudados. 

 Ilhéus, comparado aos demais municípios apresentou 21 unidades de 

conservação de uso sustentável na maioria, enquanto em Una e Itacaré a 

maioria das UC’s é do tipo de proteção integral. O órgão executor das políticas 

de meio ambiente somente em Ilhéus é separado de outra secretaria, pois em 

Una é junto com a secretaria de Turismo e em Itacaré está associada com a 

Secretaria de Pesca e Aquicultura. 

Quanto ao Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação do solo e Lei Orgânica 

apenas Itacaré ainda não foram aprovados estão aguardando parecer jurídico e 

realização de adequações e retificação (lei e decreto) pelo Poder Público 

municipal. O único documento de planejamento urbano e instrumento 

normativo de uso e ocupação do solo é o Plano de Referência Urbanístico 

Ambiental – PRUA (CONDER, et al. 2013) de Itacaré que viabiliza ações de 

coerção, prevenção e controle das atividades de gestão espacial por conta das 

condições básicas estabelecidas para obtenção de investimentos da 

PRODETUR, das reivindicações do Conselho Gestor da APA Costa de Itacaré 

– Serra Grande e por ser um projeto estruturante do Plano de Desenvolvimento 

Regional Sustentável – PDRS – Região Sul (1997) e do Plano de 

Desenvolvimento Municipal de Itacaré (1998). 

Estes fatores identificam a necessidade de melhorias na gestão pública 

municipal na área de meio ambiente e turismo para a capacitação em 

licenciamento ambiental dos resorts, pois apenas 2 dos 7 resorts analisados, 

apresentou licença ambiental atualizada em 2013, mesmo com a atuação do 

INEMA através do GAC, existência da unidade regional em Ilhéus para agilizar 

os processos de licenciamento de acordo as diretrizes definidas pela Lei 

Complementar Federal 140, vigente desde 08 de dezembro de 2011. 
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4.6. AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL E A “LAVAGEM VERDE” EM 

RESORTS 

 
Os resorts da Costa do Cacau (Itacaré, Ilhéus e Una) apresentam na 

divulgação de “lavagem verde” (MINTU e LOZADA, 1996) nos folders, blogs, 

site oficial, agências de turismo e periódicos em geral, diversos elementos de 

gestão ambiental desenvolvida por eles para atração do consumidor mais 

consciente com base nos princípios da sustentabilidade ecológica (OTTMAN, 

1994); responsabilidade social e ambiental (OMT, 2001); vantagem 

comparativa (FONTES, 2001), (WERNKE, 2000) e de competitividade 

empresarial (BARBIERI, 2011). 

O Resort nº 1 apresenta através da publicidade (Figura 79) ações de 

gestão ambiental no site oficial, blog e agências de viagens que desenvolve 

atividades de ecoturismo (trilhas, rafting, rappel, arvorismo, tirolesa e 

caminhada). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 79: Material I de divulgação do marketing em ações de gestão ambiental 
no Resort nº 1. Itacaré. 2013. 
Fonte: Dados de Pesquisa. 2013 
 
 

O Plano de manejo sustentável e as ações de educação ambiental do 

Resort nº 1 divulgam a localização numa antiga fazenda de cacau que está 

inserida em área de proteção ambiental - APA Itacaré/Serra Grande - Itacaré, 

sul da Bahia, a 65 km ao norte de Ilhéus e a 210 km ao sul de Salvador de 

singular formação paisagística do encontro da Mata Atlântica com o as praias 
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como mostra a divulgação no site oficial. Estas ações confirmam as 

considerações de Mintu e Lozada (2006) quanto o uso em resorts de 

ferramentas de “marketing verde” para satisfazer os objetivos empresariais e 

necessidades do consumidor (OTTMAN, 1994) frente à preservação ambiental, 

enquanto a monitoria e controle da degradação ambiental em áreas de APP 

mediante as práticas do ecoturismo não são eficazes. 

O Resort nº 1 destaca que realiza ações de GA limitando a circulação de 

veículos pela propriedade; reciclagem do lixo e tratamento dos resíduos 

sanitários por meios biológicos com base sua política ambiental; destaca o 

acesso as “mais belas praias” de Itacaré (Figura 80). Entretanto, a observação 

sistemática constatou a falta de controle da disposição dos veículos na área do 

resort na “alta estação” e que a política ambiental não é de conhecimento de 

todos os funcionários. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 80: Material II de divulgação do marketing em ações de gestão 
ambiental no Resort nº 1. Itacaré. 2013. 
Fonte: Dados de Pesquisa. 201 

 

Para Macêdo (2003) o desempenho ambiental deste resort não é 

prioridade da alta administração, sem correlacionar questões ambientais, com 

as de ordem financeira e social. Isto confirma a falta de sistematização e 

transparência na implementação e operação de um sistema de gestão 



206 

 

 

ambiental em resorts, bem como a falta de que comprometimento da alta 

administração e nível de capacitação dos funcionários em geral (REJOWSKI et 

al 2003). 

Esta autora também pontua que o Resort nº 1 só realiza ações de 

gestão ambiental por pertencer ao grupo suíço TESTOS e fazer parte da rede 

de hotéis e pousadas inseridas no Roteiro do Charme, cujo principal requisito 

de inserção é tornar-se signatário de um código de conduta ambiental, devendo 

passar por uma auditoria ambiental periódica para verificação do cumprimento 

deste código. 

No site oficial, blog e agências de viagens a publicidade relacionada ao 

Resort nº 2 afirma que as operações do resort são baseadas sustentabilidade 

ecológica, desenvolvimento social responsável, respeito pela comunidade local, 

princípio de harmonia do homem com a natureza e compromisso de mínimo 

impacto e alta qualidade dos serviços.  

Estes princípios são destacados pela publicidade em atendimento às 

condicionantes ambientais e que ao longo da vigência da Licença Ambiental 

não são cumpridas em sua integridade por conta da capacitação dos 

funcionários, monitoria constante e não pontuais e por apresentar auto de 

infração de nº 02059.000161/2012-03 realizado pelo IBAMA em 2012 por 

armazenar 2,5 kg de lagosta/cauda vermelha sem autorização e no período de 

defeso. Esta infração confirma a afirmativa de Frey (2001) quando se refere ao 

papel da fiscalização em resorts compatível às exigências ambientais na 

abordagem econômico-liberal de planejamento do turismo em áreas litorâneas.  

Este resort para ajudar a proteger a biodiversidade afirma atender 23 

famílias de pequenos agricultores (Companheiros do Resort nº2) da APA 

Itacaré/Serra Grande, desde 2003 oferecendo parceria em assistência técnica 

de utilização dos recursos florestais da Mata Atlântica de forma sustentável, 

dando viabilidade econômica à região, tendo como principal parceiro o Instituto 

Floresta Viva.  

Oliveira Elton (2007, p.199) destaca que o projeto “Companheiros do 

Resort de nº 2” trabalha com ações ambientais (reciclagem do lixo, cultivo de 

horta, produção de plantas ornamentais e confecção de peças artesanais com 
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palha de coco) com a comunidade rural para a promoção da sensibilização 

direcionada para a conservação e preservação recursos naturais. 

Segundo os dados da publicidade deste resort, a produção de mudas 

nativas, frutíferas, ornamentais, criação de galinhas e carneiros é toda orgânica 

como condição para ser parceiro e ter a produção comprada pelo Resort nº 2 e 

servir aos hóspedes e colaboradores. Com este projeto a renda média mensal 

de produtores locais chega entre R$ 400,00 a R$ 1.200,00 por causa da 

comercialização e do pagamento da Compensação por Serviços Ambientais - 

CSA pelo resort nº 2. A viabilidade deste projeto é analisada, caracterizada e 

reconhecida por Pereira e Campos (2009, p.269) com base nos seguintes 

pressupostos: 

 

os proprietários que receberem a compensação financeira têm 
a obrigação de manter os recursos naturais existentes na área, 
e o valor pode ser diferenciado para proprietários que 
aumentarem a área de cobertura florestal em sua propriedade. 
O dinheiro deve ser usado na construção de infraestrutura que 
auxilie o produtor na manutenção da área florestal, e também 
no investimento em atividades agrícolas que não agridam a 
natureza e possibilitem o aumento de renda familiar mensal. 
Para garantia dessas ações será necessária assessoria técnica 
aos proprietários, garantindo a eles conhecimento de sistemas 
produtivos sustentáveis e de técnicas de reflorestamento e de 
manejo do solo (PEREIRA e CAMPOS, 2009, p.269). 

 
 

Assim como este projeto de parceiros do Resort nº 2, há ainda o Projeto de 

Proteção a tartarugas marinhas criado em 2004  com assessoria do Projeto 

Tamar, UESC e Track - Field atende mais de 10 km de praia monitoradas para 

colaborar com a preservação das tartarugas marinhas que desovam (de 

setembro a março) nas praias de Itacaré e Serra Grande ameaçadas de 

extinção com escolas, associações, moradores e turistas. Segundo dados de 

marketing turístico coletados no blog deste resort, de 2007-2008 foram 

protegidos 2.427 tartarugas (cabeçudas, de pente, verde e espécies não 

identificadas).  

Neste caso observa-se que o resort preocupa-se apenas com as normas da 

legislação ambiental de proteção às espécies de tartarugas ameaçadas de 

extinção, mas a responsabilidade, execução e controle desta ação ambiental é 
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inerente ao Projeto Tamar, UESC e Track – Field na formação da “consciência 

ecológica” do consumidor (FREY, 2001), como nota-se no desenvolvimento da 

educação ambiental por meio de reflorestamento de espécies através do 

envolvimento da comunidade e monitorar e preservar espécies de tartarugas 

marinhas que desovam na região. 

Estas ações estão pautadas no modelo de gestão ambiental de Produção 

Mais Limpa (Cleaner Production) que leva em consideração prioridades para 

redução de resíduos e emissões na fonte que de acordo Barbieri (2011) possui 

como ponto fraco a dependência do desenvolvimento tecnológico e de 

investimentos para a continuidade do programa no longo prazo.  

O modelo de gestão ambiental supracitado está presente no Resort nº 2 

através do Projeto “água, fonte de vida” que trata a água utilizada no hotel em 

modernos filtros que devolvem a água limpa para a natureza (livre de 

impurezas, sem cheiro e sem química); no Projeto “’Lixo: Responsabilidade 

nossa” que separa os resíduos sólidos e destina para um centro de triagem e 

coleta seletiva, enquanto os resíduos orgânicos são utilizados para produção 

de adubo orgânico a ser aproveitado nas hortas e fazendas.  

Neste projeto, as garrafas, latas, vidros, plásticos e papel são reutilizados, 

reciclados e vendidos como forma de incentivo aos funcionários que trabalham 

com o lixo, todo o lucro obtido com as vendas é dividido entre eles. As 

conseqüências deste projeto para a empresa em análise é a redução dos 

problemas ambientais causados pelo descarte inadequado do lixo, geração de 

empregos diretos e indiretos e suporte para melhoria da qualidade de vida e 

saúde da população. 

A eficácia pontual destes projetos é devida aos resultados do Projeto: 

“Funcionários do Resort nº 2” que cuida da capacitação, formação, promoção 

pessoal, respeito a individualidades e diferenças, parceria e qualidade de vida. 

O Resort nº 3 não divulgou ações de gestão ambiental no seu site oficial, 

blog e agências de viagens durante o período de observação e coleta de dados 

de 2012-2013. No site oficial é divulgada apenas a realização de passeios em 

praias paradisíacas e intocadas entre Ilhéus e Itacaré, bem como caminhadas 

e passeios de barco na floresta tropical, com monitoria científica, guiadas por 

adeptos de fotografia; visitas em plantações de cacau; observações das baleias 
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Jubarte (junho e setembro); locações originais de Jorge Amado e práticas de 

arvorismo. 

O Resort nº 4 também não divulga ações de gestão ambiental através dos 

meios de comunicação e “marketing verde”. No site oficial pontua a parceria na 

prática de ecoturismo com o Rio do Engenho tombado pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- IPHAN; Lagoa Encantada-Ilhéus; 

Centro Histórico de Ilhéus (Figura 81); Centro de Pesquisa Bicho Preguiça 

(CEPLAC); Ecoparque de Una-BA; Taboquinhas-Itacaré; Reserva Indígena dos 

Tupinambás e Estância Hidrotermal Tororomba em Olivença-Ilhéus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81: Material de divulgação do marketing em ações de gestão ambiental 
no Resort nº 4. Ilhéus. 2013. 
Fonte: Dados de Pesquisa. 2013 

 

O Resort de nº 5 apresentou no site oficial a integração á natureza dentro 

de sua área construída de 50.000 m², mostra que trabalha no conceito “Chic 

and Cheap”, oferecendo conforto e serviço personalizado a bons preços e 

divulga o Parque ecológico interno. 

Macêdo (2003, p.151) destaca que este resort “foi idealizado pelo seu 

proprietário para ser uma vitrine do turismo ecológico quando ainda não se 

falava nesta modalidade de turismo” e todos os seus instrumentos de 

http://www.iphan.gov.br/
http://www.iphan.gov.br/
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marketing, tais como site, jornais, folders, boletins, enfatizam a característica 

do empreendimento relacionada com a prática do ecoturismo no bosque em 

anexo ao hotel através de trilhas temáticas com painéis informativos sobre 

aspectos ecológicos e culturais da região.  

Estas práticas de ecoturismo neste resort podem ser classificadas por Holly 

Renee Pelas (2011) e Barbieri (2011) como medidas de “lavagem verde” ou 

“maquiagem verde” para esconder os focos de degradação da qualidade 

ambiental através de uma imagem falsa da empresa conforme a demanda do 

consumidor moderno, mais atentos às questões de GA empresarial. 

O processo de consolidação do Resort de nº 5 deu-se no período de 1990-

1993 tendo o mico-leão-de-cara-dourada como mascote/símbolo (Figura 82) 

deste resort (FREIRE, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82: Material de divulgação do marketing em ações de gestão ambiental 
no Resort nº 5. Ilhéus. 2013. 
Fonte: Dados de Pesquisa. 2013 

 
O Resort de nº 6 (Figura 83) não divulga ações de gestão ambiental no 

site oficial, blog e agências de viagens. São divulgadas apenas as opções de 

passeio e lazer no Centro Histórico de Ilhéus, praias, fazendas de cacau, ilhas, 

Itacaré, Serra Grande, Cachoeira de Tijuípe, Barra Grande, na Península de 

Maraú, Ecoparque de Una e Canavieiras através de fotografias de paisagens 
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naturais destes locais, bem como a realização de eventos com a parceria de 47 

empresas e instituições que ocorrem no Centro de Convenções e na 

nomenclatura dos salões destaca a literatura do escritor regional Jorge Amado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83: Material de divulgação do marketing em ações de gestão ambiental 
no Resort nº 6. Ilhéus. 2013. 
Fonte: Dados de Pesquisa. 2013 
 

O Resort de nº 7 apresentou no seu site oficial o Princípio da Política 

Ambiental, que busca melhorar continuamente e conservar o meio ambiente, 

através da prevenção da poluição, atendendo a legislação aplicável e outros 

requisitos subscritos, integrando e conscientizando a comunidade da região 

para a melhoria da qualidade de vida e a busca de aliar requinte e conforto em 

uma região de mar límpido, areia clara, manguezais e coqueirais, com o 

desafio de manter intocável tudo o que a natureza levou milhões de anos para 

gerar, de acordo a Figura 84. 

O monitoramento diário do processo de controle da degradação da 

qualidade ambiental pelo setor de gestão ambiental do Resort nº 7 possibilita o 

cumprimento e desenvolvimento da política ambiental citada, entretanto a 

integração com a comunidade da região para a melhoria da qualidade de vida e 

conscientização é impossibilitada, devido interesses socioeconômicos e 

competitivos divergentes entre o Resort nº 7, demais proprietários de pousadas 

adjacentes, Poder Público e sociedade organizada e não de acordo as 



212 

 

 

premissas propostas por Ruschmann (1997) em encadear a gestão dos 

agentes do turismo – públicos e privados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 84: Material de divulgação do marketing em ações de gestão ambiental 
no Resort nº 7. Una. 2013. 
Fonte: Dados de Pesquisa. 2013. 
 

 A dificuldade supracitada entre o resort nº 7 e a comunidade prejudicam 

o desenvolvimento dos seguintes projetos divulgados no site oficial deste 

resort: 

- Projeto Chama-Maré para conservar e pesquisar o ecossistema manguezal, 

particularmente do caranguejo-uçá, espécie ameaçada pela pesca predatória e 

por uma mortalidade em massa que vem afetando todo o litoral brasileiro. As 

pesquisas sobre as populações de caranguejo-uçá e diagnósticos da situação 

sócio-econômica dos coletores de caranguejos são realizadas de forma 

simultânea às atividades de ecoturismo e educação ambiental em uma 

passarela pelo manguezal do Resort nº 7 e, no verão, são divulgadas 

campanhas para evitar a captura e consumo de caranguejos fêmeas, abaixo do 

tamanho comercial e em período de reprodução. 
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- Projeto Queloniatuba para a conservação e pesquisa das tartarugas 

marinhas. No período de desova, os biólogos do Instituto Ecotuba patrulham a 

praia para proteção dos ninhos destas espécies ameaçadas de extinção. O 

Projeto surgiu em 1995, quando o Resort nº 7 doava ovos de galinha 

semanalmente como retribuição para os moradores que deixavam de comer 

ovos de tartaruga e passavam a ajudar o Instituto Ecotuba no cuidado dos 

ninhos. Hoje em dia, os ovos de galinha não são mais necessários, pois as 

comunidades praianas já estão suficientemente integradas e conscientizadas. 

Cada morador que cuida de um ninho passa a ser considerado um guardião da 

natureza, recebendo diplomas e brindes de incentivo. A cada temporada 

(outubro a abril), o Projeto Queloniatuba garante a ida para o mar de uma 

média de 4000 filhotes de tartarugas marinhas. 

- Projeto Artesanato Ecológico para fomentar a utilização dos resíduos de 

coco (palhas e cascas) por artesões da Associação de Artesões Grauçá que 

contribuem para a conservação do ambiente local e ainda produzem peças 

exclusivas que são expostas e vendidas no Espaço Ecotuba Fibras Naturais. 

- Projeto Trans-ação e integração com as comunidades locais e realização de 

visitas técnicas para estudantes do Município de Una e adjacência. 

 

Além destes projetos o Resort nº 7 apresenta ainda a responsabilidade 

social ao empregar a maioria de moradores regionais e melhorar a qualidade 

de vida e o crescimento da população. Realiza tratamento do esgoto através de 

um moderno processo anaeróbico. O lixo orgânico é tratado na usina de 

compostagem e transformado em adubo, cada área que compõe a infra-

estrutura do hotel adota ações que revelam o respeito ao meio ambiente.  

Todo óleo residual é vendido para empresa de refino, cadastrada na 

Agência Nacional de Petróleo – ANP, para fins de reciclagem. A reciclagem do 

lixo é realizada através da coleta seletiva de vidro, plástico, metal e papel que 

são separados e comercializados. O restante do lixo é compactado e 

depositado no lixão do município de Una. 

O Resort nº 7 ainda desenvolve o Projeto para Crianças incentivando o 

público infanto-juvenil inspirados em personagens representando as espécies 

em extinção - como Micolino (mico-leão-da-cara-dourada); Lili (Raposa); Zé 
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Guaiamum (Guaiamum); João Uça (caranguejos Uça); Flora e Testa (Aves – 

periquitos); Bicudo (pica-pau) e a Tartatuba (Tartarugas marinhas), 

conscientizando as crianças, sobre a importância de preservar, defender e 

respeitar a fauna e a flora (Figura 85). 

 
Figura 85: Material de divulgação do marketing em ações de gestão ambiental 
no Resort nº 6. Ilhéus. 2013. 
Fonte: Dados de Pesquisa. 2013. 
 

Realiza com a população de Una e Canavieiras trabalho de 

conscientização ambiental em conjunto com o Instituto Ecotuba (sem fins 

lucrativos, fundada em 1996). Para possibilitar a conservação de ambientes 

litorâneos da Mata Atlântica através de pesquisa, educação ambiental, fomento 

do desenvolvimento sustentado e estímulo da cultura tradicional. 

Os programas e projetos ambientais resultantes desta parceria 

desenvolvidos desde 1995 são: 

a) Pesquisa, conservação e monitoramento reprodutivo de Tartarugas 

Marinhas na praia da Ilha de Comandatuba em protocolo técnico estabelecido 

junto com o Projeto TAMAR / IBAMA. 

Situação atual (2013): Continua sendo realizado. 

b) Palestras de educação ambiental para as escolas das comunidades locais 

dos municípios de Una e Canavieiras. 

Situação atual (2013): Diminuiu a realização. 

c) Atividades ecoturísticas voltadas à educação ambiental com escolas do 

município de Una. 

Situação atual (2013): Diminuiu a realização. 
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d) Atividades ecoturísticas com hóspedes dentro da área do Resort nº 7 e 

Ecoparque de Una. 

Situação atual (2013): Diminuiu a realização. O Ecoparque está fechado desde 

o mês de agosto de 2013 para manutenção. 

e) Campanhas de divulgação e conscientização ambiental durante os períodos 

de defeso de recursos do manguezal do Caranguejo-Uçá e do Robalo. 

Situação atual (2013): Diminuiu a realização, apenas ocorre a distribuição de 

cartazes informativos. 

f) Participação ativa no Conselho Deliberativo da Reserva Extrativista de 

Canavieiras para a criação do seu Plano de Manejo; Interlocução com órgãos 

públicos ambientais e comunidades residentes nas áreas do entorno da Resex 

de Canavieiras e Rebio de Una. 

Situação atual (2013): Continua sendo realizado. 

g) Monitoramento das espécies da avifauna ocorrente na região da Ilha de 

Comandatuba, elaboração e atualização das listas de espécies; 

Acompanhamento da dinâmica reprodutiva de aves em um ninhal localizado no 

manguezal do Resort de nº 7; Manutenção de espaço de venda de artesanato 

com reaproveitamento de fibras naturais desenvolvido por artesões da região. 

Situação atual (2013): Continua sendo realizado. 

h) Criação de material bibliográfico com conteúdo voltado à educação 

ambiental e a divulgação dos resultados das pesquisas efetuadas nas áreas de 

manguezal com recursos pesqueiros para as comunidades exploradoras 

destes recursos, objetivando sua exploração de forma equilibrada. 

Situação atual (2013): Continua sendo realizado em menor regularidade e 

quantidade. 

 A análise dos dados apresentados pelos instrumentos de publicidade 

dos resorts em comparação com a Observação Sistemática mostra que a 

abordagem teórica sistêmica não é concretizada pela falta de compreensão de 

que as inter-relações das partes dependem do todo e que o todo depende das 

partes (MORIN, 1997, apud AMORIM, 2012) referente ao resort e os demais 
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agentes de produção do espaço turístico, e que na verdade ocorre o uso de 

sistemas fechados que não consideram a entrada dinâmica de fluxos de 

matéria e energia no setor privado hoteleiro frente às necessidades ambientais 

e socioeconômicas da comunidade local. Cada setor se isola em seu sistema 

na tentativa de proteção de seus interesses financeiros, mesmo o Turismo 

sendo considerado um sistema aberto. 

 Este impasse reflete no estabelecimento de políticas públicas 

direcionadas ao turismo e ao meio ambiente de forma fragmentada e não 

alcança o consenso de interesses e descumpre a função de nortear as 

relações entre atores estatais oficiais e informais (PAYNE, et al 2007) e 

enfrentar a gestão ambiental dos resíduos sólidos e líquidos nos resorts 

localizados na zona costeira.  

 Tudo isto perpassa pela forma com que as políticas públicas para o 

turismo no Nordeste na década de 80-90 através da Prodetur I (Xavier, 2008) e 

do Decreto-Lei 2.294/86 que mais favoreceu ao setor privado em detrimento do 

desenvolvimento social e da qualidade ambiental ao liberalizar a atividade 

turística no Brasil ressaltando apenas obrigações tributárias e normas 

municipais quanto às edificações de hotéis. 

Contudo, criou novas territorialidades nas áreas de instalação de resorts 

sem associar as atividades turísticas ao ciclo de vida de um produto turístico 

(KOTLER, 1999), as fases de avaliação do Ciclo de Vida (ABNT, NBR ISO 

14040:2009 apud BARBIERI, 2011) e o ciclo de vida de uma área turística 

(BUTLER, 1980 apud COOPER, 2001) que destaca a fase de estagnação e 

declínio como resultantes das falhas nas fases de desenvolvimento e 

consolidação das atividades turísticas, o que inviabiliza a renovação, a 

competitividade e o enfrentamento à sazonalidade do turismo. 

 Diante de tudo isso, as ações de gestão ambientais nos resorts estão 

associadas aos interesses do “marketing verde” de projeção de “imagem de 

alta qualidade ambiental” (OTTMAN, 1994) e “lavagem verde/maquiagem 

verde” (BARBIERI, 2011) e das sanções previstas na legislação de 

licenciamento ambiental, em detrimento do desenvolvimento eficaz de um 

sistema de gestão ambiental, de acordo diretrizes previstas por Barbieri (2011) 
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e o cumprimento de suas etapas do ciclo Planejar-Implementar-Verificar-Agir 

PDCA (Plan – Do – Check – Act). 

 

4.7. COMPARAÇÃO ENTRE AS AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL EM 

RESORTS DE ITACARÉ, ILHÉUS E UNA/BA 

 

 As ações de Gestão Ambiental - GA e a implementação de SGS em 

resorts de Itacaré, Ilhéus e Una/BA podem ser identificadas através da análise 

de indicadores e aspectos relacionados ao cumprimento e controle das 

condicionantes ambientais, projetos de educação ambiental, degradação da 

qualidade ambiental e elementos da imagem institucional. 

Estes indicadores e aspectos foram selecionados para a realização da 

observação sistemática realizada do 1º semestre de 2012 ao 1º semestre de 

2013 com base nas normas da ABNT NBR 15401 (2006) específica para meios 

de hospedagem desenvolvido em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE em 2012, nos estudos de Filho 

(2007); nas Matrizes de Classificação de Meios de Hospedagem apresentadas 

no Anexo III – Resort, da Portaria Ministerial Mtur nº 100/2011 (Sistema de 

Classificação de Meios de Hospedagem); no Guia de Boas práticas de 

sustentabilidade para gestão e operação em meios de hospedagem da 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - Rio +20 

(RODRIGO, 2012) e no Manual de Implementação do EMAS no Setor da 

Hotelaria realizado pela Agência Portuguesa do Ambiente e Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (VIDEIRA, 2010). 

 Na comparação entre os instrumentos de controle das condicionantes 

ambientais e aspectos legais entre os 7 resorts pesquisados foi identificado que 

todos os resorts possuem Alvará de Funcionamento emitido pelas prefeituras 

através de seus setores de tributação. Contudo, apenas 2 resorts 

apresentaram LA atualizada em 2013, os demais resorts estão em 

funcionamento sem a LA (Quadro 12), outros com a LA desatualizada 

planejando iniciar o processo de LA em 2013.  
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 Isto mostra a falta de encadeamento da atuação dos agentes do turismo 

(público e privados) extensivos à localidade no estabelecimento da gestão 

ambiental defendida por Ruschmann (1997). 

Sendo assim, as questões ambientais nestes resorts licenciados são 

tratadas pela administração apenas como elementos de economia de gastos 

(saídas) da empresa e prevenção de multas oriundas de vistorias ambientais e 

sanitárias de acordo o que prevê a Lei Federal de nº 9.605/98, na Lei Federal 

6.938/81 que obrigou a todas as atividades com potencial poluidor só funcionar 

com licenciamento ambiental.  

Entretanto, esta obrigatoriedade é omitida e pouco fiscalizada quando se 

trata de LA licenciamento ambiental de resorts a nível municipal por causa da 

geração de emprego e renda e condições socioeconômicas do município, por 

conta disso, mesmo sem licença ambiental os 7 resorts desenvolvem iniciativas 

implementadas para prevenção da poluição de forma pontual, a curto prazo de 

forma não sustentável, como destaca a adaptação de Krippendorf (2000); Lane 

(1989 e 1990) e Godfrey (1996) et al Thiago Oliveira (2004, p.32) que 

diferenciarem o turismo sustentável do não sustentável. 

 

Quadro 12 - Observação sistemática de aspectos relacionados ao cumprimento 
e controle dos condicionantes ambientais dos resorts em Itacaré, Ilhéus e Una. 
2013 

ASPECTOS: CUMPRIMENTO 
E CONTROLE DOS 
CONDICIONANTES 

AMBIENTAIS 

Resort 
nº1 

Resort 
nº2 

Resort 
nº3 

Resort 
nº4 

Resort 
nº5 

Resort 
nº6 

Resort 
nº7 

a) Possui Alvará de 
Construção 

X X X X X X X 

b) Possui Licença Ambiental  X X - X - - X 

c) Realização de auditorias 
ambientais planejadas e 
executadas 

- X - X - - X 

d) Tomada de ações 
corretivas identificadas que 
foram encerradas ou que 
estão em processo 

- X - X X - X 

e) Iniciativas implementadas 
para prevenção de poluição 

X X X X X X X 

f) Treinamento com 
empregados para a gestão 
ambiental 

X X - X X X X 

g) Contratação de 
prestadores de serviço com 
sistema de gestão ambiental 
implementado ou certificado 

- - - - - - X 
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Quadro 12 - Observação sistemática de aspectos relacionados ao cumprimento 
e controle dos condicionantes ambientais dos resorts em Itacaré, Ilhéus e Una. 
2013 

(continua) 
ASPECTOS: CUMPRIMENTO 

E CONTROLE DOS 
CONDICIONANTES 

AMBIENTAIS 

Resort 
nº1 

Resort 
nº2 

Resort 
nº3 

Resort 
nº4 

Resort 
nº5 

Resort 
nº6 

Resort 
nº7 

h) Preocupação com 
produtos projetados para 
desmontagem, reciclagem e 
reutilização 

- X - - - - X 

Fonte: Dados de Pesquisa. 2013. 

 

 Os resorts que possuem LA realizam auditorias gerais (Quadro 12), 

onde são abordadas questões ambientais, adoção de medidas corretivas, 

avaliação e definição de medidas para minimizar os focos de focos de 

degradação ambiental, com ênfase maior na coleta e destinação dos resíduos 

sólidos, pois os 3 municípios analisados ainda não possuem Plano Municipal 

de Saneamento Básico - PMSB e nem Plano Municipal de Resíduos Sólidos - 

PMRS, o PMSB está em 2013 no processo de sistematização e aprovação.  

 Quanto o treinamento de empregados em GA ocorre mais direcionado 

ao “marketing verde” e “lavagem verde” (BARBIERI, 2011), redução de gastos 

e atendimento a condicionantes ambientais definidas pela LA. Em 

contrapartida, a contratação de prestadores de serviços com SGA 

implementado com garantia de certificação ambiental que apenas o resort nº 7 

apresentou, os demais preocupam-se de fato com a confiabilidade jurídica e 

financeira dos prestadores de serviço, sem muita ênfase em SGA.  

Por conta disso, observou-se em 5 resorts que em nível teórico existe a 

preocupação com os Resíduos Sólidos - RS gerados pelo uso dos produtos 

(móveis, embalagens de vidros, máquinas, aparelhos eletrodomésticos e 

sucatas) projetados para a destinação, desmontagem e reciclagem, mas 

durante a observação sistemática foi notado que estes RS encontram-se 

acumulados em depósitos/almoxarifados dos resorts, sem o devido 

planejamento para descarte (Quadro 13) , sendo estes RS destinados a lixões 

municipais e não em aterro sanitário como o resort nº 7 destaca em seu site 

oficial (Quadro 13).  



220 

 

 

 Todos os 7 resorts pesquisados enfrentam os mesmos problemas do 

Quadro XIII direcionados à implementação de um Sistema de Gestão 

Ambiental, assim como na Ilha do Sal no Cabo Verde (África) de acordo 

pesquisas de Barros (2007); na Ilha do Malta – Mar Mediterrâneo (BRIGUGLIO, 

1996); na Jamaica e Cuba (MEADLE e PRINGLE, 2001) e em Quintana Roo no 

México (HOLLY RENEE PELAS, 2011). 

 Os projetos de Educação Ambiental – EA são desenvolvidos por todos 

os resorts em parceria com as UC’s, APP’s e Terras Indígenas adjacentes aos 

resorts (Quadro 13), sendo que o interesse maior destas parcerias está 

relacionado à viabilização de atividades de ecoturismo, cumprimento das 

diretrizes do Plano de Manejo das UC’s, do Novo Código Florestal e da política 

nacional dos povos indígenas; além da promoção de “marketing verde”; 

preocupação com a concorrência de mercado (diferencial no produto turístico), 

vantagens comparativas (FONTES, 2001) e as competitivas associadas à 

abordagem de gestão ambiental básica (BARBIERI, 2011 e PORTER, 1999) e 

a ausência de proatividade e autonomia. 

 

Quadro 13 - Observação sistemática de aspectos relacionados à Educação 
Ambiental em resorts em Itacaré, Ilhéus e Una. 2013 
 

ASPECTOS: EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

Resort 
nº1 

Resort 
nº2 

Resort 
nº3 

Resort 
nº4 

Resort 
nº5 

Resort 
nº6 

Resort 
nº7 

a) Parceria e apoio as UC’s X X X X X X X 

b) Ações de educação 
ambiental na comunidade 
adjacente ao resort 

X X - - X - X 

c) Iniciativas locais de 
limpeza ou reciclagem, 
patrocinadas ou auto-
implementadas 

- X - - X - X 

d) Programas educacionais 
ambientais ou materiais 
fornecidos à comunidade 

- X - - X - X 

Fonte: Dados de Pesquisa. 2013. 

 

Estas ações consideradas pelos resorts de educação ambiental não 

atendem aos princípios propostos por Effting (2007, p.24) que define a 

educação ambiental como “a aprendizagem de como gerenciar e melhorar as 

relações entre a sociedade humana e o ambiente, de modo integrado e 
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sustentável”. Nesse sentido, a efetivação do processo de EA para Oliveira 

(2000, apud EFFTING, p.40) depende da “sensibilização para a mudança de 

uma prática estabelecida, frente às dificuldades de novos desafios e 

reformulações que exigem trabalho e criatividade”. 

Além disso, a participação de empresas privadas (resorts) no 

desenvolvimento de programas de educação ambiental de acordo a Lei Federal 

de nº 9.795/99 da Política Nacional de Educação Ambiental, Art. 13º, Parágrafo 

III e não apenas inserindo o resort em programas já existentes. 

 A comunidade adjacente aos 7 resorts participa dos projetos e 

programas de EA apenas em 4 resorts portadores LA de forma irregular e 

pontual (Quadro 13), sendo mais abrangente com turistas, assim, a 

comunidade pouco participa/é inserida nas ações de EA realizada pelos resorts 

de Itacaré, Ilhéus e Una/BA, o que não garante a antecipação e respeito no 

exercício ambiental previsto por Leig (2008) e não promove a interação e 

adaptação dos diversos atores sociais em diminuir a degradação ambiental por 

meio de mecanismos que constrangem, monitorem e punem, como define a 

abordagem institucionalista concebida por Turner (1990); Agarwal & Gibson 

(1999); Le Yen (2006); Batistella (2001); Barraclough e Ghimire (2000) e 

Trevisan (2011). 

As iniciativas dos resorts para patrocínio de limpeza ou reciclagem são 

desenvolvidas em 3 resorts com LA atualizada, pois os programas 

educacionais ambientais pouco são abrangidos para a comunidade mesmo 

sendo uma condicionante ambiental das LA emitidas, por falta de capacidade 

técnica; compreensão de que o sucesso empresarial depende da relação 

empresarial com o meio ambiente; vontade política e meios materiais de 

redução da degradação da qualidade ambiental prevista por Valle (2000), Vilar 

(2010) e Nahuz (1995) e Tachizawa (2002). 

 Em relação aos indicadores da degradação da qualidade ambiental o 

Quadro 14 identificou que em 6 resorts existem programas de destinação dos 

resíduos sólidos e líquidos, a nível teórico e pouco executados. A substituição 

de lâmpadas convencionais para as de baixo consumo e o armazenamento no 

resort dos resíduos sólidos (restos de alimentos, produtos de limpeza, 

embalagens plásticas, papel e papelão, óleo de cozinha e vidros) de acordo a 
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Figura 85B – 85F e da Figura 86B – 86F. Estas ações de gestão ambiental são 

desenvolvidas em todos os resorts pesquisados por serem ações que 

diretamente geram economia financeira para a empresa independente se 

possuir LA e ter estes indicadores como condicionante ambiental. 7 

 
Quadro 14 - Observação sistemática de aspectos relacionados à Degradação 
Ambiental em resorts em Itacaré, Ilhéus e Una. 2013 
 

ASPECTOS: CONTROLE DA 
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 

Resort 
nº1 

Resort 
nº2 

Resort 
nº3 

Resort 
nº4 

Resort 
nº5 

Resort 
nº6 

Resort 
nº7 

a) Programa de destinação 
dos resíduos sólidos e 
líquidos 

- X - X X X X 

b) Programa de controle no 
consumo de água em m³ por 
dia 

- - - - - - X 

c) Mais de 1 tipos de energia 
usada 

X X - - - - X 

d) Programas de minimização 
de resíduos(reuso-reciclagem-
redução recuperação) 

X X X X X X X 

e) Substituição de lâmpadas 
convencionais para as de 
baixo consumo 

X X X X X X X 

f) Coleta, tratamento e 
disposição final adequada dos 
resíduos sólidos e líquidos 

- X - X - - X 

g) Materiais processados, 
reciclados ou reutilizados 

- X - X - - X 

h) Materiais de embalagem 
descartados ou reutilizados 
por unidade de produto 

- X - - X X X 

i) Resíduos (restos de 
alimentos, produtos de 
limpeza, embalagens 
plásticas, papel e papelão, 
óleo de cozinha e vidros) 
armazenados no resort  

X X X X X X X 

j) Procedimentos adotados no 
tratamento do esgoto 

- X - X X X X 

k) Áreas de erosão no solo - - - - - - - 

l) Degradação de APP dentro 
do perímetro do resort 

X X - - X X - 

Fonte: Dados de Pesquisa. 2013. 

 

 Os resíduos sólidos (sucatas, restos de móveis quebrados, vasilhas 

plásticas e colchonetes) nos resorts ainda são acumulados de forma irregular, 

ora em depósito (Figura 86A-D), ora sobre o solo (Figura 87F) sem um 

programa de destinação ou parceria com cooperativa/associação/empresa que 
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trabalhe com este material, pois para o mercado não apresenta vantagem 

financeira na reutilização por conta da deterioração e ferrugem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 86A – 86D: Coleta Seletiva de resíduos sólidos no Resort nº 4. 
Ilhéus/BA 2013. 
Fonte: Dados de Pesquisa. 2013 
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Figuras 87A – 87F: Separação de resíduos sólidos no Resort nº 7. Una/BA 
2013. 
Fonte: Dados de Pesquisa. 2013. 

 

 

O desenvolvimento de programas de destinação dos resíduos sólidos e 

líquidos (Quadro 14) é realizado nos resorts que possuem licença ambiental (nº 

2, nº 4 e nº 7) através da coleta, tratamento e disposição final adequada dos 

resíduos sólidos e líquidos; processamento de materiais reciclados e 

reutilizados; adoção de procedimentos no tratamento do esgoto.  
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Estas ações estão previstas na Lei Federal de nº 12.305, de 02 de 

agosto de 2010, Art. 8º mediante o estabelecimento dos instrumentos da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos ao destacar a importância dos Planos 

Municipais de Resíduos Sólidos; realização da coleta seletiva, doção de 

sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à 

implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos; incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de 

outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis;  cooperação técnica e financeira entre o setor público e privado 

para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos 

e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e 

disposição final ambientalmente adequada de rejeitos; a educação ambiental e 

dos incentivos fiscais, financeiros e creditícios. 

O programa de controle no consumo de água em m³ por dia ocorre 

apenas no resort nº 7 e possui Estação de Tratamento de esgoto (Figura 88) e 

juntamente com o resort nº 1 e nº 2 possuem mais de um tipo de energia 

(elétrica e solar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 88: Estação de Tratamento de Esgoto- ETE do Resort de nº 7. Una/BA 
2013. 
Fonte: Dados de Pesquisa. 2013. 
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Dois dos resorts (nº 5 e nº 6) que não apresentaram LA desenvolvem 

programas de destinação dos resíduos sólidos e líquidos e 

descarte/reutilização de embalagens de materiais por unidade e tratamento de 

esgoto, depositados em fossas sépticas e coletados por empresa terceirizada. 

O Quadro 15 mostra que as APP’s de mata ciliar e curso d’água nos resorts de 

nº 1, nº 2, nº 5 e nº 6 apresentam processo lento de degradação ambiental 

dentro de seu perímetro por conta da realização de ampliações da 

infraestrutura dos empreendimentos sem autorização ambiental. 

 Estas ações de GA estão previstas como condicionantes ambientais IV e 

V da LA (Portaria nº 10.284 de 5 de dezembro de 2008) do Resort de nº 2 que 

determina as condicionantes ambientais para este resort em relação ao 

sistema de Tratamento de Efluentes, como:  

a) Monitorar, com periodicidade semestral, a qualidade dos efluentes na 

entrada e saída da UASB, bem como na área de brejo/córrego passível de 

receber os referidos efluentes, em caso de acidente e/ou transbordamento das 

lagoas de estabilização, considerando os seguintes parâmetros: DBO, OD, pH, 

temperatura, coliformes termo tolerantes, fósforo total, nitrogênio.  

b) Adotar preferencialmente o reuso dos efluentes para fertirrigação;  

c) Fica terminantemente proibido o lançamento de efluentes em corpo receptor 

local, sem a devida outorga de lançamento do INGA;  

d) Efetuar a limpeza e remoção periódica do lodo e instalar dispositivos e/ou 

equipamentos apropriados para a retirada e disposição adequada do lodo 

digerido;  

e) Executar o Gerenciamento de Resíduos Sólidos do empreendimento, 

conforme programa apresentado ao IMA, mantendo o projeto de compostagem 

com reuso dos resíduos orgânicos. 

 Da mesma forma, o Capítulo III da LA (Resolução CONDEMA Ilhéus/BA 

de nº. 008 de 13 de abril de 2011) do Resort nº 4 determina a apresentação 

semestral à SEMA do relatório comprovado da destinação final dos resíduos 

passíveis de reciclagem: papel, papelão, isopor, vidros, plásticos, entre outros 

recicláveis, sendo estes doados à Cooperativa de Catadores de Recicláveis 

existente no Município de Ilhéus. 
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 As condicionantes ambientais I, II, VII e VIII para o Resort de nº 7 

(Portaria IMA nº 13.923 de 23 de dezembro de 2010) também determinam a 

continuidade da manutenção do programa de reaproveitamento de resíduos 

sólidos da empresa, ampliando-o sempre que possível; apresentar ao IMA, 

cronograma de manutenção periódica e monitoramento da obra de contenção 

de erosão marinha com relatório anual das atividades; apresentar relatório 

anual de execução do PGRS, contemplando a auto-avaliação, qualitativa e 

quantitativa, quanto ao cumprimento do programa descrevendo as atividades 

que geram os resíduos, desde a geração até seu destino final e destinar as 

embalagens de produtos químicos, caso sejam utilizados, conforme estabelece 

a legislação vigente, com relatório anual da utilização. 

Assim como nas condicionantes ambientais da LA, Cap. X, XII, XIII– 

Portaria de nº 13.924 do Resort nº7 publicada no Diário Oficial do Estado da 

Bahia em 24/12/2010 e válida até 24/12/2014, o IMA determina apresentar 

relatório anual informando como esta sendo mantido o Plano de 

Gerenciamento dos Resíduos sólidos descrevendo todos os tipos de resíduos, 

classificando-os e caracterizando-os, além de informar como é feita a coleta, 

separação, armazenamento e o destino final; encaminhar os resíduos sólidos 

para aterro sanitário devidamente licenciado; manter relatório e resultados de 

análises dos efluentes tratados pela Estação de Tratamento de efluentes- ETE, 

apresentando parâmetros que atendam a Resolução CONAMA nº 357/2005, 

para o lançamento no Canal de Comandatuba, bem como realizar manutenção 

periódica e preventiva dos equipamentos do sistema. 

As ações de GA usadas na Imagem Institucional mostraram que 

(Quadro 15) apenas o resort de nº 3, 4 e 6 não desenvolvem relacionando com 

a logomarca; participação em campanha de publicidade voltada para questões 

ambientais do ano de 2012 ao 2º semestre de 2013; patrocínio a eventos de 

GA; divulgação de GA no site oficial do resort; reportagens de imprensa 

(internet) nacional e internacional sobre o desempenho ambiental e citação de 

seus nomes em periódicos, panfletos e trabalhos de pesquisa científica 

(projetos de pesquisa e artigos, dissertação e tese). Já os resorts de nº 5 e nº 7 

com LA apresentaram todos os indicadores de imagem institucional 

supracitados. 
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Quadro 15 - Observação sistemática de aspectos relacionados à Imagem 
institucional de GA em resorts em Itacaré, Ilhéus e Una. 2013 
 

ASPECTOS: IMAGEM 
INSTITUCIONAL E A GA 

Resort 
nº1 

Resort 
nº2 

Resort 
nº3 

Resort 
nº4 

Resort 
nº5 

Resort 
nº6 

Resort 
nº7 

a) Uso de ações de gestão 
ambiental relacionado com 
a logomarca do resort  

X X - - X - X 

b) Participação em 
campanhas de publicidade 
voltadas para questões 
ambientais lançados de 
2012 a 2º semestre de 2013 

X X - - X - X 

c) Realização ou patrocínio 
em eventos de gestão 
ambiental no período de 
2012 ao  2º semestre de 
2013 no resort 

- - - - X - X 

e) Divulgação de ações de 
gestão ambiental 
divulgados em site do 
resort 

X X - - X - X 

f) Reportagens da 
imprensa sobre o 
desempenho ambiental da 
organização 

- X - - X - X 

g) Citações do resort em 
periódicos, panfletos e 
trabalhos acadêmicos 
relacionados a gestão 
ambiental (artigos, 
dissertações e teses) 

X X - - X - X 

Fonte: Dados de Pesquisa. 2013. 

  

O desenvolvimento de uma política ambiental foi identificado apenas no 

Resort de nº 7, nos demais seis resorts ocorrem ações relacionadas às 

condicionantes ambientais sem a estruturação e aperfeiçoamento de um SGA 

para a obtenção do comprometimento da alta administração da organização 

com a melhoria da gestão ambiental de suas atividades, produtos ou serviços, 

sendo cruciais o comprometimento e a liderança permanentes da alta 

administração como existe no Resort de nº 7. 

A missão é melhorar continuamente e conservar o meio ambiente, 

através da prevenção da poluição, atendendo a legislação aplicável e outros 

requisitos subscritos, integrando e conscientizando a comunidade da região 

para a melhoria da qualidade de vida. 

O Resort nº 7 segue também os pré-requisitos das normas da ABNT 

NBR ISO 14001:2004. A política ambiental deste resort é apropriada à 

natureza, escala e impactos ambientais de suas atividades, produtos e 
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serviços; inclui um comprometimento com a melhoria contínua e com a 

prevenção da poluição; inclui um comprometimento em atender aos requisitos 

legais aplicáveis e outros requisitos subscritos pela organização que se 

relacionem a seus aspectos ambientais; fornece uma estrutura para o 

estabelecimento e análise dos objetivos e metas ambientais; é documentada, 

implementada e mantida; é a comunicação é fragilizada para os funcionários 

que trabalham na organização ou que atuem em seu nome (terceirizados), e 

parte da política está disponível para o público. Tudo isso em conformidade 

com os regulamentos, leis e outros critérios ambientais pertinentes subscritos 

pela organização. 

A organização possui uma política ambiental pertinente às suas 

atividades, produtos e serviços, esta por sua vez: 

- Reflete os valores e princípios orientadores da organização que foi aprovada 

pela alta administração; 

- Orienta o estabelecimento de objetivos e metas ambientais; 

- Orienta a organização no sentido de acompanhar tecnologias e práticas 

gerenciais apropriadas; 

- Já foi designado e investido da autoridade necessária para supervisionar e 

implementar a política através do comprometimento da alta administração, 

equipe ambiental (engenheira ambiental) e do Instituto de Conservação de 

Ambientes Litorâneos da Mata  Atlântica (Ecotuba); 

- Os comprometimentos incorporados à política ambiental são: apoiar a 

melhoria contínua, apoiar a prevenção de poluição, monitorar e atender ou 

exceder os requisitos legais; 

- A divulgação da política ambiental aos funcionários e à sociedade é realizada 

através da atuação do Ecotuba por meio de painéis espalhados pelo resort, 

divulgações da empresa através do site oficial, em reuniões na empresa com 

alguns setores em palestras na comunidade adjacente ao resort. 

  

O Instituto Ecotuba é uma organização não governamental sediada no 

município de Canavieiras, tem como missão conservar os ambientes litorâneos 

da Mata Atlântica brasileira através de pesquisas, educação ambiental, 

fomento do desenvolvimento sustentado e estímulo a cultura tradicional. Esta 
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ONG possui parceria com o Resort de nº 7 desde 1995 e, a partir de 1999, 

firmou-se um contrato onde diversos projetos voltados à conservação 

ambiental puderam ser implementados nos municípios de Una e Canavieiras 

principalmente. 

O Programa de Gerenciamento Ambiental do Resort de nº 7 ocorre a 

partir de planejamento da gestão ambiental de forma integrada ao plano 

estratégico da organização, composto de cronogramas, recursos e 

responsabilidades para o alcance dos objetivos e metas ambientais da 

organização. 

O processo da organização para desenvolver programas de gestão 

ambiental é gerido através do treinamento por área de atuação dos 

funcionários de acordo o setor específico de atuação, o que envolve todas as 

partes e responsáveis. 

O processo de análise periódica do programa ocorre nas reuniões 

emergenciais, de prevenção e treinamentos - mensal e anual da análise crítica 

da qualidade ambiental através de relatórios da qualidade ambiental (recursos, 

responsabilidades, prazos e prioridades) desenvolvido por cada setor na 

organização, coordenado pela Engenheira Ambiental Valquíria Andrade, a qual 

exerce a função de monitoria e revisão em colaboração aos demais setores, 

quanto a parcerias, alternativas de prevenção ambiental, licitação, 

fornecedores e alega a baixa concorrência na região e ausência de empresas 

de reutilização de materiais, como o vidro.  

De acordo dados documentais e processuais de contratação e pesquisa 

no Resort nº 7, também certificado pela ISO 9.000:1 e 4 (Sistema de Gestão da 

Qualidade) está previsto para 2013 a realização de um Estudo de Eficiência 

Energética- eficiência energética do empreendimento empresa em parceria 

com a empresa NEOLUZ- Engenharia (Localizada na Rua Pernambuco, nº153, 

Ed. Esplanada Avenida, Salas 204, 205- Pituba, CEP: 41.830-390 – Salvador/ 

BA) para realização de diagnósticos energéticos, etiquetagem de edifícios, 

redução de custos com energia elétrica e água através de ações como análise 

tarifária, correção do fator de potência, sistemas de mediação setorial, ar 

condicionado, refrigeração, iluminação interna e externa, bombas e automação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O panorama da implantação de Sistema de Gestão Ambiental – SGA em 

resorts em Itacaré, Ilhéus e Una mostra que o crescimento das atividades 

hoteleiras na Costa do Cacau foi impulsionado pela atuação do setor privado e 

público a partir da década de 80 para fortalecer o turismo de Sol e Praia e as 

práticas de ecoturismo na tentativa de conciliar crescimento e recuperação 

econômica regional pós-crise do cacau.  

A instalação e operação de resorts implicam no desenvolvimento da 

Gestão Ambiental, mediante o uso dos recursos naturais, cumprimento dos 

instrumentos do processo de Licenciamento Ambiental estabelecidos nas 

Políticas Públicas do turismo, uso da terra e das questões qualidade ambiental, 

considerando a abordagem sistêmica de agentes envolvidos. 

Esta pesquisa analisou o panorama da implantação de SGA em resorts 

de Itacaré, Ilhéus e Una, Bahia. Também identificou os focos de degradação da 

qualidade ambiental; relacionou os instrumentos de Políticas Públicas voltadas 

para o meio ambiente (licenciamento ambiental) com o processo histórico de 

construção dos resorts; descreveu as ações de gestão ambiental desenvolvida 

por 7 resorts considerando aspectos do “marketing verde”; compreendeu o 

processo histórico da transição da monocultura do cacau e da expansão dos 

resorts no Território de Identidade do Litoral Sul da Bahia e comparou as ações 

de gestão ambiental desenvolvidas nos resorts mediante as condicionantes 

ambientais. 

Os principais focos de degradação da qualidade ambiental foram 

identificados através da pesquisa documental (sites oficiais, não-oficiais, 

material publicitário, registros fotográficos e observação sistemática realizada) 

nas imediações dos resorts são pressões ambientais relacionadas à falta de 

gerenciamento, segregação, acondicionamento e destinação a processos de 

reciclagem e reutilização dos resíduos líquidos; construções permanentes 

(cercas, impermeabilização, muros e cabanas) nas praias; supressão vegetal 

de Mata Atlântica, manguezal e restinga que aumenta o processo erosivo das 

ondas; alteração de brejo (terrenos alagados) em lago artificial; construção de 

unidades hoteleiras adjacente a jusante de rio sem outorga de acordo Lei 
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Federal 9.433 de 1997; a destinação de resíduos sólidos para lixões incoerente 

a Lei Federal 12.035 de 2010 e a não efetividade no monitoramento da 

fiscalização ambiental durante o processo de licenciamento e cumprimento das 

condicionantes ambientais. 

Ao relacionar os instrumentos de Políticas Públicas voltadas para o meio 

ambiente (licenciamento ambiental) com o processo histórico de construção 

dos resorts notamos que a efetivação dos instrumentos de Políticas Públicas 

para planejamento do turismo e meio ambiente no município de Itacaré é 

inviabilizada pela falta de Fundo de Meio Ambiente, Plano Municipal de Meio 

Ambiente e Turismo, Código de Meio Ambiente e não participa do Programa de 

Gestão Ambiental Compartilhada da SEMA-BA, mas possui equipe técnica 

para licenciamento que fiscaliza e emite Certidão Ambiental. Apenas em Ilhéus 

o órgão executor das políticas de meio ambiente é separado de outra 

secretaria. 

Em Itacaré o Plano Diretor, a Lei de Uso e Ocupação do solo e a Lei 

Orgânica ainda não foram aprovadas e aguarda o parecer jurídico para 

realização de adequações e retificação pelo Poder Público municipal. O único 

documento de planejamento urbano e instrumento normativo de uso e 

ocupação do solo para construção de resorts em Itacaré é PRUA elaborado em 

2013 pela CONDER sem atualização desde então. 

Estes fatores identificam a necessidade de melhoria na gestão pública 

municipal na área de meio ambiente e do turismo dos municípios pesquisados 

para realização de licenciamento ambiental dos resorts, pois apenas 2 dos 7 

resorts apresentou licença ambiental renovada em 2013, mesmo com a 

atuação da unidade regional do INEMA através do Programa GAC em Ilhéus. 

Isto porque, o processo histórico de institucionalização de instrumentos legais 

(meio ambiente e turismo) pelo poder público municipal e estadual destinados 

ao licenciamento ambiental foi estabelecida após a implementação de 3 resorts 

na década de 80. 

A maior parte das ações de gestão ambiental desenvolvida pelos resorts 

está na promoção de “marketing verde” e da “lavagem e maquiagem verde”, a 

partir do momento em que os resorts constroem e divulgam uma imagem 

ambiental falsa da empresa para esconder os impactos ambientais diante do 
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consumidor moderno. Isto ocorre através de folders, fotos, blogs, site oficial, 

agências de turismo e periódicos em geral elementos de gestão ambiental para 

atração do consumidor mais consciente aos princípios da sustentabilidade 

ecológica, responsabilidade social e ambiental como forma de obter vantagem 

comparativa e competitividade empresarial.  

 Este tipo de marketing não considera a abordagem sistêmica no 

planejamento do turismo, no uso dos recursos naturais e das ações antrópicas, 

inviabilizando a participação integrada dos atores – stakeholders – 

pesquisadores, sociedade organizada, poder público e empreendedores 

envolvidos nas etapas de planejamento e ordenamento territorial de das 

atividades turísticas na zona costeira.  

A compreensão do processo histórico da transição da monocultura do 

cacau para a expansão dos resorts no Território de Identidade do Litoral Sul da 

Bahia foi devido à busca de alternativas para recuperação econômica regional 

a partir de 1989; existência de atrativos e produtos turísticos; estabelecimento 

do Plano Real; investimentos da Prodetur fase I e II, do BID e do BNDES, além 

da disponibilidade de vôos internacionais e charters, extensão litorânea e a 

proximidade com os países do Continente europeu emissores de turistas. 

Desse modo, a expansão dos resorts de praia na Costa do Cacau 

(Bahiatursa) por meio da viabilidade de instalações de resorts de luxo, 

isolamento e contato do turista com a natureza no resort para a exploração do 

Turismo de Sol e Praia, Ecoturismo e Turismo Rural valorizando a simbologia 

histórica, artística e literária do cacau. Outros fatores que impulsionaram a 

expansão dos resorts foram os incentivos fiscais do governo (federal, estadual 

e municipal); capacitação da infraestrutura física, profissional, empresarial, 

licenciamento ambiental e planejamento urbano. Tudo isto também, é devido a 

realização de eventos internacionais no Brasil como a Copa das 

Confederações em 2013, Copa do Mundo em 2014, Copa América em 2015 e 

Jogos Olímpicos em 2016. 

A comparação através de quadros de sistematização da observação 

sistemática realizada do 1º semestre de 2012 ao 1º semestre de 2013 nos 

resorts sobre as ações de gestão ambiental desenvolvidas de acordo as 

condicionantes ambientais constatamos que em relação ao cumprimento e 
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controle das condicionantes ambientais todos os resorts pesquisados possuem 

Alvará de Funcionamento, contudo apenas 2 possuem licença ambiental 

atualizada e outros em processo de atualização.  

A administração destes resorts desenvolve iniciativas gestão ambiental 

com maior ênfase à coleta e destinação de resíduos sólidos por tratar-se 

apenas de uma economia de gastos, multas e vistorias sanitárias e ambientais, 

mesmo porque os municípios de Itacaré, Ilhéus e Una ainda não possuem 

Plano Municipal de Saneamento Básico e de Resíduos Sólidos. O tratamento 

de esgoto por meio de fossas sépticas com coleta terceirizada e Estação de 

Tratamento de Efluentes – ETE e a preservação de áreas de APP’s (mata ciliar 

e cursos d’água) ocorrem apenas nos resorts com LA atualizada. 

A implantação de programas de educação ambiental nos resorts é 

relacionada às vantagens competitivas de mercado e não de forma proativa e 

autônoma, mas baseada nos pressupostos de “lavagem/maquiagem verde”. 

Além disto, 4 dos 7 dos resorts apresentaram ligação da logomarca da 

empresa com o meio ambiente; participam de campanhas de publicidade, 

divulgam no site oficial e patrocinam eventos da área ambiental; divulgam seu 

desempenho ambiental em periódicos, panfletos e trabalhos de pesquisa 

científica (artigos, dissertação e tese), sendo que a Política Ambiental é 

efetivada apenas em 1 resort. 

A análise do panorama da implementação de SGA em resorts instalados 

na zona costeira de Itacaré, Ilhéus e Una/BA mostrou que a maior parte dos 

resorts não cumpre as diretrizes dos instrumentos de licenciamento ambiental 

por falta do exercício dos princípios da totalidade, dos fluxos de sistemas 

abertos, das fases do ciclo de vida dos resorts e da localidade turística para 

ordenamento das atividades socioeconômicas com a participação da 

população, Poder Público, empreendedores e pesquisadores no planejamento 

territorial dos resorts de forma que compatibilize o uso sistêmico dos recursos 

naturais com o crescimento econômico.  

É necessária a implementação, monitoria e atualização de um 

determinado modelo de SGA para não ameaçar a “excelência ambiental” e 

permanência do resort diante do cumprimento da responsabilidade 

socioambiental e das demandas da competitividade de mercado. 
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