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DESENVOLVIMENTO LOCAL E POLÍTICAS PÚBLICAS: 

Estrutura Analítica sob o enfoque da Escala Humana no contexto do Turismo na Bahia 

 

 

RESUMO 

 

As políticas públicas são consideradas um dos instrumentos essenciais para a promoção do 

desenvolvimento local e/ou regional, devendo as mesmas serem firmadas entre a sociedade 

civil, mercado e Estado. No Brasil, a ênfase dada sobre o desenvolvimento local e políticas 

públicas foi maior após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o qual observou-se 

autonomia a nível municipal. Muitas políticas públicas direcionadas aos setores sociais e 

econômicos (saúde, educação, lazer, turismo etc.) foram implementadas a fim de melhorar a 

qualidade de vida das localidades. Observa-se, no entanto, que as políticas públicas 

vinculadas ao setor turístico cresceram notoriamente no cenário econômico brasileiro, 

principalmente no Estado da Bahia. Neste contexto, o estudo aqui proposto direciona-se ao 

seguinte questionamento: como as políticas públicas de turismo podem contribuir para a 

promoção do desenvolvimento local segundo a ótica da Escala Humana? A motivação para a 

escolha do Estado da Bahia se deu pelo fato desse Estado ter grande participação da atividade 

turística na geração de riquezas. Diante do exposto, a pesquisa tem como objetivo geral 

propor uma estrutura analítica para avaliação das políticas públicas do turismo, enquanto 

agente de promoção do desenvolvimento local, sob a ótica da Escala Humana. A opção 

metodológica se valerá da avaliação de indicadores sociais e econômicos associados ao 

conceito da escala humana. Os resultados encontrados demonstraram que as Políticas Públicas 

do Turismo precisam investir mais nas zonas turísticas mais afastadas do litoral baiano. Dessa 

forma, as políticas públicas podem contribuir para a promoção do desenvolvimento local, sob 

o enfoque da Escala Humana, quando atender as necessidades básicas do cidadão. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas, Desenvolvimento Local, Turismo, Estado da Bahia, 

Escala Humana. 
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LOCAL DEVELOPMENT AND PUBLIC POLICIES: 

Analytical Framework under the Human Scale approach in the context of Tourism in 

Bahia 

 

 

ABSTRACT 

 

Public policies are considered as one of the essential instruments for the promotion of local 

and /or regional development, and must be established between civil society, the market and 

the State. In Brazil, the emphasis on local development and public policies was greater after 

the promulgation of the 1988 Federal Constitution, which saw autonomy at the municipal 

level. Many public policies directed to the social and economic sectors (health, education, 

leisure, tourism, etc.) were implemented in order to improve the quality of life of localities. It 

is observed, however, that the public policies related to the tourism sector grew notably in the 

Brazilian economic scenario, mainly in the State of Bahia. In this context, the study proposed 

here addresses the following question: How can public tourism policies contribute to the 

promotion of local development from the perspective of the Human Scale? The motivation for 

the choice of the State of Bahia was because this State has great participation of the tourist 

activity in the generation of wealth. In view of the above, the general objective of the research 

is to propose a method for the evaluation of tourism public policies, as an agent for the 

promotion of local development, from the point of view of the Human Scale. The 

methodological option will use the evaluation of social and economic indicators associated 

with the concept of human scale. The results showed that the Tourism Public Policies need to 

invest more in the tourist areas further away from the Bahia coast. In this way, public policies 

can contribute to the promotion of local development, under the Human Scale approach, when 

meeting the basic needs of the citizen. 

 

Keywords: Public Policies, Local Development, Tourism, State of Bahia, Human Scale. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O fenômeno do desenvolvimento local vem ganhando espaço nos meios acadêmicos, 

político e social, sobretudo a partir dos anos 1980 e nos países da União Europeia, onde este 

tema tem sido alvo de diversos estudos. 

No Brasil, os estudos sobre desenvolvimento local começaram a surgir nos anos 1990, 

após a promulgação da Constituição Federal de 1988 que direcionou suas leis para a 

descentralização administrativa municipal e para a participação popular (DA SILVA 

MATTOS, 2008). É neste contexto legal que surgem políticas públicas como fator estratégico 

para a diminuição da desigualdade social e econômica das localidades mais vulneráveis. 

Entretanto, RUSCHMANN (2006), destaca que essas políticas precisam estar bem articuladas 

e fundamentadas nos seus objetivos, pois em alguns casos, correm o risco de não auxiliarem 

no desenvolvimento local. 

Para ZAPATA (2004) o sucesso dessas políticas na promoção do desenvolvimento 

local é fundamentalmente dependente de uma articulação dos agentes (sociais, políticos, 

econômicos, culturais, públicos ou privados) que propiciem a equidade, sustentabilidade, 

qualidade de vida e bem-estar social. Essa visão se mostra associada as duas linhas de 

abordagem historicamente relatadas na literatura das ciências econômicas: uma sustentada no 

desenvolvimento exógeno e a outra sob o enfoque endógeno, esta última, abrangendo a ação 

da comunidade local como agente promotor do desenvolvimento (FILHO, 1996). 

Em que pese a importância de se estudar o desenvolvimento a partir da sua 

complexidade, é possível encontrar na literatura acadêmica diversos estudos trazendo 

diferentes abordagens e concepções sobre o tema, em função do propósito de cada um desses 

estudos. 

A análise histórica do tema mostra que no início, o desenvolvimento era 

fundamentalmente vinculado à concepção econômica e que poderia ser mensurado a partir do 

Produto Interno Bruto – PIB e com isso era tratado como sinônimo de crescimento. Ao longo 

dos anos 1980, sobretudo, a literatura acadêmica começa a inserir de maneira mais frequente 

nos estudos relacionados ao tema, a necessidade de se pensar o desenvolvimento como um 
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processo de transformação social, ou seja, dando oportunidades iguais nos aspectos sociais, 

econômicos e políticos (ALVES, 2008). Dessa forma, tornou-se imprescindível propor 

medidas para mensurar o desenvolvimento através da utilização de indicadores sociais, como 

acesso à educação, saúde, condições de moradia, água, saneamento, entre outros (BORGES, 

2007). 

Assim, o enfoque social do desenvolvimento tornou-se alvo de diversos estudos que 

variam desde a discussão e proposição de possíveis abordagens teóricas até a discussão sobre 

os efeitos que essas podem trazer no âmbito da formulação e execução de políticas públicas 

associadas a esse viés de desenvolvimento (MIRANDA; MAGALHÃES, 2001). 

Nesse contexto, destaca-se o trabalho de Max-Neef (1994) que propõe uma abordagem 

do desenvolvimento sob o viés social, tendo como foco principal de ação, o indivíduo. Nesse 

estudo, o autor propõe que o desenvolvimento seja encarado sob uma escala humanista, 

definida pelo próprio autor. Essa proposta está intrinsecamente relacionada a ideia de 

qualidade de vida, considerada pela ideia de que as pessoas precisam ter no mínimo condições 

dignas para sua existência. Para análise da qualidade de vida torna-se necessário levar em 

consideração os aspectos relacionados aos bens e serviços disponíveis para os cidadãos, o 

qual pode ser observado a partir da infraestrutura de oportunidades (educação, sistemas de 

transportes, sistema viário, saúde, habitação etc). 

O enfoque de desenvolvimento proposto por Max-Neff (1994), permite a expansão das 

abordagens sobre o tema, na medida em que sob essa perspectiva os fatores econômicos são 

parte do processo de desenvolvimento e não seu todo. Nessa mesma linha analítica, integra-se 

a este pensamento do desenvolvimento à escala humana, as ideias de Furtado (2000), que 

afirma ser o desenvolvimento não apenas um papel exclusivamente econômico, mas também 

a satisfação das necessidades humanas. 

No Brasil, os estudos referentes ao fenômeno do desenvolvimento, passou por dois 

períodos bem antagônicos. O primeiro período baseou-se no modelo primário-exportador, ou 

seja, a economia brasileira dependia exclusivamente da exportação de produtos primários e o 

segundo período iniciou nos anos 1970, como modelo predominantemente industrial. As 

políticas regionais implantadas neste segundo período tinham como objetivo acelerar a 

industrialização e diminuir os desequilíbrios regionais, dessa forma, o governo priorizaria as 

regiões mais atrasadas (Nordeste e Norte) quanto ao processo de industrialização. 

Nesse contexto regionalizado da proposição de políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento, e tendo em vista os problemas econômicos enfrentados pelo Estado da 
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Bahia1, o governo estadual, em 1990 formulou um estudo com o propósito de diversificar a 

base produtiva no estado, com o desenvolvimento dos complexos agroindustriais no interior, 

assim como o desenvolvimento do turismo (ALBAN, 2006). Assim, o turismo passa a surgir 

no contexto baiano, como dinamizador para os espaços urbanos que detinham de grandes 

potencialidades e atratividades. Diante disso, os espaços urbanos que possuíam o turismo 

como atividade econômica começaram a receber recursos para desenvolver uma urbanização 

turística, ou seja, produzir espaços de lazer, construir equipamentos de hospedagem e demais 

estruturas urbanas (saneamento, energia elétrica, transporte), com o intuito de atrair mais 

visitantes e melhorar as infraestruturas locais voltadas para o setor do turismo 

(CORIOLANO, 2012). 

Estudos revelam que o potencial desenvolvimentista do turismo em certas localidades, 

não são capazes de gerar um nível de desenvolvimento associado a melhoria das condições 

socioeconômicas e espaciais da localidade. As relações sociais constituídas no espaço dotado 

de atratividades e potencialidades vão perdendo a sua identidade, quando o modo de produção 

capitalista, incorpora o turismo como relação de domínio e de poder, deixando o espaço mais 

individual e competitivo (CORIOLANO, 2012). 

O turismo começa então a ser destaque no cenário econômico brasileiro como forte 

dinamizador para o desenvolvimento local ou regional, por possuir uma interdependência 

estrutural com diversos setores, principalmente as indústrias de transformação, comércio, 

artesanato, serviços públicos etc, o qual torna-se importante para amenizar as desigualdades 

socioeconômicas através da geração de emprego e renda (SILVA, 2004). Segundo Cruz 

(2000) outros fatores também resultaram na valorização da atividade turística no Brasil: 

crescimento econômico do setor de serviços, dentre eles o turismo; a potencialidade natural 

do país; entrada de capitais estrangeiros para financiamentos de projetos para o 

desenvolvimento da atividade turística. 

Contudo Amaral Filho (2001) destaca que o segmento turístico pode ser uma das 

alternativas de se chegar ao desenvolvimento local ou regional, pois consegue interagir os 

seguintes elementos: i) forças sociais, econômicas, institucionais e culturais locais; ii) maior 

absorção de pequenas e de médias empresas locais, separadas por diferentes setores e 

subsetores; iii) indústria limpa; iv) transforma os “fatores dados” em “fatores dinâmicos”, 

                                                           
1 De acordo com Alcoforado (2003), os principais problemas existentes no período de 1980 a 1990 na Bahia 

foram: i) uma excessiva concentração econômica na Região Metropolitana de Salvador; ii) baixas taxas de 

crescimento do Produto Interno Bruto – PIB; iii) declínio da participação no PIB do Brasil; iv) regressão do 

desenvolvimento da região cacaueira; v) subdesenvolvimento na região semiárida; vi) agravamento nas 

condições socioambientais. 
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possibilitando a redução tanto dos custos de criação quanto da implantação do projeto de 

desenvolvimento; etc (AMARAL FILHO, 2001). 

Em nível de planejamento Federal, foi realizado no governo de Fernando Henrique 

Cardoso (1994 a 2002) a Política Nacional de Turismo – PNT. Esta Política buscava gerar 

novos empregos e para isso era preciso repassar recursos para o Instituto Brasileiro de 

Turismo – EMBRATUR. A partir do repasse de verbas (R$ 800 milhões) ficou constatado que 

era preciso investir em projetos regionais integrados com a finalidade de melhorar a 

infraestrutura básica dos municípios e gerar 500 mil empregos até o ano 2002 (SOUZA & 

MORAIS, 2011). A criação do Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT 

objetivou a descentralização das atividades turísticas a partir da realidade local, ou seja, o 

Programa viabilizou aos municípios o autodesenvolvimento (SOUZA & MORAIS, 2011). 

Após estudos realizados pela EMBRATUR, sobre a demanda turística internacional, 

em 1991, percebeu-se na região do Nordeste problemas que dificultavam o avanço do 

turismo, principalmente voltados para o setor da infraestrutura básica e qualificação da mão-

de-obra. Para melhorar a qualidade do turismo no Nordeste foi criado, no final de 1994, pelo 

Banco do Nordeste do Brasil - BNB, pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

- SUDENE, pela EMBRATUR e pela Comissão de Turismo Integrada do Nordeste – CTI/NE, 

o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – PRODETUR/NE. Mas o 

PRODETUR/NE só começou a ser implementado em 1995. Os financiadores para a execução 

do Programa foram o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e o Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. O PRODETUR/NE tinha como diretriz 

criar polos turísticos com investimentos públicos em infraestrutura básica (saneamento, 

sistema viário e aeroviário, recuperação do patrimônio histórico, etc). A proposta do Programa 

de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste era basicamente qualificar esta região para o 

turismo receptivo, intervindo em áreas de interesse turístico (SOUZA & MORAIS, 2011). 

Neste contexto o presente estudo se valerá da abordagem desenvolvimentista de Max-

Neef (1994) a fim de propor uma estrutura analítica para avaliação da eficácia das Políticas 

Públicas de Turismo enquanto agentes promotores do desenvolvimento local. A escolha da 

obra de Max-Neef (1994) para o estudo aqui proposto foi o que mais se destacou em termos 

sociais, pois o autor apresenta de forma completa as necessidades humanas básicas que devem 

ser priorizadas para o desenvolvimento local. Para tanto, este estudo traz como centro focal de 

suas atividades o Estado da Bahia, considerando a importância do turismo no cenário 

econômico baiano associado às vantagens comparativas que este estado apresenta em relação 
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a vários estados federativos, no tocante ao desenvolvimento das atividades turísticas, 

sobretudo aquelas relacionadas às belezas e riquezas naturais do País (CRUZ, 2005).  

A motivação pela escolha do Estado da Bahia considerou também o fato da Bahia 

apresentar desde a década de 1990, política de incentivo ao turismo, responsável por um 

intenso crescimento econômico (SILVA & SILVA, 2011). 

Dessa forma, o estudo aqui proposto, tem como ponto de partida a seguinte questão: 

como as políticas públicas de turismo podem contribuir para a promoção do desenvolvimento 

local segundo a ótica da Escala Humana? 

O pressuposto adotado neste estudo é de que as políticas públicas destinadas ao 

turismo poderão promover o desenvolvimento local quando os cidadãos puderem satisfazer 

suas necessidades sociais e econômicas. Isso implica em medir, por meio de indicadores, o 

acesso à educação, saúde, saneamento, emprego, renda etc (CAMAROTTI, 2004). 

Dessa forma, esta dissertação está organizada nos seguintes capítulos. Neste primeiro 

tem-se a temática que será abordada, o problema a ser objeto de discussão e a presença dos 

objetivos para esta investigação. No segundo capítulo é feita uma revisão da literatura, sendo 

que a pesquisa bibliográfica voltou-se ao embasamento teórico e conceitual do problema e 

também buscou-se identificar em estudos recentes da literatura acadêmica associada, as 

principais abordagens e principais tratamentos dados as análises dos indicadores sociais 

quando associados ao tema de desenvolvimento local/regional. Em seguida, apresenta-se o 

desenvolvimento sob o enfoque da escala humanista, destacando a origem, os idealizadores e 

a finalidade da escala humana para o desenvolvimento local. No terceiro capítulo é descrito os 

procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa, bem como as limitações relacionadas ao 

objeto do presente estudo. No quarto capítulo apresenta-se uma proposição da estrutura 

teórico-conceitual para análise do desenvolvimento sob o enfoque da escala humana. Já no 

quinto capítulo tem-se uma caracterização regional do Estado da Bahia, descrevendo aspectos 

econômicos e sociais que contemplam a região, assim como, são apresentados os Planos de 

Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável. No sexto capítulo apresenta-se os 

resultados e as discussões da pesquisa. Por fim, registram-se as considerações finais. 

Em síntese, consideramos esta pesquisa como início de um novo olhar para a temática 

“políticas públicas e desenvolvimento local sob o enfoque da escala humana” que pode 

contribuir para a construção de um conhecimento específico na área de políticas públicas e 

desenvolvimento regional, além de poder atuar como agente incentivador de estudos nessa 

linha, tanto nos cursos de Graduação como de Pós-Graduação na Universidade Estadual de 

Santa Cruz  e de outras instituições de ensino superior e ou pesquisas aplicadas. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

Partindo do princípio de que o desenvolvimento local sob o enfoque da escala humana 

é apenas uma discussão teórica e ainda não sistematizada para análise experimental, e de que 

existem dificuldades em verificar o processo da eficácia de políticas públicas do turismo, 

atenta-se para o seguinte objetivo: 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Propor uma estrutura analítica para avaliação das políticas públicas do turismo, 

enquanto agente de promoção do desenvolvimento local, sob a ótica da Escala Humana. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a)  Identificar os indicadores socioeconômicos que possam ser associados ao propósito da 

concepção humanística de desenvolvimento; 

b) Identificar as principais políticas públicas setoriais de turismo em nível federal e 

estadual (BA); 

c)  Identificar os impactos socioeconômicos que possam ser associados as políticas 

públicas de turismo; 

d)  Criação de indicadores utilizados nas políticas públicas do turismo, que possam ser 

associados a promoção do desenvolvimento local. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo é feita uma identificação e análise comparativa dos pensamentos de 

distintos autores, relacionados aos assuntos descritos. Dessa forma, os temas que 

correspondem aos pressupostos teóricos que norteiam este estudo são: políticas públicas, 

desenvolvimento local e seus aspectos sociais.  

 

2.1 TURISMO  

 

Os teóricos do turismo convergem suas ideias para o entendimento de que o turismo 

seja um fenômeno muito complexo e que muda constantemente, difícil de obter uma resposta 

consolidada a partir de uma só teoria. Segundo alguns autores como Acerenza (2002) e Beni 

(2004) há muitos levantamentos bibliográficos, de distintos campos de conhecimento a 

respeito do turismo, o qual torna-se importante delimitar um caráter interdisciplinar tendo 

como objetivo alcançar todas as possíveis realidades sobre o turismo. 

Os estudos referentes ao objeto do turismo, trazem distintas dimensões de análise, que 

por sua vez, podem implicar em distintas conceituações, em função das dimensões 

consideradas (LUCCHIARI, 1998). Segundo o autor, estas podendo ter ênfase no conceito 

social, cultural, geográfico ou econômico. Nesse contexto, a presente pesquisa tem como foco 

trabalhar a atividade turística como um dos vetores que associam o mundo ao lugar, o global 

ao local (LUCHIARI, 1998). Ou seja, a pesquisa concentra-se em discussões na dimensão 

socioespacial e econômica do turismo. 

Segundo a Organização Mundial de Turismo – OMT2 (1998), a definição do turismo 

está intimamente relacionada com o conjunto de atividades (hospedagem, alimentação, 

transporte, lazer etc), com propósitos distintos (ócio, negócio, etc.) que as pessoas realizam 

durante suas viagens a lugares diferentes de sua habitação, por um período inferior a um ano. 

                                                           
2 A Organização Mundial de Turismo - OMT é uma agência especializada das Nações Unidas e a principal 

organização internacional que estuda o turismo. É um fórum global para questões e conhecimentos sobre 

políticas turísticas. 
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O conceito de turismo está imbricado a partir da existência dos recursos naturais, recursos 

culturais ou infraestrutura (SHIKI, 2007) reforçando o caráter multidisciplinar apresentado 

por Beni (2004) que à época já alertava para o fato de o turismo estar passando por um 

processo de modernização, definindo dessa forma uma “ciência da expressão do homem no 

mundo global, competitivo, e que quer se transcender rumo a uma nova visão de valores 

universalistas” (BENI, 2004, p.1). 

Cruz (2001) define turismo como uma prática social que envolve o deslocamento das 

pessoas no território e o espaço torna-se o grande objeto de consumo. Já para Andrade (1995), 

turismo é um conjunto de serviços delimitados fora de sua residência e que objetiva o 

planejamento, a promoção e execução de viagens, os serviços de recepção, hospedagem e 

atendimento as pessoas. O turismo pode ser entendido “como aquele deslocamento no espaço 

realizado por pessoas com o fim de consumir outros espaços, seja para desfrutar dos recursos 

e atrativos geofísicos diferenciais, [...] seja para admirar vestígios e obras históricas” 

(SÁNCHEZ, 1983/1984, p. 101). 

Para Knafou (1996, p. 62) o turismo é uma atividade que “proporciona muitas idéias 

prontas, frequentemente falsas; julgamentos sumários, até mesmo de “cientistas” que 

entendem possuir uma idéia sobre a questão, já que em certas ocasiões também são turistas”. 

Dois aspectos importantes devem ser analisados através da atividade turística, são eles: o 

interesse dos turistas, o qual busca sair da sua realidade a fim de possibilitar uma qualidade de 

vida melhor; e o interesse do local que recebe os turistas (MENDES & PEREIRA, 2004). 

Atenta-se para o fato de que o turismo pode construir paisagens e compor novos 

arranjos territoriais, sendo fator chave para a melhoria de espaços destruídos, mas também o 

turismo pode ser grande influenciador de espaços destruídos, diminuindo a qualidade de vida 

local e causando impactos ambientais (FERNÁNDEZ & RAMOS, 2004). 

Para Beni (2001) há três concepções distintas para se definir o turismo, podendo ter 

caráter econômico, técnico ou holístico, detalhado a seguir: 

a) Caráter econômico: a visão econômica surgiu a partir de Schullen (1910) o qual 

tratou o turismo como sendo uma adição de operações de natureza econômica que se 

relaciona com a entrada e deslocamento de turistas em uma cidade ou região (BENI, 

2001). 

b) Caráter técnico: após o crescimento da atividade turística, nos mais diversos países, 

precisou-se definir com o uso técnico o que seria denominado de turistas, dessa forma, 

em 1963, na cidade de Roma, foi apresentada na Conferência sobre Viagens 

Internacionais e Turismo uma nova definição para turistas. Ficou então decidido, que 
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turistas seriam os visitantes temporários os quais permanecem por um período maior 

que um dia no país ou cidade ou região com finalidade de lazer, negócios etc (BENI, 

2001). 

c) Caráter holístico: segundo Beni (2001), surge a partir dos professores suíços 

Hunziker e Krapf (1942) que consideram o turismo como o deslocamento das pessoas 

fora da sua moradia que não foram motivados por uma atividade lucrativa principal, 

permanente ou temporária (BENI, 2001). 

 

Já Panosso Netto (2010) considera a existência de três abordagens distintas sobre o 

turismo, são elas: a abordagem leiga que entende o turismo como férias, viagem; a abordagem 

empresarial que trabalha com uma visão voltada para as oportunidades de renda e lucro dos 

produtos e serviços turísticos; e a abordagem acadêmico-científica que visa a inclusão social, 

além das seguintes ações, 

 

desenvolvimento de ações para minimizar seus impactos negativos e maximizar os 

positivos; coleta de dados qualitativos e quantitativos; produção de conhecimentos 

críticos na busca de sua melhor compreensão; implantação de políticas públicas de 

turismo; estudos interdisciplinares que envolvam a sociedade em todos os seus 

aspectos econômicos, políticos, culturais, sociais e ambientais na busca de resolução 

de algum problema causado pelas viagens; análise e previsão de tendências de 

desenvolvimento do turismo (PANOSSO NETTO, 2010, p. 17).   

 

Para Ruschmann (2006) os impactos positivos do turismo estão relacionados com a 

renda, empregos locais e aumento dos níveis culturais e capacitações profissionais. Já 

Mcintosh, Goeldner e Ritchie (2003) o turismo tem como característica o efeito multiplicador, 

pois está articulado com outros setores da economia (pesca, agricultura, mercado imobiliário, 

transporte, comércio etc). Este efeito multiplicador pode contribuir para o desenvolvimento 

local além de fornecer uma qualidade de vida melhor para os cidadãos. Outros autores 

(CRUZ, 2000; RODRIGUES, 2006) já analisam os aspectos negativos da atividade turística, 

direcionando suas pesquisas para a especulação imobiliária, empregos temporários, falta de 

capacitação dos moradores locais etc. Para Rodrigues (2006, p.308), a atividade turística “do 

ponto de vista social, trata-se de um modelo de turismo segregador e excludente”. 

Para Urry (2000) deve-se pensar o turismo para as pessoas, optando por outras 

estratégias de desenvolvimento no setor turístico, pois o que se vê nos dias atuais é um 

desenvolvimento turístico voltado para uma pequena população que tem um alto poder 

aquisitivo. 
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Uma das perguntas que devem ser formuladas sobre o desenvolvimento do Turismo 

é desenvolvimento para quem? Muitas das facilidades que resultam do crescimento 

do Turismo como atividade econômica – aeroportos, campos de golfe, hotéis de luxo 

e outros – são de pouco benefício para a massa da população indigente. A maior 

parte da riqueza que é gerada é assimetricamente distribuída, e a maior parte da 

população dos países em desenvolvimento participa de uma pequena parcela dos 

benefícios. A maioria dos empregos gerados nos serviços relacionados ao Turismo é 

relativamente de baixa capacitação e pode reproduzir o servilismo característico dos 

regimes coloniais. Deve-se perguntar, entretanto, se muito países têm outras 

alternativas ao turismo como uma estratégia de desenvolvimento (URRY, 2000, p. 

64). 

 

Já se aproximando ao contexto humanístico do desenvolvimento, Krippendorf (2003, 

p. 134) propõe uma abordagem também humanizada do turismo, afirmando que “não 

precisamos de viagens diferentes, mas de pessoas diferentes. Somente uma outra sociedade e 

outras condições de vida produzirão um outro turista. Uma sociedade doente não pode 

produzir um turista sadio”. 

Nessa linha, Zapata (2004) menciona que o fortalecimento da comunidade pode atrair 

o desenvolvimento local, pois o fortalecimento trabalha com valores como autonomia, 

equidade, democracia, solidariedade, respeito etc. 

Constrói-se, portanto uma concepção pela qual o turismo passa assumir importante 

papel na promoção do desenvolvimento local, inserido num amplo contexto social, cultural e 

econômico, atuando como um importante “componente de um conjunto mais amplo de 

iniciativas visando o desenvolvimento” (BRASIL, 2003, p.145). 

Nesse contexto, Cruz (2006) afirma que o turismo para ser um instrumento do 

desenvolvimento local e regional necessita apresentar: i) um posicionamento mais ativo dos 

cidadãos, para isso a capacitação profissional torna-se fator determinante; ii) um bom 

entendimento de que o turismo é uma das atividades que pode gerar o desenvolvimento, mas é 

necessário pensar na saúde, educação, política, ou seja, deve-se relacionar o turismo com 

todas as questões sociais; iii) um olhar detalhado para o território, compreendendo os 

interesses dos turistas, comerciantes, governos, população local, etc. 

Quando o foco é analisar o turismo como uma contribuição para uma sociedade mais 

sustentável, onde exista qualidade de vida digna para os moradores locais e uma qualidade de 

serviços para os turistas tem-se que pensar em um turismo que vise o desenvolvimento local, 

onde exista a participação de todos, gerando mudanças socioestruturais, com caráter endógeno 

(CORIOLANO, 2012). 

Assim, a pesquisa aqui proposta visa trabalhar as políticas públicas de turismo, a qual 

vem ao longo dos anos crescendo no cenário econômico brasileiro, tornando-se alvo do 
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governo para promover o desenvolvimento local/regional em áreas consideradas estratégicas 

em termos econômicos e sociais, por seus propositores. 

 

2.2  POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Os estudos sobre políticas públicas surgiram como disciplina da ciência política em 

meados dos anos 60 e 70. Ainda são poucos estudos brasileiros que retratam sobre a temática 

políticas públicas, assim como das instituições, regras e modelos que estruturam a sua 

decisão, elaboração, implementação e avaliação (SOUZA, 2006). 

Para Souza (2006) o campo do conhecimento sobre políticas públicas ganhou 

visibilidade devido a três fatores: i) adoção de políticas restritivas de gasto; ii) substituição 

das políticas keynesianas do pós-guerra por políticas restritivas de gasto; e iii) preocupação 

dos países em desenvolvimento, principalmente os da América Latina, em fazer coalizões 

políticas para alavancar o desenvolvimento e a inclusão social (SOUZA, 2006). 

Os primeiros a estudar políticas públicas, segundo Souza (2006), foram: Laswell 

(1936) que introduziu sua formação acadêmica para a produção empírica dos governos; 

Simon (1957) que utilizou nas suas obras o conceito de “racionalidade limitada dos decisores 

públicos”; Lindblom (1959) que propôs a incorporação de outras variáveis no estudo do 

racionalismo de Laswell (1936) e Simon (1957), para formular e analisar as políticas públicas; 

e Eastone (1965) que definiu as políticas públicas como um sistema (formulação, resultados e 

ambiente). 

A análise da literatura sobre o tema revela que não existe uma definição consolidada 

sobre política pública, o que proporciona um campo de liberdade para que os pesquisadores 

no tema possam propor associar e definir suas concepções de acordo com o foco e objeto de 

seus estudos. 

De acordo com Queiroz (2012), o termo “políticas públicas” aplica-se em distintos 

contextos, podendo assumir as seguintes características: i) atividade governamental (ex. 

política social); ii) objetivo a ser cumprido (ex. estabilizar a moeda); iii) objetivo específico 

(ex. política de tolerância zero); iv) decisão de governo em uma situação de emergência (ex. 

decretar uma situação de calamidade pública); v) programa (programa de combate à 

mortalidade infantil); entre outras características. 

Para Gastal & Moesch (2007), política pública é o conjunto de ações que tem como 

objetivo alavancar o controle social sobre bens, serviços e obras públicas, e para sua 
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efetivação a essência mais importante é ter a democratização do acesso e a democratização da 

gestão. 

Secchi (2010) aponta que alguns autores (Heclo, 1972; Dye, 1972; Meny e Thoenig, 

1991; Bucci, 2002) defendem as políticas públicas a partir de uma visão mais 

estatista/estadocêntrica, ou seja, a política pública só é definida como tal quando emanada de 

ator estatal e outros autores (Dror, 1971; Kooiman, 1993; Rhodes, 1997; Regonini, 2001; 

Hajer, 2003) defendem como sendo multicêntricas, ou seja, não necessita saber quem 

formulou a política (organizações privadas, organizações não governamentais e organismos 

multilaterais), mas sim saber qual a origem do problema. Dessa forma, Secchi (2010) deixa 

claro que o fundamento das políticas públicas está no fato de ser um problema público, social. 

“O que define se uma política é ou não pública é a sua intenção de responder a um problema 

público, e não se o tomador de decisão tem personalidade jurídica estatal ou não estatal. São 

os contornos da definição de um problema público que dão à política o adjetivo “pública”” 

(SECHI, 2010, p.3). 

Para Rua (1998) as políticas públicas estão relacionadas com a intervenção do Estado 

na sociedade civil, ou seja, na distribuição de bens públicos para a sociedade. Já para Souza 

(2006), são instrumentos usados pelo Estado a fim de garantir direitos constitucionais aos 

cidadãos, principalmente aqueles voltados para a promoção de empregos, educação, saúde, 

infraestrutura, renda, etc. Miranda (2012, p. 67) complementa afirmando que as políticas 

públicas têm como funções “possibilitar a consolidação de direitos da sociedade. Sobre a 

relação trabalho-capital, que se constitui na exploração da força de trabalho pelo capital, a 

importância do papel do Estado para a regulamentação da relação através de políticas sociais 

e direitos assegurados”. 

Segundo Souza (2006) as políticas públicas podem ser conceituadas de diferentes 

maneiras, podendo ser considerado: i) um campo de atividade governamental; ii) uma 

situação social; iii) uma proposta de ação; iv) um conjunto de objetivos e programas que o 

governo direciona para uma determinada ação, etc. A mesma autora lista algumas 

características próprias das políticas públicas, são elas: 

 

É ação intencional, com objetivos a serem alcançados. Permite distinguir entre o que 

o governo pretende fazer e o que, de fato, faz. Envolve processos subsequentes após 

sua decisão e proposição, ou seja, implica também implementação, execução e 

avaliação. Envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja materializada 

através dos governos. Não se restringe aos participantes formais, já que os informais 

são também importantes. É abrangente e não se limita a leis e regras (envolve 

procedimentos, recursos, etc.). Ocorre no longo prazo, embora possa ter impactos no 

curto prazo (SOUZA, 2006, p. 36). 
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De acordo com Dye (2005) entende-se política pública como, 

 

o que o governo escolhe fazer ou não fazer. Governos fazem muitas coisas. Eles 

regulam conflitos no interior da sociedade, eles organizam sociedade para enfrentar 

conflitos com outras sociedades; eles distribuem uma grande variedade de 

recompensas simbólicas e serviços materiais para membros da sociedade, e eles 

extraem dinheiro da sociedade, mais frequentemente sob a forma de taxas. Então 

políticas públicas podem regular comportamentos, organizar burocracias, distribuir 

benefícios, ou extrair taxas- ou todas essas coisas de uma só vez (DYE, 2005, p. 01). 

 

Souza (2006) aponta duas saídas para a concretização das políticas públicas, a 

primeira saída voltada para o governo em ação e análise dessa ação (variável independente), e 

a segunda saída com o intuito de propor mudanças ao longo do curso dessas ações (variável 

dependente). Entende-se, portanto, que segundo esta autora as políticas públicas apresentam 

como característica fundamental o contexto social, mas que precisam do apoio da esfera 

estatal para intervir através de investimentos ou regulamentações administrativas na realidade 

social. Destaca-se, no entanto, a importância do impacto das políticas públicas tanto na 

economia, quanto na sociedade, o que para esta autora trata-se de uma teoria que implica nas 

inter-relações entre Estado, política, economia e sociedade. Diante disso, as políticas públicas 

possuem diversos grupos de poder, sejam eles ligados a esfera econômica e política, ou 

classes da sociedade civil (BONETI, 2006). 

Secchi (2010) também utiliza dos argumentos de Souza (2006) sobre a ideia de que 

uma política pública pode ser uma ação, mas também uma omissão do Estado perante um 

problema público, ou seja, para Sechi (2010) a omissão é apenas uma falta de inserção do 

problema na agenda formal. O mesmo autor aborda também o nível de complexidade das 

políticas públicas, podendo ser, estratégico, tático ou operacional. “As políticas públicas são 

tanto as diretrizes estruturantes (de nível estratégico) como as diretrizes de nível intermediário 

e operacional” (SECHI, 2010, p. 5). Secchi (2010) explica que as políticas públicas não são 

apenas macrodiretrizes estratégicas: 

 

[...] o nível de operacionalização da diretriz não é um bom critério para o 

reconhecimento de uma política pública, pois, no limite, excluiria da análise os 

problemas públicos municipais, regionais, estaduais e aqueles intraorganizacionais 

que também se configuram como problemas públicos. Adotar o nível de 

operacionalização como delineador do que seja ‘política pública’ também, no limite, 

restringiria as preocupações de ‘política pública’ apenas às grandes diretrizes, como 

modelo de Estado, modelo de sociedade e modelos de organização do mercado 

(SECCHI, 2010, p. 5). 

 

Dessa maneira Secchi (2010) concorda com Giuliani (2005), que “[...] a cada nível da 

política pública, há um entendimento diferente dos problemas e das soluções, há uma 
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configuração institucional diferente, existem atores e interesses diferentes” (GIULIANI, 2005 

apud SECCHI, 2010, p. 7). 

Para Teixeira (2002) os objetivos das políticas públicas podem ser elencados da 

seguinte maneira: i) visam responder as demandas dos setores marginalizados da sociedade; 

ii) efetivar os direitos de cidadania, como consta na Constituição Federal de 1988; iii) 

promover o desenvolvimento e iv) regular conflitos entre os diversos atores sociais. Estes 

mesmos objetivos são apontados por Queiroz (2012, p.97) quando afirma que as políticas 

públicas são os “meios que a administração pública dispõe para a defesa e a concretização dos 

direitos de liberdade e dos direitos sociais dos cidadãos, estabelecidos numa Constituição 

Nacional”. Diante do exposto, entende-se que as políticas públicas são instrumentos voltados 

a promover o desenvolvimento social e econômico. Dessa forma, devem ser elaboradas as 

políticas públicas pensando no bem-estar social e na tomada de decisões da própria sociedade, 

para isso torna-se importante saber diferenciar os tipos de políticas públicas existentes. 

Segundo Queiroz (2012) as políticas públicas podem ser categorizadas da seguinte forma: i) 

estabilizadoras (a fim de otimizar o nível de emprego, estabilizar os preços e promover o 

crescimento econômico, etc.); ii) reguladoras (a fim de regular a atividade econômica através 

de leis e disposições administrativas); iii) alocativas (disponibilizam determinados bens ou 

serviços); iv) distributivas (objetiva a distribuição da renda); v) compensatórias (políticas 

destinadas aos segmentos mais pobres da população, excluídos do crescimento econômico e 

social) (QUEIROZ, 2012). 

Nesse contexto, políticas públicas direcionadas ao setor do turismo são, assim como 

diversas outras, elementos importantes a serem considerados para o desenvolvimento local e 

que devem estar associadas a uma ou mais tipologia de política pública demonstrada por 

Queiroz (2012). Diante do exposto, torna-se fundamental compreender a essência das 

políticas de turismo a partir de um delineamento do contexto histórico brasileiro, “conhecer a 

história recente do Brasil, seus desafios, possibilidades, erros e acertos é essencial para 

analisar o presente e o futuro desse campo ainda tão pleno de potencial” (BENI, 2006, p.9). 

Considerando-se então essa importância, a relação entre políticas públicas para o turismo e o 

desenvolvimento local, serão discutidas a seguir. 

 

2.2.1 Políticas Públicas de Turismo no Brasil 

 

Os primeiros sinais da intervenção do Estado na atividade turística surgiram nos anos 

1930, mais precisamente com o Decreto-Lei nº 406 o qual o governo autorizava a fiscalização 
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das atividades relativas às agências de viagens por meio da venda de passagens aéreas, 

marítimas e rodoviárias. Em 1939 o Decreto-Lei nº 1.915 criou a Divisão de Turismo, um dos 

setores vinculados ao Departamento de Imprensa e Propaganda de Getúlio Vargas, que para 

Dias (2003) é o primeiro organismo do turismo oficial, no âmbito federal da administração 

pública, o qual possui atribuições de superintender, organizar e fiscalizar os serviços de 

turismo interno e externo.   

 

A venda de passagens para viagens aéreas, marítimas e terrestres só poderá ser 

efetuada pelas respectivas companhias, armadoras, agentes, consignatários e pelas 

agências autorizadas pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, na forma da 

lei (FERRAZ, 1992 apud CRUZ, 2000, p. 43). 

 

Nota-se, portanto, que inicialmente as ações voltadas para o setor turístico eram a 

normatização e regulação das vendas de passagens e o funcionamento de agências de viagens 

e transportes (CRUZ, 2006). 

No período dos anos 1940 o setor do turismo foi aos poucos sendo organizado, 

deixando clara uma importante relação entre legislação e políticas públicas. O Decreto-Lei nº 

2.440 foi estabelecido no intuito de tratar das questões relativas as agências de viagens. A 

Divisão de Turismo concebida em 1939 foi extinta em 1946, dessa forma, as agências de 

viagens passaram a ser supervisionadas pelo Departamento Nacional de Imigração e 

Colonização, posteriormente chamado de Instituto Nacional de Imigração e Colonização 

(DIAS, 2003). 

Para Becker (2001) foi no governo de Juscelino Kubitschek, em 1958, que as políticas 

públicas de turismo para o desenvolvimento foram concebidas. Estas políticas tinham como 

objetivo melhorar as infraestruturas locais, por exemplo, criação e melhorias de estradas, 

energia, indústria automobilística etc. 

Dias (2003) afirma que o Decreto-Lei nº 44.863, de 21 de novembro de 1958, o qual 

cria a Comissão Brasileira de Turismo – COMBRATUR foi o primeiro esforço para a criação 

de uma Política Nacional de Turismo. As atribuições destinadas a COMBRATUR eram: 

desenvolvimento do turismo tanto interno quanto externo; padronização de informações e 

registro de viajantes; criação e ampliação de serviços e instalações nas zonas turísticas, entre 

outras atribuições (DIAS, 2003). 

O governo federal após três anos do Decreto-Lei nº 44.863 criou a nova Divisão de 

Turismo e Certames - DTC com a finalidade de regulamentar a atividade turística, mas esta 

função não foi efetivada. Tanto a COMBRATUR quanto a Divisão de Turismo e Certames 
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tinham como função regulamentar o setor que mais recebia investimento do poder público, ou 

seja, as agências de viagens. Em 1962, foi extinta a COMBRATUR e em 1966, no regime 

militar, foram criados: o Conselho Nacional de Turismo – CNTUR, presidido pelo Ministro da 

Indústria e Comércio, e a Empresa Brasileira de Turismo - EMBRATUR no intuito de 

fomentar o turismo nacional (DIAS, 2003). 

O Decreto-Lei nº 55/66 traz outras atribuições da Empresa Brasileira de Turismo, a 

saber: “estudar de forma sistemática e permanentemente o mercado turístico [...]; organizar, 

promover e divulgar as atividades ligadas ao turismo; [...] estudar e propor ao Conselho 

Nacional de Turismo os atos normativos necessários ao seu funcionamento; [...] dentre 

outras” (ARAÚJO, 2007, p. 134). 

Neste mesmo ano de 1966 foi extinta a Divisão de Turismo e Certames e em 1967 

criou-se o Sistema Nacional de Turismo - SISTUR a partir do Decreto-Lei nº 60.244, 

vinculado ao então Ministério da Indústria e do Comércio, o qual foi importante também para 

a melhoria da atividade turística no Brasil. Para Beni (2006, p.23) o Sistema Nacional de 

Turismo é considerado como um marco para o setor turístico, pois “colocava o turismo, até 

então marginalmente considerado, como integrante do sistema produtivo”. 

Na década de 1970 muitos fundos de financiamento de projetos do setor turístico 

foram implantados, entre eles estão: o Fundo Geral do Turismo – FUNGETUR, criado em 

1971, visando a expansão do turismo interno; o Fundo de Investimento do Nordeste – 

FINOR; o Fundo de Investimento da Amazônia – FINAM e o Fundo de Investimentos 

Setoriais – FISET (DIAS, 2003). Beni (2006) acredita que estes fundos de financiamento 

foram aplicados em empreendimentos de grande porte, não sendo, portanto, levados em 

consideração, estudos de localização, de inclusão social e de viabilidade econômico-

financeira. 

Já no governo de João Figueiredo, na década de 1980, a política pública do turismo foi 

consagrada pelas ações ambientais, já que em 1981, criou-se a Política Nacional de Meio 

Ambiente - PNMA. Em 1981, também ocorreu a instituição do Decreto-Lei nº 86.176 

tratando da criação de áreas de interesse turístico. A partir desse momento novos temas 

entraram na agenda pública do turismo, considerando-se questões como o desenvolvimento 

sustentável, a preservação patrimonial e a população local (BECKER, 2001). 

Outro fator determinante nessa década foi o governo Sarney que assinou o Decreto-Lei 

2.294/86 declarando livre a prática da atividade turística no Brasil, independentemente de 

qualquer autorização prévia (BECKER, 2001). Vale frisar que a partir do ano 1986 toda a 

legislação anteriormente adotada foi praticamente extinta, o Estado deixa de ser um agente 
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regulador e fiscalizador e só volta a intervir no setor turístico durante o governo Collor como 

fomentador da atividade (FRATUCCI, 2008). 

Após vinte anos de ditadura militar, em 1988, o país vivenciou um novo Estado 

democrático com a promulgação da Constituição Federal, o qual determinou que as três 

esferas do poder público deveriam incrementar o turismo como instrumento de 

desenvolvimento socioeconômico. No Artigo 180, Capítulo I – Dos princípios gerais da 

ordem econômica do Título VII – Da ordem econômica e financeira estabelece que “A União, 

os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão e incentivarão o turismo como 

fator de desenvolvimento social e econômico” (BRASIL, 2006, p. 122). Estas mudanças 

ocorridas na Constituição Federal de 1988 alteraram significativamente os aspectos jurídicos e 

políticos. Os municípios começaram a ter maior autonomia devido a descentralização 

político-administrativa. 

Em 1991, foi reestruturado o Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR o qual 

estava vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da República. No 

governo Collor, em 1992, foi lançado o Plano Nacional de Turismo – PLANTUR, o qual foi 

visto como um instrumento de desenvolvimento regional por distribuir geograficamente a 

infraestrutura em todas as regiões brasileiras. Em 1994 a EMBRATUR lançou no governo de 

Itamar Franco (1992-1994) o Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT o 

qual tinha por estratégia o desenvolvimento local sustentável do turismo, além de incentivar 

os municípios a elaborar os próprios planos de desenvolvimento (SILVA JÚNIOR, 2004). 

Segundo Brasil (2002) os cinco princípios norteadores das estratégias de planejamento 

e da gestão do turismo do PNMT são: a descentralização, a sustentabilidade, as parcerias, a 

mobilização e a capacitação. Uma das críticas apontadas por Silva Júnior (2004) ao PNMT é 

que não se preocupava com as interações entre os municípios da mesma zona turística. 

 

Ao partir do pressuposto de que ações isoladas de sensibilização e conscientização 

poderiam criar condições para que se alavancasse a atividade turística municipal, 

tornando-a responsável pelo aumento do emprego, renda e bem-estar da população 

local, desconsidera as interações do local com um ambiente globalizado (SILVA 

JÚNIOR, 2004, p.30-31). 

 

Para Cruz (2001) o marco das políticas públicas de turismo no Brasil ocorreu no 

governo de Fernando Henrique Cardoso – FHC (1995-2003), com a implementação da 

Política Nacional de Turismo – Diretrizes e Programas o qual foi elaborada pelo Ministério da 

Indústria do Comércio e do Turismo, através da EMBRATUR. Neste governo, dois 

importantes passos foram dados na construção específica de políticas públicas de turismo, 
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considerando o nível local: o Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT e o 

Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil – PRT. O primeiro teve como 

análise de estudo a dimensão do município, já o segundo traz a dimensão de estudo para a 

escala regional. A regionalização configurou-se como um novo modelo de gestão de política 

pública descentralizada, coordenada e integrada. 

 

Dito de outra forma, o processo de municipalização do turismo preocupava-se mais 

com a organização dos diferentes nichos do setor – associações, fóruns, conselhos - 

enquanto o PRT voltou-se mais para a organização da cadeia produtiva do setor nos 

espaços das regiões. O primeiro objetivava mais a organização institucional e 

administrativa do setor na escala dos municípios; o segundo, coerente com a visão 

economicista do atual Plano Nacional de Turismo, interessa-se pela organização 

competitiva do setor na escala regional (FRATUCCI, 2009, p.405). 

 

As causas que levam Cruz (2001) acreditar que as políticas públicas passaram por uma 

mudança significativa nos anos 1990, principalmente no governo de FHC foram: i) mudança 

de gestão centralizada para uma gestão mais participativa e descentralizada; ii) a escala sofre 

alteração passando a não ser mais nacional/regional, mas sim regional/local; iii) o 

desenvolvimento deixa de ser pensado como crescimento econômico para ter um conceito 

mais sustentável e focado na geração de emprego e renda; iv) passa-se de um Estado 

interventor no mercado para um mercado mais neoliberal; v) o espaço passou a ter ações 

planejadas; vi) passou a se pensar em medidas para construção de infraestrutura básica. 

Nesta mesma concepção as ideias de Fratucci (2009) reforçam a linha de abordagem 

que considera que as políticas públicas de turismo surgiram de fato no Brasil nos anos 1990. 

Para o autor houve um crescimento do caráter estratégico do setor turístico em 1992, mas para 

um único viés, que foi o setor econômico. Do ponto de vista governamental, houve um 

crescimento direcionado para os interesses dos seus representantes, de cada grupo de governo. 

Ou seja, “antes de serem políticas públicas, são políticas de governo e como tal, ficam mais 

sujeitas às descontinuidades marcadas por cada ciclo governamental” (FRATUCCI, 2009, p. 

405). 

No governo FHC também são lançados outros programas e projetos voltados para o 

desenvolvimento sustentável do turismo como: o Programa de Desenvolvimento do 

Ecoturismo – PROECOTUR nas regiões da Amazônia Legal, Centro-Oeste e Pantanal Mato-

grossense; outro programa de grande destaque foi o Programa de Desenvolvimento do 

Turismo – PRODETUR/NE que surgiu a partir da Política Nacional de Turismo, como fator 

crucial para alavancar as regiões do Nordeste para o turismo receptivo, principalmente o 

turismo internacional. O PRODETUR/NE foi criado pela Superintendência do 
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Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE e pelo Instituto Brasileiro do Turismo – 

EMBRATUR (CRUZ, 2001). 

O PRODETUR/NE é um programa que expande as fronteiras do turismo, uma vez que 

engloba a participação dos demais setores: transporte, saneamento, conservação do meio 

natural e do patrimônio histórico, como fator determinante para atender as necessidades do 

segmento turístico. O PRODETUR/NE é um programa multisetorial que visa a implantação 

de infraestrutura básica para o desenvolvimento da atividade turística, associado a uma 

estratégia de desenvolvimento para o Nordeste a partir do setor turístico, o qual tem o papel 

de redesenhar a geografia turística da Região, fundamentada na descentralização a fim de 

reduzir a polarização existente no entorno das Regiões Sul e Sudeste (SILVEIRA, 1998). 

Trata-se do primeiro Programa de ações associado a uma política específica de 

desenvolvimento local associado ao turismo. 

Para o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID (1994), o objetivo primordial 

do PRODETUR/NE foi dinamizar a capacidade da região Nordeste através do acesso ao setor 

turístico, tendo como interesse o desenvolvimento da região nos aspectos sociais e 

econômicos. Nos municípios em que o turismo já era atividade consolidada ou em processo 

de consolidação, o Programa de Desenvolvimento do Turismo atuou no intuito de: i) 

fortalecer o marco institucional, através das entidades públicas municipais e estaduais; ii) 

melhorar a infraestrutura básica (serviços de abastecimento de água e esgoto, proteção 

ambiental, manejo dos resíduos sólidos); iii) melhorar a mobilidade urbana na região 

(aeroportos, rodovias estaduais ou vias secundárias); iv) consolidar os produtos turísticos da 

região (conservação do patrimônio histórico, revitalização de áreas, melhoramento das praças, 

parques).   

O Relatório Final do PRODETUR/NE – I apresentado pelo Banco do Nordeste do 

Brasil – BNB em 2005 ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID mostrou que os 

investimentos públicos destinados aos nove Estados do Nordeste não foram suficientes para 

melhorar a infraestrutura básica, turística e a qualificação dos recursos humanos das regiões, 

destacam-se, entretanto três Estados (Pernambuco, Ceará e Bahia) com uma situação mais 

favorável (ARAÚJO, 2007). 

Vale frisar, no entanto, a presença de alguns retornos vantajosos do PRODETUR/NE, 

principalmente com caráter quantitativo: i) aumento do fluxo turístico nacional e 

internacional; ii) aumento das receitas turísticas; iii) elevação do número de emprego gerado 

no setor turístico; iv) aumento do Produto Interno Bruto per capita; v) cresceu o número de 
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estabelecimento turístico. Já o PRODETUR/NE – II buscou consolidar a infraestrutura básica, 

mas também privilegiando ações qualitativas de desenvolvimento humano (ARAÚJO, 2007). 

É nesta perspectiva do PRODETUR/NE, com características relacionadas para o 

desenvolvimento humano, que o estudo aqui presente, busca propor uma estrutura analítica 

para avaliação da política pública, enquanto agente de promoção do desenvolvimento local, 

sob a ótica da Escala Humana. 

No governo de Luís Inácio Lula da Silva foi criado o Ministério do Turismo3 - MTur e 

a EMBRATUR passou a ser uma instituição responsável pela comercialização do turismo no 

exterior. Com a criação do Ministério do Turismo, composto pela Embratur, Secretaria de 

Políticas de Turismo e Secretaria de Programas de Desenvolvimento do Turismo, o governo 

esperava fortalecer o turismo interno, com a geração de emprego, o desenvolvimento e a 

inclusão social. A proposta de se criar o Ministério do Turismo foi enfrentar o desafio de 

conceber um novo modelo de gestão pública de forma descentralizada e participativa (CRUZ, 

2001). 

O Ministério do Turismo ganhou duas ferramentas políticas, a primeira foi o Plano 

Nacional de Turismo – PNT: Diretrizes, Metas e Programas lançados para os anos de 2003 a 

2007 e o Plano Nacional de Turismo para os anos de 2007 a 2010, tendo como tema: uma 

viagem de inclusão. Estes documentos “procuram traduzir uma concepção de 

desenvolvimento que, além do crescimento, busca a desconcentração de renda por meio da 

regionalização, interiorização e segmentação da atividade turística” (BRASIL, 2003, p. 7). 

Com o Ministério de Turismo também foi elaborado o Plano Aquarela – Marketing 

Turístico Internacional do Brasil, com o intuito de alavancar o turismo brasileiro 

mundialmente nos anos de 2003 a 2006. A segunda edição do Plano Aquarela foi implantada 

no período de 2007 a 2010 (GRINTZOS, 2007). 

No governo de Dilma Rousseff (2011-2016) foi priorizado o Plano Nacional de 

Turismo 2013-2016, o qual destacou os megaeventos realizados no Brasil, como a Copa do 

Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Houve, portanto, investimentos no setor da 

infraestrutura, principalmente nos aeroportos e na mobilidade urbana (GRINTZOS, 2007). 

                                                           
3 “É importante neste momento entender a divisão de responsabilidades entre a Embratur e o Ministério. A 

primeira tem como principal tarefa a promoção, marketing e apoio à comercialização dos produtos, serviços e 

destinos turísticos brasileiros no exterior. Por outro lado, tudo o que concerne o turismo doméstico (cadastros de 

empresas prestadoras de serviços turísticos, de guias e de bacharéis; políticas públicas; fomento; 

regulamentação; normatização; promoção interna, etc.) é de responsabilidade do Ministério do Turismo” 

(HENZ; LEITE; ANJOS, 2010, p. 12). 
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Apesar do turismo ter ao longo dos anos, especialmente após o Governo FHC, 

importância estratégica no contexto da economia nacional, nenhuma política, além do 

PRODETUR, foi desenvolvida com o foco voltado especificamente na relação entre turismo e 

desenvolvimento local. Nas ações governamentais subsequentes, observa-se que o 

desenvolvimento local/regional apresentava-se como um resultado indireto de atividades, que 

em muitos casos, como na questão dos eventos esportivos (copa e olimpíadas) trouxeram um 

caráter muito mais de alavancamento econômico pontual (durante o desenrolar das atividades) 

do que pensado e planejado ao longo prazo. 

Para maior visibilidade destaca-se um quadro com as políticas públicas de turismo no 

Brasil e seus respectivos tipos de políticas públicas segundo Queiroz (2012) (ver quadro 01). 

 

Quadro 01 - Retrospectiva das Políticas Públicas de Turismo no Brasil 
PERÍODO GOVERNO 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO - 

BRASIL 

TIPOS DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 
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Getúlio Vargas 

1930-1945 
Agências de Viagens; Divisão de Turismo. Reguladora 

Juscelino 

Kubitschek 

1956-1961 

Comissão Brasileira de Turismo; Divisão de 

Turismo e Certames. 
Estabilizadora; Reguladora 

Humberto Castelo 

Branco 

1964-1967 

Conselho Nacional de Turismo; Empresa 

Brasileira de Turismo; Sistema Nacional de 

Turismo. 

Reguladora 

Emílio Garrastazu 

Médici 

1969-1974 

Fundo Geral do Turismo; Fundo de 

Investimento do Nordeste; Fundo de 

Investimento da Amazônia; Fundo de 

Investimentos Setoriais. 

Reguladora 

João Figueiredo 

1979-1985 

Política Nacional de Meio Ambiente; Áreas de 

interesse turístico. 
Reguladora 
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José Sarney 

1985-1990 
Constituição Federal de 1988. 

Alocativa; Distributiva; 

Compensatória 

Fernando Collor 

1990-1992 

Instituto Brasileiro de Turismo; Plano Nacional 

de Turismo. 
Alocativa 

Itamar Franco 

1992-1995 

Programa Nacional de Municipalização do 

Turismo. 
Alocativa; Distributiva 

Fernando 

Henrique Cardoso 

1995-2003 

Política Nacional de Turismo – Diretrizes e 

Programas; Programa de Regionalização do 

Turismo – Roteiros do Brasil; Programa de 

Desenvolvimento do Ecoturismo; Programa de 

Desenvolvimento do Turismo. 

Estabilizadora; Alocativa; 

Distributiva 

Luiz Inácio Lula 

da Silva 

2003-2011 

Ministério do Turismo; Plano Nacional de 

Turismo: Diretrizes, Metas e Programas; Plano 

Nacional de Turismo: uma viagem de inclusão; 

Plano Aquarela – Marketing Turístico 

Internacional do Brasil. 

Estabilizadora; Alocativa; 

Distributiva; Compensatória 

Dilma Rousseff 

2011-2016 

Plano Nacional de Turismo 2013-2016 – 

Megaeventos. 
Estabilizadora; Alocativa 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 
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Tais políticas foram e ainda são relevantes para um bom desenvolvimento da atividade 

turística no Brasil, mas estas políticas precisam analisar de forma mais satisfatória as 

particularidades de cada localidade. Diante disso, surge a necessidade de repensar as políticas 

públicas voltadas para o turismo, com base em privilegiar as comunidades receptoras, 

fortalecendo as identidades locais e promovendo a inclusão social, a distribuição de riquezas e 

valorizando os ambientes naturais e culturais (CRUZ, 2001). 

Outro ponto levantado nesta subseção e que deve ser repensado é a articulação 

regional, ou seja, deve existir um processo endógeno iniciado na escala local. Percebe-se no 

atual contexto político-administrativo, que as decisões e repasses de recursos são ainda 

dominados pela escala federal, o que muitas vezes pode motivar ou desmotivar a ação e a 

participação dos agentes locais. “Em suma, a relação de poder continua sendo do centro para a 

periferia” (FRATUCCI, 2009, p.406). 

O entendimento histórico do desenvolvimento das políticas públicas 

institucionalizadas no Brasil para o setor de turismo trouxera reflexos diretos na 

institucionalização das políticas públicas no Estado da Bahia, abordadas a seguir. 

 

2.2.2 Políticas Públicas de Turismo na Bahia 

 

Segundo Ferreira & Dantas (2013) a primeira etapa do turismo do Estado da Bahia 

ocorreu no início dos anos 1950, de forma bem tímida no que tange à conduta política de 

efetivação da atividade por parte dos governantes, devido à falta de entendimento do que viria 

a ser atividade turística naquela época. As primeiras iniciativas de desenvolvimento do setor 

turístico começaram nos anos 1950, quando instituiu uma taxa municipal de turismo na 

Capital baiana (OLIVEIRA, 2006). 

De acordo com Ferreira & Dantas (2013) foi no governo de Régis Pacheco (1951-

1955) que se começou a definir o setor turístico como propulsor para o desenvolvimento do 

Estado da Bahia. As primeiras ações voltaram-se para a tentativa de criação do Conselho de 

Turismo da Cidade de Salvador e a transformação da antiga Secção de Turismo da Prefeitura 

Municipal de Salvador (década de 1930) em Diretoria Municipal de Turismo – DMT (1953), 

com os objetivos principais de apoiar os eventos mais importantes de Salvador e formular o 

primeiro Plano Diretor de Turismo de Salvador, concebido em 1954. 

 

Embora não implementado, o Plano Diretor de Turismo de Salvador foi o primeiro 

instrumento de planejamento turístico elaborado para uma cidade brasileira, em 

1954. Integraram este esforço inicial de desenvolvimento do turismo a busca de 
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qualificação da mão-de-obra e a prioridade na produção de informações que levaram 

à realização do pioneiro curso de Tradição e História da Bahia e à elaboração do 

primeiro mapa turístico da cidade. A despeito disto, as dificuldades de acesso 

rodoviário a Salvador, a carência de recursos humanos e a fragilidade do setor 

hoteleiro impunham sérias limitações ao progresso almejado (OLIVEIRA & 

OLIVEIRA, 2012, p.389). 

 

No governo de Balbino de Carvalho Filho (1955-1959) o turismo se consagra como 

propulsor do planejamento, principalmente pela criação do Plano de Desenvolvimento da 

Bahia – PLANDEB, o qual tinha como meta propor aos futuros governos um plano 

sistematizado de desenvolvimento para o Estado da Bahia (FERREIRA; DANTAS, 2013). 

No governo seguinte, Juracy Magalhães (1959-1963) finaliza o documento do 

PLANDEB, mas sofre resistência das classes políticas contrárias que eram “bastante atrasadas 

à época, e ao predomínio de uma velha oligarquia que via no planejamento uma séria ameaça 

de limitação da sua autoridade e poder” (SPINOLA, 2009 apud FERREIRA; DANTAS, 2013, 

p. 118). Até meados de 1960 já haviam outras iniciativas como a criação do Conselho de 

Turismo de Salvador, do Plano Municipal de Turismo e Instituição da Superintendência de 

Turismo da Cidade do Salvador - SUTURSA (OLIVEIRA, 2006). 

Os autores Ferreira & Dantas (2013) destacam que no governo de Juracy Magalhães 

foi possível contemplar o setor turístico no Programa de Recuperação Econômica da Bahia, 

como promotor de desenvolvimento econômico do Estado. Já no governo de Lomanto Júnior 

(1963-1967) percebe-se uma modernização na infraestrutura do Estado da Bahia, 

principalmente no asfaltamento da rodovia BR-116. 

No governo de Luis Viana Filho (1967-1971) foi elaborado o Plano de Turismo do 

Recôncavo Baiano e a criação, em 1968, da Empresa de Turismo na Bahia S.A– 

BAHIATURSA, que tinha como responsabilidade a construção, ampliação e administração de 

hotéis e pousadas na Bahia, passando em 1973 a ser responsável pela implementação da 

política de turismo, iniciando dessa forma, o programa de capacitação de mão-de-obra e 

elaborando os Planos de Turismo para as orlas marítimas de Ilhéus, Porto Seguro e Salvador 

(FERREIRA & DANTAS, 2013). 

Esta primeira etapa segundo os autores Oliveira & Oliveira (2012, p.389) não foi 

muito satisfatória para o setor turístico no Estado da Bahia, pois houve muitas limitações 

como “a incipiência dos serviços hoteleiros, a centralização das ações na Capital, a 

insuficiência de recursos humanos e o desempenho econômico sofrível”. 

A segunda etapa do turismo para os autores Ferreira & Dantas (2013) começa no 

governo de Antônio Carlos Magalhães (1971-1975) com ações voltadas para a Capital da 
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Bahia principalmente relacionadas a requalificação dos espaços urbanos (pavimentação de 

vias; limpeza de áreas centrais, como o Centro Histórico; ampliação de vias e construção de 

novas avenidas, como a Avenida Paralela; construção do Centro Administrativo da Bahia – 

CAB; construção da Central de Abastecimento - CEASA, etc), quanto a gestão do Estado da 

Bahia, ACM propiciou um desenvolvimento direcionado a industrialização (desenvolvimento 

do Centro Industrial de Aratu - CIA), deixando o setor turístico como uma das ações 

secundárias do seu governo. 

Vale frisar que o setor turístico só se consolidou no cenário econômico da Capital 

baiana no final dos anos 1970, após o término de várias medidas implementadas no governo 

de ACM. No ano de 1973 foi implementado o Decreto Lei nº 26.666 que consagrou a criação 

do Programa de Remanejamento da Orla Marítima. Já em 1974 o governo decidiu ampliar 

seus estudos identificando potencialidades turísticas da Baía de Todos os Santos e de todo o 

litoral do Recôncavo, dessa forma desenvolveu-se o Projeto “Baía de Todos os Santos”. Esse 

projeto foi o primeiro voltado exclusivamente ao setor e o desenvolvimento de uma política 

específica para uma determinada localidade (FERREIRA; DANTAS, 2013). 

Segundo Oliveira & Oliveira (2012) no ano de 1973 também ocorreu uma 

reestruturação do Sistema Estadual de Turismo, com a criação do Conselho Estadual de 

Turismo – CETUR e da Coordenação de Fomento ao Turismo – CFT, integrantes da 

Secretaria da Indústria e Comércio – SIC. 

Com o governo de Roberto Santos (1975-1979) foi possível ampliar o conceito do que 

viria ser atividade turística, não somente uma literatura popular, mas também um marketing 

turístico baseado no sol e praia. Neste governo também foi criado o Centro de Convenções da 

Bahia. “A efetiva transformação do cenário econômico baiano ocorre com a implantação do 

Complexo Petroquímico de Camaçari – COPEC (1978), alterando radicalmente a 

configuração urbano-industrial da capital e acelerando o processo de fragmentação Salvador-

Recôncavo” (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2012, p. 391). 

Após o governo de Roberto Santos, retorna o governo de ACM (1979-1983) e suas 

ideologias também são retomadas. No ano de 1979 é implantado um plano mercadológico, 

chamado ‘Caminhos da Bahia’, o qual objetivava interiorizar a atividade turística. No período 

de 1980-1990 percebeu-se uma descontinuidade de políticas relacionadas ao turismo, da falta 

de apoio dos governos quanto ao desenvolvimento do setor turístico e um aumento 

significativo dos preços das passagens aéreas e das hospedagens (FERREIRA; DANTAS, 

2013). 
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Já para Pinheiro (2009) este período de 1980 a 1991 foi marcado pela reestruturação 

do Sistema Estadual de Turismo, em que a Bahiatursa assume as funções do Conselho 

Estadual de Turismo e da Coordenação de Fomento ao Turismo, já extintos. Também ocorreu 

neste período a elaboração da segunda estratégia para o desenvolvimento turístico, 

denominada Caminhos da Bahia e a criação do programa Pró-Turismo o qual financiou 

empreendimentos privados nas áreas turísticas. Segundo Queiroz (2005) este período foi 

vivenciado por uma 

 

conjuntura adversa - crise do petróleo, crise fiscal, elevação dos juros internacionais, 

crescimento da dívida externa, dentre outros - vivida pelo País desde o início dos 

anos 80, agudizando-se, na Bahia na segunda metade da década - momento em que a 

petroquímica também entrou em crise - conduziu o governo estadual a priorizar 

outras atividades em detrimento do turismo, ao tempo em que este, sofrendo com o 

desaquecimento da demanda e dos investimentos, entrava em declínio. Nesse 

ínterim, tendo a Bahiatursa permanecido vinculada à pasta da Indústria e Comércio, 

que passou a se denominar Secretaria da Indústria Comércio e Turismo (SICT), 

foram lançados dois estudos – um, pela Fundação CPE, e outro, resultante de uma 

parceria entre a SICT e a Universidade Federal da Bahia - contendo uma série de 

diretrizes para o turismo, que objetivavam subsidiar as ações da próxima gestão 

estadual (QUEIROZ, 2005, p. 569). 

 

A terceira etapa do turismo se concretiza após ACM assumir o governo (1991-1994) o 

qual gerou o crescimento do turismo na Bahia, a partir da criação em 1991, do Programa de 

Desenvolvimento do Turismo I da Bahia – PRODETUR-I/BA e do Projeto Linha Verde. Vale 

frisar que as ideias iniciais da construção do PRODETUR-I/BA influenciaram mais tarde no 

desenvolvimento turístico do Nordeste - PRODETUR/NE, com base conceitual análoga e 

mesma denominação do PRODETUR/BA, que trouxe para a Bahia mais 

investimentos/financiamentos e desenvolvimento regional (FERREIRA; DANTAS, 2013). 

Nos anos 1990 as políticas públicas de turismo na Bahia começaram a surgir como 

forte dinamizador para o desenvolvimento regional dos municípios. Segundo Silva (2001, p. 

41), “o turismo na Bahia retomou sua posição de destaque na agenda governamental a partir 

de 1991, quando voltou a ser considerado prioritário, tendo em vista a necessidade de 

recuperar o dinamismo e liderança no cenário nacional”. No ano de 1995, no governo Paulo 

Souto (1995-1998) foi criada a Secretaria da Cultura e Turismo – SCT que juntamente com a 

Superintendência de Investimentos em Polos Turísticos – SUINVEST implantada em 2003, 

constituiu como unidade gestora e executora do PRODETUR/BA (OLIVEIRA, 2006). 

O Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste – PRODETUR/NE foi a 

principal política pública que alavancou na dinâmica regional do Estado da Bahia. Para a 

obtenção do financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, cada Estado 
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deveria elaborar o seu próprio plano de desenvolvimento turístico, mas com a situação 

econômica enfrentada nos anos 1990 no Nordeste, muitos Estados defrontaram-se com sérios 

problemas, principalmente de ordem econômica para a elaboração de estudos e contratação de 

projetos (QUEIROZ, 2001). 

O PRODETUR/BA foi realizado pelas empresas Consultoria Turística Integrada – CTI 

e Solução – Assessoria e Planejamento, sob responsabilidade da Bahiatursa. O Plano da Bahia 

foi concluído em 1992 e tinha como principal estratégia a criação de Centros Turísticos 

Integrados para tentar promover o desenvolvimento econômico dos municípios do interior do 

Estado e sua Capital. A fonte de recursos veio do Banco Mundial – BIRD, Kreditanstalt Für 

Wiederaufbau - KFW, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, 

Fundo Geral do Turismo – FUNGETUR, coordenado pelo Banco do Nordeste, com recursos 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID (QUEIROZ, 2001). 

Nesta primeira etapa do PRODETUR/BA foi possível definir quatro Zonas Turísticas, 

são elas: Baía de Todos os Santos, Costa dos Coqueiros, Costa do Descobrimento e Chapada 

Diamantina. Estas zonas deveriam conter Centros Turísticos (hotéis, restaurantes, 

infraestrutura de lazer, urbanização, etc). Diante deste requisito, as duas primeiras Zonas 

Turísticas que implantaram os Centros Turísticos foram: Costa do Descobrimento, com três 

Centros (Itacaré/Ilhéus; Porto Seguro/Caraíva; Ponta da Baleia/Abrolhos) e Costa dos 

Coqueiros com o Centro Turístico Forte/Sauípe. Já em 1993 surgiram mais três Zonas 

Turísticas, são elas: Costa do Dendê, Costa do Cacau e Costa das Baleias. A primeira etapa do 

PRODETUR/BA iniciou-se definitivamente em 1995 e foi concluída em 2001 e foram 

investidos 670 milhões de dólares, em mais de 500 projetos (nos setores de energia, 

transportes, saneamento, aeroportos, recuperação do Patrimônio Histórico, entre outros) 

(QUEIROZ, 2001). 

Na segunda etapa do PRODETUR/BA foram previstos recursos de 800 milhões de 

dólares para o desenvolvimento econômico e social. Nesta etapa foi lançado pelo governo do 

Estado em parceria com a SCT o documento “Século XXI: Consolidação do Turismo” o qual 

apresenta as estratégias para o período de 2003/2020. Este documento incluiu mais 4 zonas 

turísticas (Caminhos do Oeste, Lagos do São Francisco, Caminhos do Sertão e Vale do 

Jiquiriçá) com o objetivo de explorar as potencialidades do interior, dinamizando o turismo 

em todo o território baiano (OLIVEIRA, 2006). 

 

Nota-se, portanto, que o turismo baiano passou a representar, desde 1991, com 

continuidade até nossos dias, uma das mais importantes estratégias de crescimento 

econômico para o Estado, merecendo destaque para o esforço em planejar e tentar 
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obter recursos através do Prodetur [...] Essa estratégia de incentivo ao 

desenvolvimento turístico em todo o Estado levanta questionamentos  sobre   quem   

será   os  verdadeiros  beneficiados  por   essa   política  de desenvolvimento  

regional  turístico,  com  reflexos  no  poder  de  compra  do  trabalhador, custo de 

vida alto, qualidade dos serviços turísticos, etc (CARVALHO, 2014, p. 55). 

 

No governo de César Borges (1999-2002) o setor terciário da economia foi o que mais 

cresceu principalmente o setor turístico que propiciou além do desenvolvimento nas regiões 

baianas a valorização da cultura local. 

 

O governo da Bahia reconhece a interdependência entre a cultura e o turismo. A 

cultura é um fator de diferenciação da oferta turística, e o turismo, um elemento 

facilitador da implementação da indústria cultural. Justamente por essa razão, o 

governo trata a cultura como produtora de riqueza econômica, ao contrário de outras 

regiões do país, onde a cultura recebe tratamento apenas residual, como se fora 

eventual excedente do crescimento econômico. Um dos vários exemplos que 

referendam a atitude pró-ativa do governo frente à área da cultura é o projeto do 

Cluster de Entretenimento da Bahia, capitaneado pela Secretaria da Cultura e 

Turismo. Prevê esse projeto a necessidade de mais investimentos privados na 

ampliação, sofisticação e dinamização do conjunto da oferta de atrativos e serviços 

de entretenimento, além do estímulo e apoio governamental à maior sinergia e 

integração negocial entre cultura e turismo (BAHIA, 2000, p. 2). 

 

Denota-se no governo de César Borges uma presença significativa de interesses 

ligados na interação da cultura com o setor do turismo. A cultura e o turismo são 

intrinsicamente ligados, por isso devem ser exploradas igualmente. A cultura propicia ao 

turismo o aumento da atratividade do local, fazendo com que cresça o número de turistas e 

também “ajuda a diferenciar o produto turístico, atraindo um segmento de mercado de nível e 

renda mais elevados, maior gasto médio diário e maior taxa de permanência” (SAMPAIO, 

2006, p. 82). 

Dessa forma, tem-se então a criação a partir da Secretaria de Cultura e Turismo e da 

Secretaria de Planejamento, um “Cluster Entretenimento, Cultura e Turismo da Bahia” que 

nada mais é do que uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP 

(BAHIA, 2000). No segundo mandato, Paulo Souto (2003-2007) consolidou a Bahia a partir 

do desenvolvimento do setor turístico e também direcionou suas ideias para o fato de que a 

cultura deve ser analisada a partir do setor turístico. 

Já no governo de Jacques Wagner (2007-2014) procurou incrementar o turismo a partir 

de um viés mais social, estruturando um projeto de turismo étnico e procurando ressaltar os 

“compromissos políticos e sociais com comunidades afrodescendentes historicamente 

excluídas dos benefícios econômicos gerados pelo turismo. [...] reconhecimento da 
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importância da contribuição cultural africana, além da inclusão social e econômica” 

(PINHEIRO, 2015, p. 33). 

A partir desta contextualização das políticas públicas do turismo inseridas no Estado 

da Bahia (ver quadro 02), pode-se pensar em um turismo que propicia o desenvolvimento 

local, com a “possibilidade de terceirização e criação de serviços especializados e a 

multiplicação de outros serviços que acabam desaguando na economia turística. Por essa via, 

o turismo pode realmente representar a possibilidade de geração de muitos empregos diretos e 

indiretos” (SAMPAIO, 2006, p.89). 

Esta ideia é complementada pelos autores Alves & Alves (2014) quando afirma que o 

setor turístico não pode ser analisado sob um aspecto meramente econômico, mas deve 

considerar as multiplicidades de fatores envolvidos, como a ótica da comunidade local e seu 

desenvolvimento local. O turismo é um “fenômeno social que interfere no cotidiano da 

população local, considerado não somente como fomentador do crescimento econômico, mas 

um grande produtor, organizador e consumidor de espaços, tornando-se uma alternativa para 

um desenvolvimento local” (ALVES; ALVES, 2014, p. 96). 

 

Quadro 02 - Retrospectiva das Políticas Públicas de Turismo no Estado da Bahia 
PERÍODO GOVERNO POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO – 

BAHIA 

TIPOS DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 
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Régis Pacheco 

(1951-1955) 

Conselho de Turismo da Cidade de Salvador; 

Criação da Diretoria Municipal de Turismo; 

Plano Diretor de Turismo de Salvador. 

Reguladora 

Balbino Filho 

(1955-1959) 

Criação do Plano de Desenvolvimento da 

Bahia. 
Reguladora 

Juracy 

Magalhães 

(1959-1963) 

Criação do Conselho de Turismo de Salvador; 

Plano Municipal de Turismo; 

Superintendência de Turismo da Cidade do 

Salvador; Programa de Recuperação 

Econômica da Bahia. 

Estabilizadora; 

Reguladora 

Lomanto Júnior 

(1963-1967) 

Modernização na infraestrutura do Estado da 

Bahia. 

Estabilizadora; 

Reguladora 

Luis Viana Filho 

(1967-1971) 

Plano de Turismo do Recôncavo Baiano; 

Empresa de Turismo na Bahia. 

Estabilizadora; 

Reguladora; Alocativa 

Antônio Carlos 

Magalhães 

(1971-1975) 

Requalificação dos espaços urbanos; 

Programa de Remanejamento da Orla 

Marítima; Conselho Estadual de Turismo; 

Coordenação de Fomento ao Turismo; Projeto 

“Baía de Todos os Santos”. 

Estabilizadora; 

 Reguladora; Alocativa 

Roberto Santos 

(1975-1979) 

Marketing turístico; Centro de Convenções da 

Bahia. 

Estabilizadora; 

Reguladora; Alocativa 

Antônio Carlos 

Magalhães 

(1979-1983) 

Requalificação dos espaços urbanos; 

Caminhos da Bahia. Reguladora; Alocativa 

João Carneiro; 

Waldir Pires; 

Nilo Coelho 

(1983-1991) 

Reestruturação do Sistema Estadual de 

Turismo; Caminhos da Bahia; Programa Pró-

Turismo. 
Reguladora; Alocativa 
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Continuação 
PERÍODO GOVERNO POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO – 

BAHIA 

TIPOS DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 
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Antônio Carlos 

Magalhães 

(1991-1994) 

Programa de Desenvolvimento do Turismo I 

da Bahia; Projeto Linha Verde. 
Estabilizadora; Alocativa; 

Distributiva 

Paulo Souto 

(1995-1998) 

Secretaria da Cultura e Turismo. 
Alocativa 

César Borges 

(1999-2002) 

Cluster Entretenimento, Cultura e Turismo da 

Bahia. 
Alocativa; Distributiva 

Paulo Souto 

(2003-2007) 

Superintendência de Investimentos em Polos 

Turísticos. 
Alocativa; Distributiva 

Jacques Wagner 

(2007-2014) 

Projeto de Turismo étnico. Alocativa; Distributiva; 

Compensatória 

Fonte: Elaboração própria, 2016.  

 

Nota-se ao longo desta subseção que muitas políticas públicas do turismo foram 

reformulando ao longo dos governos e agregando novas estratégias políticas. O turismo surgiu 

como um fenômeno propulsor para o desenvolvimento no Estado da Bahia, mas ainda é 

pouco valorizado no que tange as questões sociais (SOUZA, 2011). 

Diante do exposto, percebe-se a necessidade de desenvolver mais estudos sobre a 

temática políticas públicas de turismo no Brasil e na Bahia, a fim de esclarecer a importância 

do turismo como fenômeno complexo, que contém diversas particularidades e imprescindível 

para o desenvolvimento local e nesse contexto, compreender melhor as particularidades das 

regiões, torna-se crucial estudar as políticas públicas do turismo e o desenvolvimento local, 

onde a proposta da perspectiva da escala humana pode se mostrar bastante adequada. 

 

2.3 O DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

A temática do desenvolvimento começou a ser o centro das agendas econômicas no 

pós-guerra, principalmente quando os países industrializados começaram a ajudar 

economicamente os países não desenvolvidos, visando o crescimento e modernização. 

Percebe-se, portanto, a participação do Estado diretamente no planejamento e atuação na 

economia (CAMPOS; SOMEKH, 2001). 

A União Europeia, a partir de 1990 começou a financiar projetos-piloto de renovação 

em diversas cidades no intuito de melhorar as áreas urbanas que foram afetadas pela 

decadência econômica, ou seja, solucionaram problemas de esvaziamento funcional, exclusão 

social etc (CAMPOS; SOMEKH, 2001). 
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O estudo sobre desenvolvimento local no Brasil vem despertando interesse no início 

dos anos 1990, devido à promulgação da Constituição Federal de 1988 que instituiu a 

descentralização administrativa dando prerrogativas para os municípios. Também nesse 

período começou a surgir ações em parceria, ou seja, projetos com características voltadas 

para “a proteção e promoção social; acesso a direitos e inserção econômica; moradia e 

trabalho; aspectos ambientais e sociais” (SILVEIRA, 2010, p. 52). Outros autores divergem 

quanto ao período das discussões a respeito do desenvolvimento local, mas as opiniões 

estudadas pertencem ao intervalo de tempo das décadas de 1970 e 1990 (SEGATTO, 2013). 

O local passou de simples território passivo para um local de movimentos endógenos 

cujo valor está na organização social e nos recursos humanos e naturais (DOWBOR, 2008). 

Para Silveira (2010) alguns elementos podem ser identificados nesta nova concepção do local 

e do desenvolvimento, destacam-se: i) construção de parcerias entre organizações de distintos 

setores; ii) auto-organização e capacitação das populações locais; iii) participação social tanto 

no planejamento quanto na gestão de projetos; iv) cidadão como agente ativo dos processos; 

v) maior dimensionamento da noção de políticas públicas. 

Para Fischer (1992) o “local” apresenta duas vertentes, uma no sentido da 

convergência e outra no sentido da divergência. O local pode referir-se a um território, base, 

delimitado e pode significar também um espaço abstrato de relações sociais, o qual dispõe de 

uma interação de grupos sociais que se articulam com finalidades em comum. A importância 

de recorrer ao âmbito local e ao desenvolvimento é justificado pelos autores Miranda e 

Magalhães (2001) como muito pertinente para o contexto atual da economia brasileira, pois 

trata de questões sociais e estruturais. Os autores apontam quatro justificativas para estudar o 

desenvolvimento local, são elas: i) desigualdade como fenômeno estrutural; ii) 

descontinuidade das políticas públicas; iii) não há consideração da política nacional sobre os 

projetos locais; iv) risco de criar sistemas “paralelos” ou “informais”, como forma de incluir 

questões que anteriormente já tinha sido excluído dos sistemas oficiais de geração e 

distribuição de renda (MIRANDA; MAGALHÃES, 2001). 

As teorias envolvendo o desenvolvimento local vem sofrendo modificações devido ao 

cenário do declínio econômico nas grandes áreas e do enfraquecimento do papel do Estado 

como único detentor das políticas econômicas, além de surgir novos paradigmas a respeito da 

teoria macroeconômica do desenvolvimento, ou seja, a teoria do crescimento endógeno 

(AMARAL FILHO, 2001). 

Segundo Arocena (1988) o alicerce do desenvolvimento local está embutido em três 

vertentes básicas: evolucionismo, historicismo e estruturalismo. O evolucionismo está 
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estruturado nas sociedades mais avançadas, não se preocupa com os aspectos que levaram a 

formação social ou o que levou a produção do desenvolvimento. Já o historicismo leva em 

consideração a base histórica de cada localidade, ou seja, estuda a origem e projeta o futuro. A 

corrente estruturalista baseia-se no estudo do local como forma de compreender o aspecto 

global. Já para Moreira & Crespo (2012), o desenvolvimento local baseia-se em três pilares: 

preocupação com as necessidades das populações; mobilização das necessidades locais e 

visão integrada dos problemas e soluções. Desenvolvimento local engloba estes pilares citado 

por Moreira & Crespo (2012) e de acordo com Mendes (2006, p. 88) a “proposta do 

desenvolvimento local é rediscutir qualidade de vida, não pelo processo de acumulação e sim 

pela oportunidade de realização do ser humano na integralidade de sua personalidade 

existencial”. 

Com base nas ideias de Mendes (2006) torna-se necessário pensar em princípios que 

promovam o aproveitamento das potencialidades locais e que superem as barreiras que 

impedem o processo de desenvolvimento local: i) aproveitar as potencialidades e vantagens 

competitivas locais; ii) melhorar a qualidade de vida; iii) conservar o ambiente; iv) 

democratização do poder e participação social; v) descentralização; vi) integração dos vários 

setores de desenvolvimento (FILHO, 1999). Repensar o desenvolvimento a partir das 

características culturais, sociais existentes, ou seja, desenvolvimento voltado para a escala 

humana pode propiciar a comunidade: sua autoafirmação, identidade e forças produtivas 

(NETO DE JESUS, 2014). 

Para Buarque (1999) o desenvolvimento local é um processo endógeno presente em 

microunidades de agrupamentos sociais que podem promover e dinamizar a economia com 

finalidade de obter qualidade de vida digna. O desenvolvimento local para Buarque baseia-se 

não só nos valores econômicos, políticos, mas também: 

 

Representa uma singular transformação nas bases econômicas e na organização 

social em nível local, resultante da mobilização das energias da sociedade, 

explorando as suas capacidades e potencialidades específicas. Para ser um processo 

consistente e sustentável, o desenvolvimento deve elevar as oportunidades sociais e 

a viabilidade e competitividade da economia local, aumentando a renda e as formas 

de riqueza, ao mesmo tempo em que assegura a conservação dos recursos naturais 

(BUARQUE, 1999, p.9). 

 

Segundo Vazquez-Barquero (2001) o desenvolvimento local garante o 

desenvolvimento sustentável quando há uma interação das dimensões sociais, econômicas e 

ambientais, além da eficiente iniciativa dos atores sociais quanto ao uso dos recursos públicos 

e privados que garantam a igualdade socioeconômica da localidade. O desenvolvimento local 
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pode promover a preservação/conservação ambiental, identidade cultural, geração de 

ocupações produtivas e de renda, desenvolvimento participativo e qualidade de vida 

(BARBOSA, 2005). É, portanto, um processo de transformação social, econômico, cultural e 

político em que os principais beneficiários são os cidadãos. Para que ocorra o 

desenvolvimento local torna-se importante que os cidadãos (atores locais) participem mais das 

questões que envolvem o meio local, além de estar por dentro do contexto global, da 

reestruturação produtiva das economias nacionais e das crises atuais (ORLANDO, 2004). 

Souza (1997) destaca que para a atividade turística contribuir no processo do 

desenvolvimento local é essencial pensar em duas dimensões. A primeira dimensão está 

relacionada com a autonomia, pois quando a população participa ativamente da gestão dos 

recursos socioespaciais fica mais fácil desenvolver a localidade; a segunda dimensão trata dos 

graus de complexidade, ou seja, os contatos produzidos entre grupos sociais distintos 

socioeconomicamente e culturalmente. Já os autores Lorenzo e Zamora (2005) afirmam que o 

turismo contribui no desenvolvimento local quando há controle de gestão, ou seja, baixo 

impacto no que tange os recursos e investimentos repassados para o município, além da 

presença efetiva da população na economia local e o respeito às tradições locais. 

 

2.3.1 Escala Humana como base norteadora do Desenvolvimento Local 

 

Este trabalho tem como base norteadora o desenvolvimento local voltado para a escala 

humana, dessa forma a importância de estudos que tratem do desenvolvimento na escala 

humana é imprescindível para que o desenvolvimento local se solidifique. Quando os 

municípios, estados, países possuem essa prática do desenvolvimento voltado para a escala 

humana, percebe-se uma melhor promoção do turismo (CORIOLANO, 2013). 

Alguns estudos nacionais e internacionais já apontam a teoria da escala humana como 

sendo o primordial para o desenvolvimento local. Destacam-se aqui as contribuições, no 

âmbito nacional, as obras de Santos (2000) “Por uma outra Globalização. Do pensamento 

único à consciência universal”; Coriolano (2003) “Os limites do desenvolvimento e do 

Turismo”; Dowbor (2008) com “Democracia econômica: alternativas de gestão social”; 

Pereira (2011) com “Desenvolvimento à Escala Humana: Uma Análise em São Tomé das 

Letras – MG”; Lima & Uchôa (2015) “Urbanização e desenvolvimento em escala humana na 

Amazônia Rondoniense: o poder local” etc. Já no cenário internacional tem-se a obra do 

chileno Max-Neef (1994) “Desarrollo a escala humana – conceptos, aplicaciones y algunas 

reflexiones”; Hevia (2003) “Desarrollo Humano y Ética para la Sustentabilidad”; 
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Ballesteros (2010) “Una aproximación a los valores de la economía solidaria desde las ideas 

de Max-Neef”, etc. Outra contribuição muito importante neste trabalho é a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Organização das Nações Unidas, em 1948, 

o qual apontou rumos e diretrizes para a promoção do desenvolvimento na escala humana. 

O desenvolvimento na escala humana rompe com os paradigmas da economia 

ortodoxa quando propõe um desenvolvimento voltado para a qualidade de vida das pessoas, 

ou seja, quando há saúde, educação, seguridade social e quando todos os indivíduos 

satisfazem suas necessidades básicas. Este conceito foi desenvolvido pelo Centro de 

Alternativas de Desarrollo – CEPAUR, no Chile e pela Fundação Dag Hammarskjold, na 

Suécia, em 1986, em especial por Manfred Max-Neef e apoio de dois colaboradores Antonio 

Elizalde Hevia e Martín Hoppenhayn. Este desenvolvimento parte do princípio da existência 

de uma autodependência e uma articulação dos seres humanos com a natureza e tecnologia. É 

um desenvolvimento descentralizado e adaptado, sendo as pessoas os protagonistas 

(GONZÁLEZ, 2009). 

Para Grondona (2014, p. 55) o conceito da escala humana apresenta os seguintes 

pilares: “(1) debe estar orientado enteramente hacia la satisfacción de las necessidades [...] (2) 

debe ser endógeno y autodependiente, es decir, se apoya sobre las fuerzas “propias” de las 

sociedades que lo emprenden y, finalmente, (3) se encuentra en armonía con el medio 

ambiente”. 

A formulação do modelo de desenvolvimento na escala humana elaborado por Max-

Neef se deu nos países da América Latina, no período final de 1980 e início de 1990. Estes 

países possuíam um cenário semelhante entre eles: redemocratização, desenvolvimento 

voltado para os ideais neoliberais do livre mercado, desigualdade social. A obra de Max-Neef 

“Desenvolvimento em escala humana” critica o pensamento econômico clássico e seus 

projetos para os países periféricos (NASCIMENTO, 2013). 

Para Ballesteros (2010) o desenvolvimento na escala humana torna-se fundamental 

para gerir melhor o local, dessa forma ele ressalta que, 

 

La Economía que aquí se presenta intenta ser una alternativa a la crisis combinando 

una forma ética, recíproca y cooperativa de consumir, producir, intercambiar, 

financiar, comunicar, educar y desarrollarse para así promover una nueva manera de 

pensar y de vivir. Los aspectos diferenciales de ésta estarían en su forma de 

organizarse autónoma e independiente, autogestionada; en la utilidad social cultural 

y/o medioambiental de sus proyectos; en la propiedad y el control social de los 

procesos, que necesariamente hace referencia a la participación; el arraigo territorial, 

la democracia real, y la necesaria sostenibilidad económica, mediante la 

autosuficiencia financiera (BALLESTEROS, 2010, p. 90). 
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Max-Neef (1994) traz como fatores determinantes para o desenvolvimento da escala 

humana três pilares: o primeiro são as necessidades humanas, o segundo é a autodependência 

(engajamento das pessoas nos diferentes espaços) e o terceiro são as articulações orgânicas. 

Estes pilares devem estar bem interligados e para que realmente ocorra o desenvolvimento é 

preciso ter uma base sólida nas questões sustentáveis, e que só serão alcançadas quando as 

pessoas se tornarem protagonistas e não mais objetos. Para este autor, o cidadão precisa de 

autonomia para participar das questões de cunho econômico, político, cultural, social e 

ambiental. O desenvolvimento só será alcançado quando houver dignidade e respeito do ser 

humano nos diversos âmbitos sociais (trabalho, educação, saúde, etc). 

No estudo do Desenvolvimento a Escala Humana, Max-Neef (1994) aponta três 

princípios: i) a economia deve servir as pessoas e não as pessoas servirem a economia, ou 

seja, a pessoa é o único fim do desenvolvimento; ii) o desenvolvimento se refere as pessoas, 

não aos objetos, dessa forma é imprescindível valorizar o ser e não o ter; iii) o crescimento 

não é desenvolvimento, mas este pode gerar o crescimento. 

Santos (2000) também adepto da escala humana, acredita que haverá uma mudança 

histórica no que diz respeito ao fenômeno endógeno (de baixo para cima). Os países 

subdesenvolvidos e marginalizados vão poder dialogar livremente, participar mais de 

movimentos que busquem a sustentabilidade, a qualidade de vida. 

A escala humana só se efetiva quando as políticas públicas priorizam em suas ações o 

cidadão como beneficiário de condições de vida digna, com direito ao trabalho, educação, 

moradia e lazer. Não se pensa na economia do ter, mas na sociedade do ser, onde o ser 

humano e a cultura de cooperação e solidariedade são fatores essenciais para o 

desenvolvimento local (MAX-NEEF, 1994). 

As políticas públicas podem alavancar o desenvolvimento na escala humana quando 

oferece na localidade geração de emprego e bem-estar (qualidade de vida) do indivíduo. O 

desenvolvimento voltado para a escala humana e a qualidade de vida podem ser mensurados 

por critérios objetivos e subjetivos. Os critérios objetivos apresentam as variáveis: renda, 

níveis de educação, lazer etc. Já os critérios subjetivos apresentam como variáveis: as 

liberdades humanas, direitos, participação social etc (LIMA; UCHÔA, 2015). 

Quanto mais elevada a qualidade de vida dos cidadãos de uma localidade, maior será o 

seu processo de desenvolvimento, o que significa que a escala humana foi alcançada através 

das necessidades humanas: de subsistência, de proteção, de afeto, de entendimento, de 

participação, de ócio, de criação, de identidade e de liberdade. 
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Para Max-Neff (1994) as localidades que possuem desenvolvimento, sob o enfoque da 

escala humana, estão mais preparadas para promover o turismo. Já os lugares que não 

respeitam os direitos humanos, com índices elevados de desigualdade, pobreza, violência, não 

são bem-sucedidos com a atividade turística. 

A busca por indicadores que mensurem as políticas públicas de turismo como 

provedores para o desenvolvimento local, principalmente voltado para a escala humana, 

tornam-se crucial. Os primeiros indicadores relacionados ao desenvolvimento no período da 

industrialização e acumulação de capital produtivo foram: o nível de renda per capita, taxa de 

desemprego, distribuição interna da renda, infraestrutura básica. Estes indicadores são 

importantes para o atendimento de algumas necessidades humanas, mas medem apenas o lado 

material das necessidades (ASSIS, 2006). 

 

2.3.1.1 O Desenvolvimento Local sob o enfoque de Max-Neef 

 

Para Max-Neef (1994) a existência de indicadores relacionados as necessidades 

humanas torna-se fundamental para avaliar se há ou não qualidade de vida e desenvolvimento 

local. O autor afirma que as necessidades humanas são as mesmas em qualquer tempo e 

cultura, o que modifica são os modos empregados na sua forma de satisfação e os recursos 

utilizados para alcançar suas necessidades. Este autor ainda reforça que a teoria do 

desenvolvimento na escala humana identifica nove necessidades fundamentais que agrupam 

as necessidades mais específicas. Metodologicamente o autor propôs um sistema de matriz 

das necessidades fundamentais aplicadas tanto nos países europeus quanto nos países latino-

americanos. É indispensável, portanto, conhecer o que são necessidades e o que são aqueles 

que satisfazem estas necessidades. 

A matriz que traz a relação das necessidades humanas em duas categorias: axiológicas 

e existenciais foi de suma importância, pois quando relacionados a partir das linhas e colunas 

percebe-se os “satisfatores” que são os meios de atender as necessidades (Figura 01). 

A categoria axiológica engloba a: subsistência, proteção, afeto, entendimento, 

participação, ócio, criação, identidade e liberdade. Já a categoria existencial inclui: ser 

(atributos pessoais ou coletivos que se exprimem como substantivos), estar (espaços e 

ambientes), fazer (ações pessoais e coletivas, que podem ser designadas por verbos) e ter 

(instituições, normas, mecanismos, ferramentas e leis). Vale frisar que um “satisfator” pode 

atender diversas necessidades e uma necessidade pode ser atendida por vários "satisfatores". 

Exemplifica-se como satisfator, a alimentação e moradia, que são "satisfatores" da 
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necessidade de subsistência. Diante disso, os “satisfatores” podem ser vistos como bem 

econômico, cultural, social, etc. que satisfazem uma ou várias necessidades humanas. A 

proposta do autor de se construir uma matriz é para fins de diagnóstico, planejamento e 

avaliação (MAX-NEEF, 1994). 

 

NECESSIDADES 
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Figura 01 - Esquema da Matriz das necessidades humanas 
Fonte: Max-Neef (1994) adaptado pela autora (2016). 

 

O autor destaca também a existência de vários tipos de "satisfatores", podendo ser, 

dependendo do local aplicado: i) violadores ou destrutores: são aplicados para resolver uma 

determinada necessidade, mas faz ao contrário, impossibilita a satisfação em um prazo 

imediato e impede de atender outra necessidade. Exemplos de "satisfatores" violadores são: 

autoritarismo, burocracia, imposto; ii) pseudossatisfator: apresenta uma falsa sensação de 

satisfação de uma necessidade, pois são induzidos por meios de comunicação (publicidade, 

propaganda, internet, etc.). Exemplo de pseudossatisfator é a Democracia formal; iii) 

inibidores: são aqueles que inibem a possibilidade de satisfazer outras necessidades. É o caso 

da produção tipo Taylorista, pois gera empregos e salários, mas impossibilita a satisfação das 

necessidades de participação, criação, liberdade, entendimento, tem-se também como 

exemplo o paternalismo; iv) singulares: só satisfazem uma determinada necessidade, sendo 

neutro na satisfação de outras necessidades. Exemplos dos "satisfatores" singulares são: o 

voto, a televisão comercial, etc.; v) sinérgicos: ao contrário do singular, são "satisfatores" que 

satisfazem uma determinada necessidade, mas também contribuem para satisfazer 

 

SATISFATORES 
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simultaneamente outras necessidades, temos como exemplos a educação popular e a medicina 

preventiva (MAX-NEEF, 1994). 

Vale frisar a importância do satisfator para o desenvolvimento local, pois quando a 

necessidade humana não é satisfeita de maneira adequada, pode produzir patologias coletivas 

(doenças), a saber: o desemprego, a marginalidade, a hiperinflação entre outras patologias e 

diversos tipos de pobreza humana (MAX-NEEF, 1994). 

 

[…] cualquier necesidad humana fundamental que no es satisfecha adecuadamente 

revela una pobreza humana. La pobreza de subsistencia (debido a alimentación y 

abrigo insuficientes); de protección (debido a sistemas de salud ineficientes, a la 

violencia, la carrera armamentista, etc.); de afecto (debido al autoritarismo, la 

opresión, las relaciones de explotación con el medio ambiente natural, etc.); de 

entendimiento (debido a la deficiente calidad de la educación); de participación 

(debido a la marginación y discriminación de mujeres, niños y minorías); de 

identidad (debido a la imposición de valores extraños a culturas locales y regionales, 

emigración forzada, exilio político, etc.) y así sucesivamente (MAX-NEEF, 1993, p. 

239-240) . 

 

Diante desta perspectiva indicada na matriz das necessidades humanas (Quadro 03), 

deve-se pensar o desenvolvimento local na escala humana a partir do interesse voltado para o 

homem, para a justiça e equidade, não desmerecendo o capital e lucro, mas buscando novas 

soluções para as crises econômicas, políticas e sociais. 

Incluem-se nesta matriz das necessidades humanas “formas de organização, estruturas 

políticas, práticas sociais, condições subjetivas, valores e normas, espaços, contextos, 

comportamentos e atitudes, todas em uma tensão permanente entre consolidação e mudança” 

(HEVIA, 2008, p. 14). 

 

Quadro 03 – Exemplo de matriz de necessidades humanas básicas 
Necessidades Ser Ter Fazer Estar 

Subsistência Saúde física, saúde 

mental, equilíbrio, 

senso de humor. 

Alimentos, trabalho, 

refúgio. 

Alimentar, 

descansar, 

trabalhar. 

Natureza, quadro 

social. 

Proteção Assistência, 

autonomia, equilíbrio, 

solidariedade. 

Seguridade social, 

trabalho, direitos, 

família. 

Cooperar, 

prevenir, tratar da 

cura, planificar. 

Habitação, 

ambiente social, 

espaço vivo. 

Afeto Autoestima, paixão, 

humor, tolerância 

solidariedade, respeito. 

Amigos, família, 

relação com a 

natureza. 

Amar, carinho, 

cuidar, expressar 

emoções, 

compartilhar. 

Vida privada, casa, 

espaços de 

convivência. 

Compreensão Consciência crítica, 

saber, capacidade de 

resposta, curiosidade. 

Literatura, 

professores, métodos, 

políticas, informação. 

Investigar, 

estudar, 

experimentar, 

educar, analisar. 

Escolas, 

universidades, 

famílias, grupos, 

comunidades. 

Participação Dedicação, 

adaptabilidade, 

Responsabilidade.  

Direitos, 

responsabilidade, 

trabalho, privilégios. 

Afiliar-se, 

cooperar, sugerir, 

opinar, discordar. 

Relações 

participativas, 

associações, igrejas. 
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Continuação 
Necessidades Ser Ter Fazer Estar 

Criação Intuição, imaginação, 

criatividade, coragem, 

independência, 

curiosidade. 

Habilidades, ofício, 

método, trabalho. 

Trabalhar, 

construir, 

inventar, 

desenhar, compor. 

Seminários, grupo 

cultural, espaço 

para a expressão. 

Recreio Curiosidade, senso de 

humor, imaginação, 

ousadia, tranquilidade. 

Jogos, shows, festas, 

paz de espírito, 

clubes. 

Abstrair, sonhar, 

fantasiar, divertir, 

jogar, relaxar. 

Privacidade, 

espaços de 

convivência, 

recreação. 

Identidade Sentimento de 

pertencimento, 

diferenciação, 

autoestima, afirmação. 

Símbolos, linguagem, 

hábitos, valores, 

grupos de referência. 

Integrar, realizar, 

comprometer, 

autoconhecer. 

Vida cotidiana, 

pertencimento, 

amadurecimento. 

Liberdade Autonomia, 

autoestima, 

determinação, 

afirmação, rebeldia, 

ousadia. 

Igualdade de direitos. Discordar, 

escolher, 

comprometer, ser 

diferente, arriscar. 

Espaço-tempo, 

plasticidade. 

Fonte: Max-Neef (1994). 

 

Percebe-se nesta matriz a presença de vários “satisfatores” que podem atender as 

necessidades humanas básicas. Estes “satisfatores” podem ser considerados segundo Max-

Neef (1994) como possíveis indicadores na busca do bem-estar social e qualidade de vida. Os 

“satisfatores” para Alkire (2002) são denominados como “ingredientes para a qualidade de 

vida”. Este autor traz as contribuições dos seguintes autores: Martha Nussbaum4 que resgata 

as dimensões (vida, saúde, interação, emoções, raciocínio prático, etc.), Deepa Narayan et al.5 

com as dimensões (bem-estar material, bem-estar do corpo, bem-estar social, segurança, 

liberdade de escolha e ação; bem-estar psicológico.), Doyal e Gough6 abordam as dimensões 

(comida, água, casa protegida, trabalho, ambiente físico, cuidado de saúde, segurança  na  

infância,  relações primárias significantes, segurança física, segurança econômica, controle de 

nascimento seguro, educação básica.), etc. Outros autores, no entanto, centram-se unicamente 

no conceito de desenvolvimento, como no caso de Sen (1990, 1992, 1993, 1999) com a 

“Teoria das Capacidades” (ALKIRE, 2002). 

Vale frisar que estes “satisfatores” denominados por Max-Neef (1994) também são 

encontrados com outra nomenclatura na obra dos economistas Musgrave & Musgrave (1980), 

o qual analisa a teoria e a prática das finanças públicas e a relação das três funções 

econômicas (alocativa, distributiva e estabilizadora) que o Estado apresenta. Para Musgrave & 

Musgrave (1980) os “satisfatores” na função alocativa são considerados como bens públicos 

                                                           
4 Obras relacionadas com as capacitações humanas centrais. 
5 Obras relacionadas com as dimensões do bem-estar. 
6 Obras relacionadas com as necessidades intermediárias. 
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(rodovias, iluminação, segurança, saneamento, etc) e semipúblicos (educação, saúde, 

desenvolvimento, etc), estes “satisfatores” destinam-se as necessidades básicas da população. 

Neste aspecto, o presente estudo identifica que os "satisfatores" de Max-Neef (1994) 

juntamente com as abordagens destes autores citados por Alkire (2002) e dos economistas 

Musgrave & Musgrave (1980) podem ser relevantes para a criação das dimensões e dos 

indicadores voltados para as políticas públicas do turismo sob o enfoque da escala humana. 

Dessa forma, identificamos as seguintes dimensões e indicadores: 

  

Quadro 04 – Síntese das necessidades humanas e suas respectivas dimensões e 

indicadores  
AUTORES NECESSIDADES  INDICADORES DIMENSÕES 

MAX-NEEF 

(1994) 

(SATISFATORES) 

1) Emprego 

2) Renda 

3) Educação 

4) Saúde 

5) Saneamento 

6) Desenvolvimento 

1) Emprego formal nas ACTs; 

1) Número de estabelecimentos 

turísticos; 

2) Renda média mensal do trabalhador 

formal; 

3) Taxa de analfabetismo; 

3) Número de matrículas iniciais; 

3) Número de estabelecimentos de 

ensino; 

4) Número de leitos hospitalares; 

5) Cobertura de água nos domicílios; 

5) Cobertura de esgoto nos domicílios; 

5) Coleta de lixo nos domicílios; 

6) Índice de Qualidade de Vida – IQV; 

6) Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal – IDHM. 

1) Econômica 

2) Renda 

3) Educação 

4) Saúde 

5) Saneamento 

6)Desenvolvimento 

ALKIRE (2002): 

Martha Nussbaum 

Deepa Narayan et 

al 

Doyal e Gough 

(INGREDIENTES 

PARA A 

QUALIDADE DE 

VIDA) 

1) Emprego 

2) Renda 

3) Educação 

4) Saúde 

5) Saneamento 

6) Desenvolvimento 

MUSGRAVE & 

MUSGRAVE 

(1980)  

(BENS 

PÚBLICOS E 

SEMIPÚBLICOS) 

3) Educação 

4) Saúde 

5) Saneamento 

6) Desenvolvimento 

Fonte: Musgrave & Musgrave (1980), Max-Neef (1994) e Alkire (2002), adaptado pela autora (2016). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo apresenta os instrumentos e procedimentos adotados durante a pesquisa a 

fim de atingir o objetivo deste estudo e também serão apresentadas suas limitações. 

Busca-se com este procedimento metodológico permitir que outras pesquisas 

percorram este mesmo caminho e alcancem algum objetivo semelhante a este aqui atingido. 

  

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O problema indutor desta pesquisa relaciona-se ao entendimento de como as políticas 

públicas para o turismo podem contribuir para a promoção do desenvolvimento local no 

Estado da Bahia, segundo a ótica da Escala Humana. 

 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

 

Segundo Lakatos e Marconi (2006) a pesquisa deve encontrar respostas para os 

objetivos propostos a partir do uso dos métodos científicos7, para as autoras a pesquisa não é 

apenas encontrar verdades, mas utilizar-se da ciência, a fim de responder seus objetivos. “A 

pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com método de pensamento reflexivo 

que requer um tratamento técnico ou científico, e se constitui no caminho para se conhecer a 

realidade ou para descobrir verdades parciais” (LAKATOS; MARCONI, p.15, 2006). 

Esta pesquisa conta com o método indutivo, que para Gil (2008, p. 9) o método parte 

“do particular e coloca a generalização como um produto posterior do trabalho de coleta de 

dados particulares. [...] a generalização não deve ser buscada apriorísticamente, mas 

constatada a partir da observação de casos concretos suficientemente confirmadores dessa 

realidade”. O método indutivo na pesquisa realiza-se a partir das ideias centrais do autor Max-

                                                           
7 “O conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros –, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do cientista” (LAKATOS; MARCONI, p. 83, 2006). 



41 

 

Neef (1994) sobre o desenvolvimento a Escala Humana, quando se tem como um dos 

propósitos a criação de indicadores utilizados nas políticas públicas do turismo, que possam 

ser associados a promoção do desenvolvimento local. Esta pesquisa também é descritiva e 

comparativa, pois é baseada na descrição e comparação das características das determinadas 

localidades de estudo, após análise dos indicadores. Segundo Gil (1999), o método 

comparativo baseia-se na investigação de indivíduos, classes, fenômenos ou fatos, com o 

intuito de destacar as similaridades ou diferenças entre eles. 

   

3.3 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

Para Yin (2005) a estratégia de pesquisa consiste na maneira como os dados serão 

coletados e analisados. Segundo o autor existem cinco principais estratégias de pesquisa nas 

ciências sociais: experimentos, levantamentos, análise de arquivos, pesquisas históricas e 

estudos de casos. A estratégia de pesquisa aqui adotada envolve o ambiente de estudo de 

escritório, onde no presente estudo foi a base das atividades de pesquisa bibliográfica e coleta 

de dados secundários, Para Gil, (2010 p.29) a pesquisa bibliográfica é “elaborada com base 

em material publicado, que incluem livros, artigos, dissertações, teses, anais de eventos 

científicos além de material disponível na internet”. Segundo essa abordagem, a pesquisa 

bibliográfica encontra-se tanto na organização do referencial teórico, quanto na coleta de 

dados secundários. 

 

Para que se possa avaliar a qualidade dos dados de uma pesquisa, torna-se 

necessário saber como os dados foram obtidos, bem como os procedimentos 

adotados em sua análise e interpretação. Daí o surgimento de sistemas que 

classificam as pesquisas segundo a natureza dos dados (pesquisa quantitativa e 

qualitativa), o ambiente em que estes são coletados (pesquisa de campo ou de 

laboratório), o grau de controle das variáveis (experimental e não experimental) etc. 

(GIL, p.28, 2010). 

 

Dada a complexidade e ineditismo do propósito deste estudo, optou-se por mesclar 

diferentes estratégias de pesquisa. No primeiro momento de investigação, utilizou-se a 

pesquisa histórica para compreender melhor as políticas públicas inseridas tanto no âmbito 

geral (Brasil) quanto no âmbito mais local (Estado da Bahia). No segundo momento foi 

priorizada a busca da identificação dos principais aspectos que Max-Neef e outros autores, 

voltados para esta abordagem da “Escala Humana”, consideram como importante para a 

qualidade de vida das pessoas. Já no terceiro momento, buscou-se a identificação dos dados 

secundários, associados direta ou indiretamente a atividade do turismo, obtidos nos bancos de 
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dados do governo federal e do Estado da Bahia: Programa de Desenvolvimento do Turismo – 

PRODETUR, Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR, Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada – IPEA, Ministério do Turismo, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, Ministério do Trabalho: RAIS/CAGED, Ministério da Saúde: DATASUS; 

Secretaria de Turismo - SETUR, Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI. Esta pesquisa, portanto, é 

de natureza quantitativa e qualitativa. 

Os critérios utilizados para a composição dos indicadores na pesquisa seguem as 

considerações propostas por Jannuzzi (2001) aplicadas ao contexto deste estudo, ou seja: 

comparabilidade no intuito de comparar as informações no tempo e espaço; disponibilidade 

da informação, ou seja, base de dados disponíveis para constituir uma série histórica; 

quantificáveis; e simples, de fácil compreensão. 

  

3.4 O RECORTE DA PESQUISA (LIMITAÇÕES) 

 

Esta pesquisa apresentou limitações, principalmente no que tange a Política Pública do 

Turismo, pois só foi possível trabalhar com o Programa de Desenvolvimento do Turismo – 

PRODETUR, por ser o único Programa a ter um embasamento voltado para o 

desenvolvimento local e para as questões das necessidades humanas. Além disso, esse 

programa tem carências referentes a disponibilização de alguns dados, como os investimentos 

realizados em todos os municípios que compõem as Zonas Turísticas, além de não apresentar 

uma sequência histórica dos dados. 
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4 PROPOSIÇÃO DE UMA ESTRUTURA TEÓRICO-CONCEITUAL PARA 

ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO SOB O ENFOQUE DA ESCALA HUMANA 

 

Este capítulo apresenta a estrutura teórico-conceitual que será de fundamental 

importância para responder a problemática em questão: “como as políticas públicas de 

turismo podem contribuir para a promoção do desenvolvimento local, segundo a ótica da 

Escala Humana?”. 

Destaca-se, no entanto, que este capítulo corresponde a terceira etapa para chegar ao 

objetivo geral (“propor uma estrutura analítica para avaliação das políticas públicas do 

turismo, enquanto agente de promoção do desenvolvimento local, sob a ótica da Escala 

Humana”). Apresenta-se neste capítulo, uma nova matriz das necessidades humanas que 

retrata as políticas públicas do setor turístico, elaborada com base na matriz construída na 

obra de Max-Neef (1994), e também um estudo sobre as dimensões e a 

composição/detalhamento dos indicadores das suas respectivas dimensões com base na 

revisão de literatura (Figura 02). 

 

 
Figura 02 - Esquema da estrutura teórico-conceitual 
Fonte: Elaboração própria, 2016. 
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4.1 MATRIZ DAS NECESSIDADES HUMANAS SOB A PERSPECTIVA DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS DO TURISMO 

 

A matriz das necessidades humanas deve ser analisada em forma interativa, pois todos 

os "satisfatores" que compõe a matriz podem servir para satisfazer mais de uma necessidade. 

Dessa forma, deve-se pensar em uma visão sistêmica, onde o desenvolvimento seja voltado 

para as pessoas (MAX-NEEF, 1994). 

Dessa maneira segue abaixo uma matriz com as mesmas necessidades contempladas 

na obra de Max-Neef (1994), mas com satisfatores que possivelmente retratam as políticas 

públicas do turismo (Quadro 05). 

 

Quadro 05 – Construção de uma matriz das necessidades básicas com foco nas políticas 

públicas do turismo 
Necessidades Ser Ter Fazer Estar 

Subsistência Saudável 
Alimento, emprego, 

moradia, escola, saúde 

Alimentar, 

trabalhar, 

descansar, estudar 

Grupos sociais 

Proteção Assistido 

Direitos, escola, 

emprego, moradia, 

infraestrutura 

Lutar Grupos sociais 

Afeto Respeitado 
Amigos, comunidades, 

instituições 

Compartilhar, 

reconhecer 

 

Espaços de 

convivência 

Compreensão Consciente Informação, métodos Investigar, estudar Comunidades 

Participação Decisivo 
Direitos, escola, moradia, 

saúde, alimento 
Sugerir, cooperar 

Associações, 

comunidades 

Criação Corajoso Habilidades, métodos Trabalhar, inventar Grupo cultural 

Recreio Tranquilo 

Eventos, lazer, praia, 

meio ambiente, 

urbanização turística 

Divertir 

 

Espaços de 

convivência 

Identidade Positivo 
Valores, grupos de 

referência 
Integrar, valorizar 

Comunidades, 

grupos 

Liberdade Autônomo Igualdade de direitos 
Discordar, 

escolher, arriscar 
Tempo e espaço 

Fonte: Max-Neef (1994) adaptado pela autora (2016). 

 

Segundo Siqueira & Ribeiro (2014), as políticas públicas do turismo devem levar em 

consideração a dignidade da pessoa humana, pressuposto básico do desenvolvimento na 

escala humana, proposta por Max-Neef (1994), para a promoção do desenvolvimento local. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos também acredita no desenvolvimento 

da escala humana e esclarece que a promoção para o desenvolvimento volta-se aos cidadãos, 

onde dessa forma, torna-se imprescindível o direito de ser, direito ao trabalho, ao lazer, a um 

padrão de vida digno, à instrução, à liberdade e à participação (CORIOLANO, 2013). 
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Lahera (2004) destaca a importância das políticas públicas no contexto da promoção 

do desenvolvimento sob o enfoque social. O autor questiona “o que é uma boa política 

pública” e afirma a importância da união dos setores públicos, privados e da participação da 

comunidade, para a promoção do desenvolvimento local. 

 

Una política pública de excelencia corresponde a aquellos cursos de acción y flujos 

de información relacionados con un objetivo político definido en forma democrática; 

los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la 

participación de la comunidad y el sector privado. Una política pública de calidad 

incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos os mecanismos, definiciones o 

modificaciones institucionales, y la previsión de sus resultados (LAHERA, 2004, p. 

8). 

 

Nota-se, portanto, uma aproximação de ideais de Lahera (2004) com Max-Neef 

(1994), principalmente quando afirmam ser essencial a autodependência da natureza, da 

sociedade civil e do Estado, além da importância do ser humano como parte integral de um 

todo (meio natural, social, cultural, político, econômico, etc). Diante do exposto na matriz do 

quadro 05, é possível observar que os indicadores se relacionam para a área social (educação, 

saúde, infraestrutura) e para a área econômica (renda, emprego). 

A busca por indicadores que retratem o desenvolvimento na escala humana torna-se 

cada vez mais apropriado para analisar o atual processo de desenvolvimento nas cidades 

brasileiras. Alguns Órgãos Institucionais do Brasil (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, Superintendência de 

Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI, Secretaria de Desenvolvimento Urbano da 

Bahia – SEDUR, etc) já apontam o desenvolvimento com um viés mais humano, onde o 

cidadão é participante ativo das decisões, assim como dos direitos sociais. 

Não há uma lista de indicadores disponibilizados sobre o desenvolvimento na escala 

humana, mas seguindo os princípios norteadores desta teoria é possível o agrupamento desses 

indicadores em dimensões analíticas tendo como base a proposição de Max-Neef (1994), 

sobre a essencialidade dos estudos e ações referentes ao desenvolvimento local. 

 

4.2 AS DIMENSÕES ANALÍTICAS 

 

Neste tópico serão apresentadas as dimensões essenciais para a proposição de um 

método para avaliação das políticas públicas do turismo, enquanto agente de promoção do 

desenvolvimento local, sob a ótica da Escala Humana, tendo-se como base as abordagens 

teóricas e conceituais consideradas neste estudo. 
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4.2.1 Dimensão Econômica 

 

Seguindo a lógica do autor Max-Neef (1994), o desenvolvimento se acha estreitamente 

relacionado com as pessoas (qualidade de vida) e não com os objetos (indicadores 

macroeconômicos: Produto Nacional Bruto – PNB, Produto Interno Bruto – PIB, etc, 

utilizados para definir se um país está melhor que o outro), o que leva a consideração de 

indicadores com essa conotação social e humana. 

Segundo Coriolano (2013) os modelos tradicionais que avaliam o desenvolvimento de 

um lugar são de natureza econômica, o qual não mensura de forma correta o 

desenvolvimento. Necessita-se, portanto, de indicadores que avaliem a qualidade de vida das 

pessoas e não apenas de indicadores predominantemente econômicos, que no geral medem a 

oferta agregada da economia e não o bem-estar da sociedade. 

Para medir o bem-estar social, Max-Neef (1994) supõe que é preciso que as 

necessidades humanas básicas sejam atendidas. Diante disso, o presente estudo, vincula a 

dimensão econômica a variáveis que representam esse aspecto humano, essencial no contexto 

de todas as atividades econômicas descartando com isso os tradicionais, não com medidas 

específicas da geração de riquezas ou valores econômicos, mas sim, o que mais chama 

atenção na sociedade capitalista atual, que é a falta de emprego formal e informal. “O 

emprego constitui uma variável básica do funcionamento de uma economia capitalista” 

(POCHMANN, 2002, p. 108). O trabalho assalariado não é necessariamente uma necessidade 

humana, mas possibilita as pessoas de atingir e satisfazer várias necessidades (sobrevivência, 

segurança, estabilidade, participação social, saúde, etc.), quando o cidadão está 

desempregado, seu bem-estar é prejudicado (JARA, 2014). 

 

Se, porém, o desemprego tem outros efeitos graves na vida dos indivíduos, 

provocando carências de outras espécies, então a melhoria introduzida pelo apoio ao 

rendimento teria a consequente limitação. Há provas abundantes que o desemprego, 

além da perda de rendimento, tem efeitos de largo espetro, como de doenças 

psicológicas, perda de motivação para o trabalho, de destrezas e de autoestima, 

aumento de doenças e de morbidade (e mesmo taxas de mortalidade), ruturas nas 

relações familiares e na vida social, agravamento da exclusão social e acentuação 

das tensões raciais e assimetrias de sexo (SEN, 2003, apud JARA, 2014, p. 23). 

 

Dessa forma, o trabalho torna-se um mecanismo de satisfação importante para as 

sociedades capitalistas, pois além de ser uma via de participação social, também é uma forma 

de reconhecimento por parte dos outros membros da sociedade (JARA, 2014). 
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Nota-se a relevância desta dimensão econômica no reconhecimento da complexidade 

humana. O bem-estar só é possível quando há condições de desenvolvimento social e pessoal, 

da auto-realização e da livre capacidade de escolha (JARA, 2014). 

Diante desta perspectiva das necessidades humanas, os indicadores voltados para a 

qualidade de vida que serão analisados nesta dimensão econômica são: emprego formal por 

Atividades Características do Turismo – ACT’s e número de estabelecimentos turísticos, 

entende-se que esses são responsáveis pela oferta de empregos diretamente relacionados ao 

setor. 

Os indicadores foram extraídos da base do PDET/RAIS/CAGED, para os anos 2000 e 

2010: o indicador “emprego formal nas Atividades Características do Turismo” é o número de 

emprego com características turísticas no âmbito formal em um determinado período. Já o 

indicador “número de estabelecimentos turísticos” é o número de instalações do setor turístico 

em um determinado período. 

 

4.2.2 Dimensão Renda 

 

De acordo com Sen (2011) muitas pessoas buscam possuir mais renda e mais riqueza, 

com a finalidade de ter mais liberdade para levar um tipo de vida que tanto deseja. Max-Neef 

(1994) também destaca que a renda e os bens são só um meio para ter uma vida desejada, 

 

Cuando la forma de producción y consumo de bienes conduce a erigir los bienes en 

fines en sí mismos, entonces la presunta satisfacción de una necesidad empaña las 

potencialidades de vivirla en toda su amplitud. Queda, allí, abonado en el terreno 

para la confirmación de una sociedad alienada que se embarca en una carrera 

productivista sin sentido. La vida se pone, entonces, al servicio de los artefactos en 

vez de los artefactos al servicio de la vida. La pregunta por la calidad de vida queda 

recubierta por la obsesión de incrementar la productividad de los medios. [...] La 

situación obliga a repensar el contexto social de las necesidades humanas de una 

manera radicalmente distinta de como ha sido habitualmente pensado por 

planificadores sociales y por diseñadores de políticas de desarrollo. Ya no se trata de 

relacionar necesidades solamente con bienes y servicios que presuntamente las 

satisfacen, sino de relacionarlas además con prácticas sociales, formas de 

organización, modelos políticos y valores que repercuten sobre las formas en que se 

expresan las necesidades. (MAX-NEEF, 1994, p. 38-39). 

 

A renda é considerada um elemento essencial de subsistência e vista como uma das 

maneiras de sanar as necessidades humanas básicas. Para Coriolano & Lima (2003) a renda e 

o lucro do setor turístico devem ficar na própria comunidade para contribuir na melhoria da 

qualidade de vida local. 
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Valendo-se desses pressupostos, e da necessidade da inclusão de indicador associado 

estritamente ao indivíduo social humano, uma das premissas de Max-Neef (1994) para a 

existência do desenvolvimento em escala humana, no presente estudo foi considerado para 

esta dimensão, o indicador de “renda média mensal do trabalhador formal no setor do 

turismo”. 

Os dados para o estudo do indicador “renda média mensal do trabalhador formal no 

setor do turismo” foram extraídos da base do PDET/RAIS/CAGED para os anos 2000 e 2010. 

Este indicador é o rendimento médio dos trabalhadores, de um determinado grupo, que 

apresentam as mesmas atividades turísticas no período analisado. 

Diante disso, entender quanto, em média, o trabalhador recebe por mês nas atividades 

características do turismo, torna-se importante para saber se as necessidades humanas podem 

ser alcançadas e se há o reconhecimento que o setor turístico contribui para a geração de 

emprego e aumento de renda local. 

Pelo exposto, as dimensões econômicas e de renda devem ser utilizadas como 

complementares das outras dimensões, a fim de buscar o desenvolvimento local com uma 

qualidade de vida digna. Para Sen (1985) deve-se pensar o desenvolvimento na dimensão 

renda, a partir dos direitos das pessoas e nas suas capacidades. 

 

4.2.3 Dimensão Educação 

 

A educação também é uma das necessidades humanas fundamentais que é priorizada 

no desenvolvimento sob o enfoque da escala humana e de suma importância para a qualidade 

de vida dos cidadãos. Segundo Sen (2000) a educação é fator-chave para amenizar um pouco 

a pobreza e melhorar a qualidade de vida, possibilitando aos indivíduos liberdades de escolhas 

individuais e coletivas. 

 

A melhoria da educação básica e da saúde não só melhora a qualidade de vida 

diretamente, mas também a capacidade de uma pessoa para ganhar um ingresso e 

livrar-se também de pobreza de ingresso [...] o mais provável é que mesmo as 

pessoas potencialmente pobres, tenham mais oportunidades para superar a pobreza 

(SEN, 2000, p. 118). 

 

Para Max-Neef (1994) o desenvolvimento em escala humana depende também da 

variável educação, pois sem conhecimento, não há nas localidades, senso crítico e poder de 

reconstrução social. Para este autor, uma sociedade com bom nível educacional facilita no 
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desenvolvimento local, na medida em que há mais participação das pessoas com condições de 

tomar decisões e assumir responsabilidades (MAX-NEEF, 1994). 

Assim, entende-se que esta dimensão, em termos quantitativos passa a considerar os 

seguintes indicadores: taxa de analfabetismo, número de matrículas iniciais e número de 

estabelecimentos de ensino. 

Os dados do indicador “taxa de analfabetismo” para o ano 2000 e 2010 foram 

extraídos do DATASUS. Este indicador mostra o número de pessoas que não sabem ler e 

escrever, em uma determinada faixa etária e um determinado período. Os dados dos 

indicadores “número de matrículas iniciais” e “número de estabelecimentos de ensino”, os 

dados foram coletados da SEI para o ano 2000 e 2010. O indicador “número de matrículas 

iniciais” corresponde a todas as matrículas, de todas as séries, em um determinado período. Já 

o indicador “número de estabelecimentos de ensino” corresponde ao total de instalações, com 

características de ensino, em um determinado período. 

Esses indicadores, no contexto da escala humana são importantes para analisar o grau 

de conhecimento dos trabalhadores formais das atividades características do turismo e analisar 

também o papel das políticas públicas do turismo no desenvolvimento local, ou seja, se as 

políticas públicas do turismo concebem aos profissionais do turismo daquela localidade 

estudos e capacitações, que lhes permitam um maior nível de participação no contexto social e 

econômico em que estão envolvidos, permitindo assim também a formação de cidadãos com 

melhores condições de tomar decisões e assumir responsabilidades, de acordo com as 

reflexões de Max-Neef (1994). 

Vale ressaltar que a opção de considerar o indicador de “matrículas iniciais” parte do 

pressuposto de que com ele é possível ter a ideia da grandeza da população que estaria sendo 

inicialmente mais bem preparada do ponto de vista educacional e com isso entender a relação 

com os efeitos benéficos da educação no contexto humano do desenvolvimento, conforme já 

discutido. 

 

4.2.4 Dimensão Saúde 

 

Max-Neef (1994) estabelece que a saúde é uma das necessidades fundamentais e um 

direito de todos os cidadãos. Para isso, a acessibilidade dos serviços de saúde precisam 

atender a todos (MAX-NEEF, 1994). Esta mesma visão encontra-se na obra de Buss (2000), o 

qual afirma a importância da qualidade de vida e bem-estar na dimensão saúde. Desta 

maneira, o conceito de saúde não fica restrito a uma visão unicausal relativo a doença, mas 
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também as questões sociais. “A saúde deixa de ser um estado estático, biologicamente 

definido, para ser compreendida como um estado dinâmico, socialmente produzido” (BUSS, 

2000, p. 174). No Brasil, a Constituição de 1988 estabelece, em seu artigo 196, que a saúde “é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988, p. 131). 

A partir desta visão dos autores, buscou-se nesta pesquisa identificar as relações 

possíveis entre as políticas públicas voltadas para o setor do turismo e as condições de saúde 

oferecidas a população local. Para isso optou-se pela análise através do indicador número de 

leitos hospitalares, como uma das maneiras de observar se ao longo dos anos das políticas 

públicas de turismo houve reflexos na infraestrutura da saúde nas localidades. 

Os dados do indicador “número de leitos hospitalares”, para o período 2000 e 2010, 

foram extraídos do DATASUS. 

 

4.2.5 Dimensão Saneamento 

 

Seguindo as ideias de Max-Neef (1994) sobre o desenvolvimento ser voltado para as 

pessoas, e seguindo também a base legal da Constituição Federal de 1988, destacamos nesta 

pesquisa que a saúde e o saneamento são duas dimensões as quais precisam ser priorizadas 

nas agendas de governo, pois caracterizam como necessidades básicas dos cidadãos. O 

saneamento além de promover a saúde preventiva das pessoas, fortalece também o 

desenvolvimento das localidades. Dessa forma o termo saneamento pode ser conceituado 

como, um “conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio 

ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de 

vida da população e à produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica” 

(TRATABRASIL, 2012, p. 9). 

Seguindo as ideias de Oliveira (2014, p. 47) o saneamento básico constitui “tanto uma 

privação em si mesmo como é criador de outras”, ou seja, se um morador vive em um local 

sem saneamento, poderá algum dia ficar doente e será privado de um emprego ou estudo, 

“assim a primeira privação (saneamento) provocou a segunda (emprego ou estudo)”. 

Nesta perspectiva serão considerados os seguintes indicadores para composição da 

dimensão saneamento: Cobertura de água nos domicílios (água canalizada rede geral) - trata 

da quantidade de domicílios que possuem rede canalizada de água em um determinado 

período; Cobertura de esgoto nos domicílios (rede geral de esgoto) - é a quantidade de 
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domicílios que possuem rede de esgoto em um determinado período; Coleta de lixo nos 

domicílios (coletado por serviço de limpeza) - trata da quantidade de domicílios que possuem 

serviço de coleta em um determinado período. Os dados dos dois primeiros indicadores foram 

coletados no banco de dados do IPEADATA para os anos 2000 e 2010, os dados do último 

indicador foram coletados no DATASUS também para os anos 2000 e 2010. 

  

4.2.6 Dimensão Desenvolvimento8 

 

Um novo enfoque sobre o desenvolvimento é adotado pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, quando introduz o conceito do Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH. Para Boisier (2000) o IDH não apresenta todos os 

elementos para o desenvolvimento local, mas abrange três elementos importantes que 

sintetizam o desenvolvimento. 

 

Por razones metodológicas, este Índice no incluye todos los ámbitos que el concepto 

de Desarrollo Humano considera. Es así como reúne sólo tres componentes del 

Desarrollo Humano: calidad de vida, longevidad y nivel de conocimiento.  Estas 

dimensiones, ligadas al nivel de vida de la población, pero también al desempeño de 

indicadores sociales del ámbito de la salud y de la educación, reflejan en sí mismas 

la evolución de muchas otra variables a lo largo tiempo. Por tanto, se concluye en el 

estudio citado, constituyen una síntesis de diversos elementos que conforman el 

Desarrollo Humano (BOISIER, 2000, p. 154). 

 

Pereira (1985) afirma que “não tem sentido falar-se em desenvolvimento apenas 

econômico, ou apenas político, ou apenas social. Na verdade, não existe desenvolvimento 

dessa natureza, parcelado, [...]. O desenvolvimento, portanto, é um processo de transformação 

global” (PEREIRA, 1985, p. 30). 

Para Max-Neef (1994) as necessidades humanas serão sanadas quando houver de fato 

uma qualidade de vida digna e bem-estar social e nesse sentido, Villota (1981) apresenta um 

conceito para a elaboração de um índice relacionado a qualidade de viva, considerando três 

elementos, naquilo que o autor denominou de “Índice de Qualidade de Vida – IQV”: 

esperança de vida ao nascer, taxa de mortalidade infantil e taxa de alfabetização da população, 

considerados como elementos essenciais para a qualidade de vida de um ser humano. 

Assim entende-se que esta dimensão pode ser construída com base no Índice de 

Qualidade de Vida - IQV e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M. O 

                                                           
8 A abordagem de Desenvolvimento como Liberdade de Amartya Sen não será priorizada nesta pesquisa, pois o 

objetivo desta pesquisa foi contemplar unicamente a metodologia adotada por Max-Neef (1994). 
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IQV é um índice que corresponde se o município, em um determinado ano, apresenta 

características importantes para a qualidade de vida. Já os dados do “Índice de 

Desenvolvimento Humano nos Municípios” foram coletados do Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil para os períodos 2000 e 2010. Trata de um índice que apresenta as 

características peculiares do desenvolvimento humano no município, em um determinado 

período. 

Busca-se então com esta dimensão, analisar a influência das políticas públicas do 

turismo sobre o desenvolvimento local no período que será estudado, aqui considerado sob o 

enfoque dos indicadores utilizados. 

 

4.3 COMPOSIÇÃO/DETALHAMENTO DOS INDICADORES 

 

Nesta seção, são detalhadas as composições de cada indicador, em função da sua 

respectiva dimensão. Para tanto: 

 

4.3.1 Dimensão Econômica 

 

a) Emprego Formal nas Atividades Características do Turismo – ACT’s 

 

Realizou-se primeiramente um estudo sobre quais as atividades que estão elencadas na 

categoria do turismo e que realmente vinculam ao setor turístico tanto no período 

correspondente ao ano 2000, quanto no ano 2010. 

A Organização Mundial do Turismo – OMT desenvolveu uma Classificação 

Internacional Uniforme das Atividades Turísticas, compatível com a quarta revisão 

International Standard Industrial Classification - ISIC, desenvolvida pelas Nações Unidas, a 

fim de facilitar a comparação entre países, das estatísticas de turismo (MTUR, 2011). 

No Brasil, as atividades econômicas são classificadas pelo governo federal através da 

“Classificação Nacional de Atividades Econômicas- CNAE” e são adotadas pelo Sistema 

Estatístico Nacional e pelos cadastros e registros da Administração Pública. Neste estudo para 

a composição dos indicadores relativos a dimensão “Econômica” foi embasada nos dados 

disponibilizados pelo CNAE 95 (referente ao ano de 2000) e da CNAE 2.0 para o ano de 

2010. 

As classes extraídas da CNAE 95 para o ano de 2000 são apresentadas no Quadro 06 e 

para o ano de 2010 estão apresentadas no Quadro 07.  
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Quadro 06 – Atividades Características do Turismo no ano de 2000 
CLASSES SETOR DESCRIÇÃO 

55.1 Alojamento Estabelecimentos hoteleiros e outros tipos de alojamento. 

55.2 Alimentação 

Cantinas (Serviços de Alimentação Privativos); Lanchonetes e 

similares; Outros serviços de alimentação; Restaurantes e 

estabelecimentos de bebidas, com serviço completo. 

60.1 Transporte Terrestre Transporte ferroviário interurbano. 

60.24 Transporte Terrestre Transporte rodoviário de passageiros, regular, não urbano. 

60.25 Transporte Terrestre Transporte rodoviário de passageiros, não regular. 

61.1 Transporte Aquaviário Transporte marítimo de longo curso. 

61.21 Transporte Aquaviário Transporte por navegação interior de passageiros. 

62.1 Transporte Aéreo Transporte aéreo, regular. 

62.2 Transporte Aéreo Transporte aéreo, não regular. 

63.2 

Transporte Aéreo; 

Transporte Aquaviário; 

Transporte Terrestre 

Atividades auxiliares dos transportes aéreos; Atividades auxiliares 

dos transportes aquaviários; Atividades auxiliares dos transportes 

terrestres. 

63.3 Agência de Viagem Atividades de agências de viagens e organizadores de viagem. 

71.10 Aluguel de Transportes Aluguel de automóveis. 

71.21 Aluguel de Transportes Aluguel de outros meios de transporte terrestre. 

71.22 Aluguel de Transportes Aluguel de embarcações. 

71.23 Aluguel de Transportes Aluguel de aeronaves. 

92.52 Cultura e Lazer Atividades de museus e de conservação do patrimônio histórico. 

92.53 Cultura e Lazer 
Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais e 

reservas ecológicas. 

92.31 Cultura e Lazer Atividades de teatro, música e outras atividades artísticas e literárias. 

92.32 Cultura e Lazer Gestão de salas de espetáculos. 

92.39 Cultura e Lazer Outras atividades de espetáculos, não especificadas anteriormente. 

92.61 Cultura e Lazer Atividades desportivas. 

92.62 Cultura e Lazer Outras atividades relacionadas ao lazer. 

Fonte: Adaptado pela autora. PDET/RAIS/CAGED, CNAE 95.  

 

Quadro 07 – Atividades Características do Turismo no ano de 2010 

CLASSES SETOR DESCRIÇÃO 

49124 Transporte Terrestre Transporte metroferroviário de passageiros. 

49221 Transporte Terrestre 
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 

intermunicipal, interestadual e internacional. 

49299 Transporte Terrestre 

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de 

fretamento, e outros transportes rodoviários não especificados 

anteriormente. 

49507 Transporte Terrestre Trens turísticos, teleféricos e similares. 

50220 Transporte Aquaviário Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares. 

50912 Transporte Aquaviário Transporte por navegação de travessia. 

50998 Transporte Aquaviário Transportes aquaviários não especificados anteriormente. 

51111 Transporte Aéreo Transporte aéreo de passageiros regular. 

51129 Transporte Aéreo Transporte aéreo de passageiros não regular. 

55108 Alojamento Hotéis e similares. 

55906 Alojamento Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente. 

56112 Alimentação 
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e 

bebidas. 

56121 Alimentação Serviços ambulantes de alimentação. 

77110 Aluguel de transportes Locação de automóveis sem condutor. 

79112 Agência de viagem Agências de viagens. 

79121 Agência de viagem Operadores turísticos. 

90019 Cultura e Lazer Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares. 

90027 Cultura e Lazer Criação artística. 

91023 Cultura e Lazer 
Atividades de museus e de exploração; Restauração artística e 

conservação de lugares e prédios históricos e atrações similares. 
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Continuação 
CLASSES SETOR DESCRIÇÃO 

91031 Cultura e Lazer 
Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, 

reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental. 

92003 Cultura e Lazer Atividades de exploração de jogos de azar e apostas. 

93212 Cultura e Lazer Parques de diversão e parques temáticos. 

93298 Cultura e Lazer Atividades de recreação e lazer não especificados anteriormente. 

93191 Cultura e Lazer Atividades esportivas não especificadas anteriormente. 

Fonte: Adaptado pela autora. PDET/RAIS/CAGED, CNAE 2.0. 
 

Este indicador “Emprego formal nas ACT’s” possibilita analisar as políticas públicas 

do turismo sob diferentes enfoques: i) Distribuição espacial dos empregos turísticos e 

participação (%) das Zonas Turísticas no total de empregos formais do turismo na Bahia, ii) 

Distribuição espacial dos empregos nos setores das ACT's e participação (%) dos setores das 

ACT's no total de empregos formais do turismo na Bahia. 

 

b) Número de Estabelecimentos Turísticos 

 

Utilizou-se também da relação das ACT’s na CNAE 95 e CNAE 2.0 para os períodos 

2000 e 2010. Este indicador vai ajudar a identificar quantos estabelecimentos de fato estão 

ativos e exercendo a função de um setor turístico. 

 

4.3.2 Dimensão Renda 

 

a) Renda Média Mensal do Trabalhador Formal no Setor do Turismo 

 

Este indicador também seguiu a classificação das ACT’s da CNAE 95 e CNAE 2.0. 

Com isso, no contexto deste estudo, busca identificar a renda média mensal para os 

trabalhadores, gerada em cada uma das zonas estudadas. 

 

4.3.3 Dimensão Educação 

 

Os indicadores desta dimensão, fazem relação não exclusiva com o setor do turismo, 

mas são relevantes no contexto das políticas públicas, uma vez que se relacionam a várias 

dimensões essenciais para o atendimento das necessidades básicas e o bem-estar social, indo 

de encontro as proposições de Max-Neef (1994). Neste contexto, torna-se crucial avaliar os 
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indicadores, que se mostram capazes de interferir em fatores relacionado a promoção do 

desenvolvimento local no contexto aqui considerado. 

 

a) Taxa de Analfabetismo 

 

Este indicador corresponde ao percentual de pessoas com 15 anos ou mais de idade 

que não sabem ler e escrever, na população total residente da mesma faixa etária, em 

determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

 

b) Número de Matrículas Iniciais 

 

Este indicador abrange as seguintes variáveis: educação infantil, ensino fundamental, 

ensino médio e educação de jovens e adultos, nas dependências administrativas Estadual, 

Federal, Municipal e Privada. 

A importância desse indicador se enquadra no fato de que a disponibilização a 

quantificação de matrículas inicias revela a efetivação de um papel inicial do estado, no 

sentido de proporcionar acesso universal a educação, que por sua vez traz potencialidades 

para promoção do desenvolvimento local, no contexto aqui considerado.  

 

c) Número de Estabelecimentos de Ensino 

 

No mesmo contexto considerado no item anterior, considerou-se neste estudo as 

seguintes variáveis, para sua composição: educação infantil, ensino fundamental, ensino 

médio e educação de jovens e adultos, nas dependências administrativas Estadual, Federal, 

Municipal e Privada.  

 

4.3.4 Dimensão Saúde 

 

a) Número de Leitos Hospitalares  

 

Mede a relação entre a oferta de leitos hospitalares conveniados ou contratados pelo 

SUS e a população residente na mesma área geográfica. 
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Este indicador não traz relação direta com o setor do turismo, mas permite avaliar a 

disponibilização de acesso aos equipamentos urbanos nos municípios estudados, que por sua 

vez se relacionam a construção da base dos fatores essenciais associados a qualidade de vida. 

  

4.3.5 Dimensão Saneamento 

 

Os indicadores da dimensão saneamento são importantes para as políticas públicas do 

turismo, principalmente para o Programa de Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR, o 

qual deixa claro a importância de investimentos voltados para a área do saneamento, como 

forma de propiciar na cidade melhorias na infraestrutura urbana e consequentemente maior 

atração de turistas nas Zonas Turísticas do Estado da Bahia.  

A seguir são detalhados os indicadores considerados nesta dimensão de análise. 

 

a) Cobertura de Água nos Domicílios – Água Canalizada Rede Geral 

 

Para o IPEADATA9, o abastecimento a partir da água canalizada rede geral, ocorre 

quando o domicílio é servido de água canalizada proveniente de rede geral de abastecimento, 

o qual distribui internamente para um ou mais cômodos. Este indicador torna-se importante 

para a saúde e qualidade de vida, pois a água “é um recurso utilizado para diversos fins, entre 

eles o consumo humano para alimentação, higiene pessoal e domiciliar; além de atividades 

produtivas [...]. Para que seja utilizada, devemos recebê-la com níveis de qualidade 

satisfatórios para o uso específico” (SOUZA; SILVA JÚNIOR, 2004, p. 3). Dessa forma a 

rede canalizada de abastecimento de água deve ser uma das prioridades quando elaboradas as 

políticas públicas do turismo. 

 

b) Cobertura de Esgoto nos Domicílios – Rede Geral de Esgoto 

 

Para o IPEADATA, o esgoto proveniente da rede geral é aquele que por sistema de 

canalização recolhe os esgotos de águas residuais dos domicílios, conduzindo para um local 

apropriado. O sistema de coleta do esgoto também é extremamente importante para a 

qualidade de vida e saúde da população. Para Souza; Silva Júnior (2004, p.3) o mau uso do 

                                                           
9 “O Ipeadata é uma base de dados macroeconômicos, financeiros e regionais do Brasil mantida pelo Ipea. Com 

acesso gratuito, oferece também catálogo de séries e fontes, dicionário de conceitos econômicos, histórico das 

alterações da moeda nacional, e dicas sobre métodos e fontes utilizadas” (RENAST, 2012, p.1).  
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esgotamento sanitário pode “acarretar doenças à população, fazendo com que recursos sejam 

dispendidos pelo sistema de saúde e que vida sejam perdidas”. 

 

c) Coleta de Lixo nos Domicílios – Coletado por Serviços de Limpeza 

 

Trata-se do lixo coletado através dos serviços das prefeituras ou de empresas 

terceirizadas. As políticas públicas do turismo precisam também verificar a coleta dos 

resíduos, pois uma cidade suja pode atrair doenças para os moradores e turistas, além de 

deixar a cidade mal vista pelos turistas. 

 

4.3.6 Dimensão Desenvolvimento 

 

a) Índice de Qualidade de Vida – IQV 

 

A composição deste indicador incorpora três variáveis: I1 = Índice de esperança de 

vida ao nascer; I2= Taxa de mortalidade infantil; I3= Taxa de alfabetização. 

O índice de esperança de vida ao nascer é o número médio de anos que as pessoas 

deverão viver a partir do nascimento, se permanecerem constantes ao longo da vida o nível e 

o padrão de mortalidade por idade prevalecente no ano do Censo. Para a construção da 

variável I1, primeiramente buscou os dados já comentados, nas suas respectivas fontes, depois 

foi preciso construir uma escala de valores iguais as outras variáveis do IQV. Villota (1981) 

utilizou alguns dados que eram importantes para a época a qual foi analisado o IQV, mas 

como o objetivo aqui é verificar os dados nos anos 2000 e 2010, para o Estado da Bahia, foi 

preciso adaptar a escala construída por Villota (1981), a fim de obter um melhor resultado nas 

análises. 

De acordo com o IBGE, no ano 2000, o índice de esperança de vida foi, em média, no 

Estado da Bahia de 70 anos e no ano 2010, a esperança de vida dos baianos foi, em média, na 

Bahia de 73 anos. Utilizou-se, portanto, o intervalo em quantil, com partes iguais, para que 

não houvesse uma disparidade nos valores obtidos. 

Diante disso, a variável I1 = Índice de esperança de vida ao nascer ficou com o 

seguinte intervalo: 

 

I1=0, se a esperança de vida no ano é de 60 anos; 

I1=25, se a esperança de vida no ano é de 63 anos; 



58 

 

I1=50, se a esperança de vida no ano é de 66 anos; 

I1=75, se a esperança de vida no ano é de 69 anos; 

I1=100, se a esperança de vida no ano é de 72 anos. 

 

Vale frisar que os dados entre estes valores são computados como o ano inferior, ou 

seja, se um dado for 62 anos, ele vai entrar na variável I1=0. Assim como, se for posterior a 

72 anos, ele é computado como I1=100. Isso vale também para a variável taxa de mortalidade 

infantil. 

A fórmula para o índice de esperança de vida ao nascer é: 

 

 

                 

Dado que, a esperança de vida ao nascer do município foi obtida no Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil; o ano corresponde o período de 60 a 72 anos; e o valor 

0,39 é a constante utilizada por Villota (1981). 

A variável I2 = Taxa de mortalidade infantil, consiste no número de crianças que não 

deverão sobreviver ao primeiro ano de vida em cada mil crianças nascidas vivas. Diante disso, 

a variável I2 = Taxa de mortalidade infantil ficou com o seguinte intervalo: 

 

I2=0, se a taxa de mortalidade infantil é de 65 mortos por 1000 nascidos vivos; 

I2=25, se a taxa de mortalidade infantil é de 50 mortos por 1000 nascidos vivos; 

I2=50, se a taxa de mortalidade infantil é de 35 mortos por 1000 nascidos vivos; 

I2=75, se a taxa de mortalidade infantil é de 20 mortos por 1000 nascidos vivos; 

I2=100, se a taxa de mortalidade infantil é de 5 mortos por 1000 nascidos vivos; 

 

Para se obter os valores de segundo índice, a fórmula é: 

 

   

Sendo que, número de mortos é o valor entre 5 e 65; a taxa de mortalidade infantil do 

município foi obtida pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil; e o valor 2,22 é a 

constante utilizada por Villota (1981). 
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Por último, a variável I3 = taxa de alfabetização, indica a percentagem de pessoas de 

15 anos ou mais de idade que sabem ler e escrever, na população total da mesma faixa etária, 

em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

Neste caso, o I3 corresponde a taxa de alfabetização do município, ou seja, o I3 é igual 

ao valor da taxa de alfabetização do município. 

Dessa forma, o cálculo do indicador Índice de Qualidade de Vida - IQV é realizado a 

partir da média aritmética destas três variáveis. A fórmula é: 

 

 

  

Dado que, I1 é a variável índice de esperança de vida ao nascer; I2 é a variável taxa de 

mortalidade infantil; e I3 é a variável taxa de alfabetização. 

 

b) Índice de Desenvolvimento Humano nos Municípios – IDH-M 

 

O IDH-M é composto por três variáveis: longevidade, educação e renda. O IDH-M 

consiste na média geométrica dos índices das dimensões renda, educação e longevidade, com 

pesos iguais. 

Esta dimensão é importante para a pesquisa aqui proposta, pois trabalha 

exclusivamente com o desenvolvimento local, ou seja, estas variáveis que compõem os 

indicadores são cruciais para o desenvolvimento local sob o enfoque da escala humana. 

 

4.4 SÍNTESE DOS INDICADORES RELACIONADOS AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

DO TURISMO SOB O ENFOQUE DA ESCALA HUMANA 

 

O uso de indicadores precisa ser adequado para as condições particulares em que vive 

o cidadão e deve servir de fato na análise das políticas públicas do turismo já implementadas e 

das possíveis políticas públicas de turismo que surgirão, direcionando seus estudos para a 

qualidade de vida das pessoas.  

A seguir um quadro-síntese com as dimensões, os indicadores, as fontes, o referencial, 

a composição e a fórmula que serão utilizados para os resultados e discussão nesta pesquisa 

(Quadro 08). 
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Quadro 08 - Indicadores voltados para as políticas públicas do turismo sob o enfoque da 

escala humana 

DIMENSÕES INDICADOR FONTE REFERENCIAL COMPOSIÇÃO FÓRMULA 

Econômica Emprego formal 
PDET/RAIS/

CAGED 

CNAE 95 / 

CNAE 2.0 
- - 

Econômica 
Estabelecimentos 

turísticos 

PDET/RAIS/

CAGED 

CNAE 95 / 

CNAE 2.0 
- - 

Renda 

Renda Média 

Mensal do 

trabalhador 

formal 

PDET/RAIS/

CAGED 

CNAE 95 / 

CNAE 2.0 
- - 

Educação 
Taxa de 

analfabetismo 
DATASUS - - - 

Educação 
Número de 

matrículas iniciais 
SEI - - - 

Educação 

Número de 

estabelecimentos 

de ensino 

SEI - - - 

Saúde 
Número de leitos 

hospitalares  
DATASUS - - - 

Saneamento Cobertura de água IPEADATA - - - 

Saneamento 
Cobertura de 

esgoto 
IPEADATA - - - 

Saneamento Coleta de lixo DATASUS - - - 

Desenvolvimento 

local 

Índice de 

 Qualidade de 

Vida 

ATLAS DO 

DESENVOL

VIMENTO 

HUMANO; 

IBGE 

VILLOTA 

(1981) 

I1 = Índice de 

esperança de 

vida ao nascer; 

I2= Taxa de 

mortalidade 

infantil; 

I3= taxa de 

alfabetização 

IQV= (I1 + 

I2 + I3) / 3 

Desenvolvimento 

local 

Índice de  

Desenvolvimento 

Humano 

 Municipal 

ATLAS DO 

DESENVOL

VIMENTO 

HUMANO 

- 

 

- 

 

- 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

A obra de Max-Neef (1994) não aponta quais os indicadores que são fundamentais 

para sanar as necessidades humanas básicas, mas a partir da exemplificação, representada 

através da matriz das necessidades humanas, identificou-se alguns satisfatores/indicadores 

que se encontram presentes na formulação de políticas públicas e que visam a qualidade de 

vida do indivíduo: renda, emprego, saúde, educação, saneamento e desenvolvimento. 
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5 POLÍTICA PÚBLICA E ZONEAMENTO TURÍSTICO DA BAHIA 

 

Neste capítulo busca-se apresentar as características das 13 Zonas Turísticas, seguida 

da apresentação e análise detalhada do Programa de Desenvolvimento do Turismo do Estado 

da Bahia – PRODETUR/BA, valendo-se do fato de que esta é a mais importante política 

setorial de turismo no estado. 

No contexto do desenvolvimento das políticas públicas do turismo na Bahia, a 

implantação de Planos de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS, que 

visa o planejamento do turismo a partir da melhoria do produto turístico e da criação de novos 

atrativos, foi um dos principais instrumentos de execução dessa política e por este motivo são 

também alvo de exposição específica neste capítulo com a finalidade de sustentar as ideias 

centrais no próximo capítulo.  

 

5.1 O PRODETUR E AS ZONAS TURÍSTICAS NO ESTADO DA BAHIA 

 

Buscando promover a implementação de políticas públicas e ações de 

desenvolvimento, o Ministério do Turismo, para fins de planejamento, adotou uma 

classificação de território, considerando aspectos sociais, econômicos e culturais. Assim o 

Ministério do Turismo dividiu a Bahia, através do Programa de Desenvolvimento do Turismo 

– PRODETUR, em 13 Zonas Turísticas10: Baía de Todos os Santos, Caminho do Jiquiriçá, 

Caminhos do Oeste, Caminhos do Sertão, Caminhos do Sudoeste, Chapada Diamantina, 

Costa das Baleias, Costa do Cacau, Costa do Dendê, Costa do Descobrimento, Costa dos 

Coqueiros, Lagos e Cânions do São Francisco e Vale do São Francisco. 

Esta divisão das Zonas Turísticas do Estado da Bahia iniciou-se no ano de 2013 e teve 

como critérios adotados para o mapeamento as seguintes especificações: possuir oferta 

turística; possuir características semelhantes e aspectos que identifiquem os municípios que 

                                                           
10 “Uma zona turística, por sua vez, é considerada como a “região que abrange áreas urbanas e rurais, áreas de 

proteção ambiental e outros atrativos físicos, ecológicos e culturais de importante apelo turístico”, sendo 

contempladas, ainda, características de proximidade geográfica e homogeneidade temática ou motivacional entre 

os municípios de uma zona turística e entre zonas de um pólo turístico” (SILVA, 2001, p. 53). 
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compõem as regiões, ou seja, se possui identidade histórica, geográfica, cultural etc.; ser 

limítrofe ou contígua. Com isso, o estado da Bahia apresenta 13 zonas turísticas com 154 

municípios que vai do litoral ao sertão e ao cerrado, além de serras e montanhas (BRASIL, 

2015). Essas zonas turísticas estão ilustradas na Figura 3 e detalhadas a seguir. 

 

 
Figura 03 – Mapa das 13 Zonas Turísticas do Estado da Bahia 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Ministério do Turismo. 

 

Para efeito desta pesquisa, essa regionalização em Zonas Turísticas – ZTs foi utilizada 

como delimitação de referências e balizamento da pesquisa. 

A seguir as caracterizações das Zonas Turísticas: 
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a) Baía de Todos os Santos 

 

Os municípios que fazem parte da Zona Turística da Baía de Todos os Santos são: 

Aratuípe, Cachoeira, Candeias, Itaparica, Jaguaripe, Madre de Deus, Maragogipe, Muniz 

Ferreira, Muritiba, Nazaré, Salinas da Margarida, Salvador, Santo Amaro, São Félix, São 

Francisco do Conde, Saubara e Vera Cruz. 

 

É nessa ZT que se localiza o município de Salvador, o maior e mais importante 

destino turístico do Estado, que também se destaca como o centro urbano de maior 

influência para os demais municípios, funcionando como o principal fornecedor de 

serviços e equipamentos. Salvador é o grande portão de entrada tanto para a Baía de 

Todos os Santos quanto para a Costa dos Coqueiros, ambas dependendo de sua 

infraestrutura de transportes para receber visitantes de longa distância. É também um 

dos mais importantes centros geradores de fluxo turístico para esses municípios, 

uma vez que não apenas os turistas, mas os próprios residentes na capital baiana 

procuram opções de passeios complementares no entorno da Baía (BAHIA, 2005, p. 

70). 

 

Desde a segunda metade do século XX, a Baía de Todos os Santos vem se destacando 

no cenário econômico, devido à presença de indústrias, principalmente do Centro Industrial 

de Aratu – CIA, criado a partir dos incentivos fiscais da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE e do Complexo Petroquímico de Camaçari – 

COPEC instalado pelo Governo Federal. Segundo Bahia (2009) a Baía de Todos os Santos 

acumula alguns dos principais Produtos Internos Brutos – PIBs do Estado da Bahia 

responsáveis por alavancar a economia estadual (Salvador, São Francisco do Conde e 

Candeias). 

O governo do Estado da Bahia vem ao longo dos últimos anos tentando fortalecer uma 

estrutura de apoio ao desenvolvimento turístico adotando uma política estratégica para atrair 

os mercados turísticos internacionais. Com uma diversidade histórica, cultural e natural, a 

Baía de Todos os Santos possui vários cenários atrativos (praias, cachoeiras, igrejas, 

paisagens etc.) o que facilita no desenvolvimento do Turismo Náutico nas localidades 

(BAHIA, 2009). 

No que tange à mão de obra, o relatório de 2009 apontou que há uma necessidade 

urgente de qualificação no que se refere a ampliação da oferta de pessoal especializado para o 

Turismo Náutico (marinheiro, técnicos de manutenção e reparos). Esta falta de mão de obra é 

afetada devido a um baixo nível educacional da população, destacando-se os piores índices 

nos municípios de Jaguaripe e Maragogipe, que chegam a ter aproximadamente 30% da 

população analfabeta. O relatório frisa que nesta zona turística a presença de um grande 
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impulsionador para o desenvolvimento local e a qualificação de mão de obra que é a 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, o qual conta com os cursos na área 

das Ciências Sociais, Cinema, Jornalismo, História, Museologia, Serviço Social, quase todas 

com grande interface no setor turístico (BAHIA, 2009). 

O relatório frisa que as atividades turísticas praticadas na Zona da Baía de Todos os 

Santos podem promover a geração de emprego, trabalho e renda para a população local, além 

de valorizar mais ainda os aspectos culturais e ambientais das localidades, para isso torna-se 

essencial a atenção dos poderes públicos envolvidos com o desenvolvimento social e 

econômico de cada região, pois o setor turístico é um dos setores que pode contribuir para o 

desenvolvimento local (BAHIA, 2009). 

 

b) Caminhos do Jiquiriçá 

 

Os municípios que fazem parte da Zona Turística Caminhos do Jiquiriçá estão 

divididos em dois circuitos: o circuito Vale do Jiquiriçá, que compreende os municípios de 

Amargosa, Cravolândia, Elísio Medrado, Itiruçu, Jiquiriçá, Laje, Milagres, Mutuípe, Santa 

Inês, São Miguel das Matas e Ubaíra; e o circuito Recôncavo Sul, formado pelos municípios 

de Castro Alves, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Dom Macedo Costa, Itatim, Santa 

Teresinha, Santo Antônio de Jesus, São Felipe e Varzedo (BAHIA, 2016). 

Além de possuir a agricultura como forte dinamizador econômico, principalmente no 

circuito Vale do Jiquiriçá com as lavouras de cacau, o setor do turismo também vem atuando 

nos municípios da Zona Turística Caminhos do Jiquiriçá como forte propulsor na geração de 

renda. Nos municípios da Zona Turística, o turismo apresenta alto potencial, sobretudo o 

turismo rural, ecoturismo, turismo de aventura e de eventos. A presença de cachoeiras, rios, 

morros atraem os turistas que buscam praticar esportes radicais e de aventura como trekking, 

canoagem, pesca entre outros. O artesanato também muito importante na região exerce um 

importante papel para a cultura local. A região detém de infraestrutura básica (rodovias, 

transporte rodoviário, energia elétrica, água potável e telecomunicações) (BAHIA, 2016). 

 

c) Caminhos do Oeste 

 

Os municípios que fazem parte da Zona Turística Caminhos do Oeste estão divididos 

em dois circuitos: o circuito do Rio Grande que contempla os municípios Barra, Barreiras, 

Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia e 
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São Desidério; o circuito do Rio Corrente é composto pelos municípios de Bom Jesus da 

Lapa, Correntina, Ibotirama, Santa Maria da Vitória, Santana e São Félix do Coribe. 

A Zona Turística Caminhos do Oeste conta com a presença da economia de grãos, da 

agropecuária e também do ecoturismo, o turismo de aventura e o turismo de negócios tem 

sido os melhores investimentos para a região tanto economicamente quanto no aspecto social 

(BAHIA,2016). 

Esta Zona é considerada também uma das mais valorizadas no que tange em recursos 

hídricos, destacando-se os rios: Branco, Corrente, Ondas e Grande. As cidades de Barreiras, 

Luis Eduardo Magalhães, São Desidério, Bom Jesus da Lapa, e Santa Maria da Vitória são 

segundo os dados do IBGE (2010) as mais desenvolvidas da Zona Turística que as compõem. 

Nota-se também a presença de aeroportos em Barreiras e Bom Jesus da Lapa, além de contar 

com uma extensa malha urbana e serviços básicos (energia, saneamento, telecomunicação etc) 

(BAHIA, 2016). 

 

A essas características soma-se um potencial turístico que se revela na presença de 

serras, cachoeiras, cavernas, rios com corredeiras e praias fluviais, favorecendo o 

desenvolvimento do segmento de natureza em suas diferentes modalidades. Essa 

diversidade de atrativos naturais vem impulsionando o crescimento do fluxo 

turístico na região nos últimos anos, requerendo, no entanto, um planejamento que 

contemple o uso racional sustentável dos recursos naturais e culturais, além da 

implantação e/ou melhoria da infraestrutura básica e turística existentes (BAHIA, 

2005, p.79-80). 

 

d) Caminhos do Sertão 

 

Os municípios que compõem a Zona Turística Caminhos do Sertão são: Araci, 

Banzaê, Candeal, Canudos, Cipó, Euclides da Cunha, Feira de Santana, Itapicuru, Monte 

Santo, Nova Soure, Ribeira do Pombal, Serrinha, Teofilândia, Tucano e Uauá (BAHIA, 

2016). 

A Zona Turística Caminhos do Sertão contempla na sua atividade econômica o setor 

do agronegócio, o turismo de saúde, turismo religioso, ecoturismo, turismo histórico e o 

turismo de negócios. Neste cenário vivenciou-se a chamada “Guerra de Canudos” liderado 

pelo Antônio Conselheiro, atualmente há um Parque Histórico de Canudos que é uma das 

localidades mais visitadas por turistas. Uma outra localidade atrativa da região são as duas 

estâncias hidrominerais localizadas em Cipó e Tucano (BAHIA, 2016). 

Conta com serviços básicos e infraestrutura básica, principalmente do transporte 

rodoviário, saneamento, energia, água potável, telecomunicações etc (BAHIA, 2016). 
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e) Caminhos do Sudoeste 

 

A Zona Turística Caminhos do Sudoeste contempla os municípios de Iguaí e Vitória 

da Conquista. Tem como principais atividades econômicas a mineração (ferro, manganês, 

mármores, granitos etc), agroindustrial (café, algodão etc), agropecuária. O setor que mais 

cresce nesta região é o comércio. As principais riquezas naturais desta Zona são: as grutas, 

cachoeiras, vales, serras, rios, trilhas de Iguaí, já em Vitória da Conquista tem museus, Centro 

de Cultura, monumentos históricos, entre outros (BAHIA, 2016). 

 

f) Chapada Diamantina 

 

Localizada na região central da Bahia, a Zona Turística Chapada Diamantina é 

composta por quatro circuitos, sendo eles: Chapada Norte, do Diamante, do Ouro e Chapada 

Velha. Os municípios que compõem o circuito Chapada Norte são: Andorinha, Bonito, Caém, 

Campo Formoso, Jacobina, Jaguarari, Miguel Calmon, Morro do Chapéu, Ourolândia, 

Piritiba, Pindobaçu, Saúde, Senhor do Bonfim, Utinga e Wagner; os municípios do circuito do 

Diamante são: Andaraí, Ibicoara, Iramaia, Iraquara, Itaeté, Lençóis, Mucugê, Nova Redenção, 

Palmeiras, Seabra e Souto Soares; já os municípios do circuito do Ouro são: Abaíra, Érico 

Cardoso, Jussiape, Livramento de Nossa Senhora, Paramirim, Piatã, Rio de Contas e Rio do 

Pires; por fim o circuito da Chapada Velha composto pelos municípios: Barra do Mendes, 

Brotas de Macaúbas, Central, Gentio do Ouro, Ipupiara e Xique-Xique (BAHIA, 2016). 

Mas os primeiros a receber os benefícios das políticas públicas que os estruturaram 

foram os Circuitos da Chapada Norte, do Diamante e do Ouro, “justificando-se essa escolha 

pela presença de núcleos urbanos com razoável infraestrutura básica e turística e pelas 

condições de acesso favoráveis” (BAHIA, 2005, p. 76).  

As atividades econômicas mais importantes da região foram: exploração de jazidas e 

minérios, ouros e diamantes; o setor agropecuário e por fim o turismo. Nesta zona turística 

pode ser vista inúmeras belezas naturais, como: cachoeiras, “piscinas naturais”, grutas, 

cavernas, trilhas, Morro do “Pai Inácio”, uma fauna rara e diversificada, o Parque Nacional da 

Chapada Diamantina (BAHIA, 2016). 
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g) Costa das Baleias 

 

Os municípios que compõem a Zona Turística Costa das Baleias, são: Alcobaça, 

Caravelas, Itamaraju, Mucuri, Nova Viçosa, Prado e Teixeira de Freitas. Esta Zona possui 

grande diversidade de paisagens com praias, rios, restingas, manguezais, ilhas vulcânicas, 

cachoeiras etc. As atividades turísticas mais frequentes são o náutico, aventura, cultural, 

histórico, de observação das baleias etc. 

 

O fenômeno anual de migração das baleias jubarte para o litoral do extremo sul do 

Estado constitui o principal atrativo turístico da Costa das Baleias. A esse belo 

espetáculo, aliam-se a extensa e diversa geografia submarina da região, que 

compreende o Parque Nacional Marinho de Abrolhos e outras Unidades de 

Conservação terrestres, e tradições folclóricas de influência portuguesa, tudo isso 

conformando uma oferta rara e de grande potencialidade para o aproveitamento 

turístico (BAHIA, 2005, p. 75). 

 

As principais localidades mais visitadas são: o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, 

a vila de Cumuruxatiba, Barra do Cahy, Corumbau, Praia do Tororão, Areia Preta, Japara, 

Praia do Rio do Peixe Pequeno e Rio do Peixe Grande, Ponta do Imbassauba, Praia da Vila 

etc (BAHIA, 2016). 

 

h) Costa do Cacau 

 

A Zona Turística Costa do Cacau é composta pelos municípios: Canavieiras, Ilhéus, 

Itabuna, Itacaré, Pau Brasil, Santa Luzia, Una e Uruçuca. O turismo tem sido uma das fontes 

de renda principal tanto dos moradores locais, quanto das empresas que se instalam nestas 

localidades a fim de obter lucro, outras fontes de rendas são a agricultura, a indústria, o 

comércio, serviços. O turismo que mais chama atenção é de negócios e eventos, mas também 

há o turismo de sol e praia, lazer, ecoturismo, aventura, rural etc. (BAHIA, 2016).  

Na Costa do Cacau há muitas paisagens bonitas: fazendas, praias, Mata Atlântica, 

manguezais, cachoeiras, rios, corredeiras, fauna diversificada etc. Tem-se a presença de 

aeroporto, rodovias, infraestrutura básica: esgotamento sanitário, telefone, água etc. As 

localidades mais visitadas são: Sítio Histórico do Jacarandá e Salobro, trilhas dos Diamantes, 

praia de Lençóis, Itapororoca, Independência, Ilha da Fantasia, Ecoparque de Una, Praia do 

Sul, Quarteirão Jorge Amado, Mirante de Serra Grande etc (BAHIA, 2016). 
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Em função de suas características naturais excepcionais, a faixa litorânea que se 

estende da cidade de Canavieiras até Itacaré apresenta grande potencial para o 

desenvolvimento de meios de hospedagem do tipo resort. Já no município de 

Canavieiras, a existência de um banco de formação geológica da plataforma 

continental denominado “Royal Charlotte” oferece facilidades para a pesca oceânica 

(BAHIA, 2005, p.73-74). 

 

i) Costa do Dendê 

 

Os municípios que compõem a Zona Turística Costa do Dendê estão localizados ao sul 

de Salvador e são: Cairu, Camamu, Igrapiúna, Ituberá, Maraú, Nilo Peçanha, Presidente 

Tancredo Neves, Taperoá e Valença. Nestes municípios tem-se a presença de belas áreas 

naturais, como praias, baías, manguezais, restingas, lagoas, rios, cachoeiras, estuários, etc. As 

localidades mais atrativas são: Morro de São Paulo, Ilha de Boipeba, Baía de Camamu, 

Península de Maraú, os rios Una, Jaguaripe e das Almas etc (BAHIA, 2016). 

Nota-se o turismo de aventuras, esportes radicais, náutico, histórico, cultural, 

ecoturismo, sol e praia entre outros. O setor do turismo está crescendo de forma intensa na 

região que houve a implementação do Aeroporto de Valença e de resorts (BAHIA, 2016). 

 

Devido à formação geográfica dessa região (litoral recortado), a via hidroviária tem 

sido o principal meio de acesso à ZT Costa do Dendê, que apresenta condições 

ideais para a prática de uma variedade de atividades náuticas direcionadas para o 

lazer e o esporte. Tais condições impuseram-lhe um relativo isolamento, o que 

acabou favorecendo a preservação das paisagens naturais, das manifestações 

folclóricas e da produção artesanal, que se realiza na região com o aproveitamento 

de matérias-primas locais (BAHIA, 2005, p. 73).  

 

j) Costa do Descobrimento 

 

Tombada como Patrimônio Natural Mundial pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO em 1999, compreende os municípios de 

Belmonte, Eunápolis, Itabela, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. A Zona Turística possui 

atrativos naturais: baías, praias, recifes de corais, manguezais, rios, enseadas, falésias, etc. Os 

principais locais visitados pelos turistas são: Tacimirim, Taperapuã, Mundaí, Coroa 

Vermelha, Mutary, Arakakaí, praias de Nativos dos Coqueiros, praias do Delegado, Mucugê, 

Parracho, praia do Espelho, praias de Santo André, das Tartarugas e de Santo Antônio, 

Memorial da Epopéia do Descobrimento etc (BAHIA, 2016). 

A principal vocação econômica da região é o setor turístico, que vem ao longo dos 

anos transformando a região com a implementação de infraestruturas de lazer, serviços e etc. 
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As principais atividades turísticas encontradas na Costa do Descobrimento são: prática do 

mergulho, windsurfe, surfe, kitesurfe, trekking, cavalgadas, entre outras (BAHIA, 2016). 

 

Por suas características, a ZT Costa do Descobrimento continua atraindo, 

predominantemente, o turismo de lazer. No entanto, outras estratégias 

complementares vêm sendo implementadas na região, visando a ampliar fluxos de 

outras motivações, a exemplo do turismo de congressos, feiras e convenções, que já 

conta com o suporte de um Centro Cultural e de Eventos construído mais 

recentemente pelo governo do Estado (BAHIA, 2005, p. 74). 

 

k) Costa dos Coqueiros 

 

Os municípios compreendidos na Zona Turística Costa dos Coqueiros estão 

localizados ao norte da capital baiana, são eles: Camaçari, Conde, Entre Rios, Esplanada, 

Itanagra, Jandaíra, Lauro de Freitas e Mata de São João. O setor turístico tem propiciado aos 

municípios da Zona Costa dos Coqueiros o desenvolvimento local, principalmente a entrada 

da economia solidária; e estudos de interesse ambiental, social e econômico. Esta Zona 

Turística conta com a presença de lagoas, rios (Jacuípe, Pojuca e Joanes), flora, dunas e 

paisagens naturais (BAHIA, 2016). 

Os principais pontos turísticos presentes na região são: Projeto Tamar, Castelo Garcia 

D’Ávila, Barra do Itariri, Massarandupió, Subaúma, Lagoa Timeantube etc. As modalidades 

de turismo encontradas nos municípios são: ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural, 

cultural e histórico. As principais fontes de renda das comunidades são a gastronomia e o 

artesanato (BAHIA, 2016). 

 

Pelo fato de a ZT Costa dos Coqueiros localizar-se nas proximidades do Aeroporto 

Internacional de Salvador, o acesso à região é rápido, existindo várias opções de 

vôos. Essa característica tem favorecido a instalação de grandes projetos nacionais e 

internacionais na ZT, gerando um fluxo intenso e de alto poder aquisitivo. Os 

empreendimentos hoteleiros implantados e em implantação na Costa dos Coqueiros 

(especialmente os hotéis resorts) dispõem de equipamentos destinados à prática de 

esportes especiais, a exemplo do golfe e do tênis, o que se constitui em um atrativo 

diferencial que, além de favorecer o incremento do fluxo de lazer, pode gerar 

demandas de segmentos atraídos por eventos de competição esportiva de alcance 

internacional (BAHIA, 2005, p. 72). 

 

l) Lagos e Cânions do São Francisco 

 

Os municípios Abaré, Glória, Paulo Afonso, Rodelas e Santa Brígida foram 

contemplados para fazer parte da Zona Turística Lagos e Cânions do São Francisco. A 

atividade econômica mais importante da região é a piscicultura, mas o turismo vem ao longo 
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dos últimos anos se destacando. Os principais atrativos turísticos são a pesca, os esportes 

náuticos, cultura, religioso, histórico, aventura e o ecoturismo. Um dos municípios que mais 

se destaca é Paulo Afonso que possui o turismo de aventura e o ecoturismo, além de possuir o 

complexo de usinas hidroelétricas da Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF 

(BAHIA, 2016). 

 

m) Vale do São Francisco 

 

Os municípios presentes na Zona Turística Vale do São Francisco são: Casa Nova, 

Curaçá, Juazeiro, Remanso e Sobradinho. Esta zona é representada economicamente pela 

presença do comércio, da agroindústria e do turismo. Considerada como o segundo polo 

produtor de vinho nacional, se destacando no enoturismo com belos vinhedos e vinícolas. 

Nota-se nesta Zona o turismo rural, com a presença dos agentes empresariais e comunitários, 

há também o turismo de experiência, o ecoturismo, o cultural, o de eventos, o pedagógico 

entre outros (BAHIA, 2016). 

 

5.2 O TURISMO NA BAHIA E POLÍTICA PÚBLICA: CONSIDERAÇÕES SOBRE O 

PRODETUR-BA 

 

A partir dos anos 1990, o governo da Bahia buscou novas formas de dinamizar o setor 

turístico na Capital e no interior do Estado. O Programa de Desenvolvimento do Turismo da 

Bahia – PRODETUR/BA surgiu com este propósito de alavancar o turismo a partir de um 

planejamento estratégico nos seguintes setores: infraestrutura básica, equipamentos e serviços 

turísticos, capacitação dos serviços públicos, qualificação dos recursos humanos e promoção 

turística (BAHIA, 2005). 

As etapas iniciais do PRODETUR/BA foram desenvolvidas pela BAHIATURSA, mas 

após a criação da Secretaria da Cultura e Turismo – SCT, a gestão do Programa passou a ser 

coordenada por esta Secretaria. Neste ínterim a Bahiatursa realizou algumas pesquisas 

buscando identificar as tendências e as preferências dos consumidores tanto no âmbito 

nacional quanto no âmbito internacional (BAHIA, 2005). 

Os investimentos iniciais para a criação do PRODETUR/BA foram do próprio Estado 

da Bahia, sendo que, havia limitações orçamentárias para dinamizar o setor turístico no 

interior do Estado. Para reforçar e agilizar a implementação do Programa, foi necessária uma 

integração com o PRODETUR/NE, a fim de obter os recursos do governo federal e do Banco 
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Interamericano de Desenvolvimento – BID, os quais eram liberados pelo Banco do Nordeste. 

Outros investimentos também foram recebidos, principalmente do Banco Mundial - BIRD, 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Caixa Econômica 

Federal e EMBRATUR (BAHIA, 2005). 

Segundo Bahia (2005, p. 44) “trata-se de um programa de longo prazo, cuja 

implementação vem se dando de forma integrada entre órgãos dos Poderes Público federal, 

estadual e municipal, participando também desse esforço a iniciativa privada”. E conta 

também com a presença das “comunidades locais e de Organizações Não-Governamentais”. 

Os autores Mendonça Jr, Garrido e Vasconcelos (2002) também apontam que o 

PRODETUR/BA abrange vários setores e tem a participação de vários órgãos. Os autores 

afirmam que: 

 

O Prodetur-BA pode ser descrito como um programa multisetorial do Governo do 

Estado, que busca integrar ações de implantação de infraestrutura pública, promoção 

e educação para o turismo, em zonas turísticas prioritárias. A Superintendência de 

Desenvolvimento do Turismo (SUDETUR), na condição de gestora do 

PRODETUR, responsabiliza-se pela articulação entre as entidades executoras de 

infraestrutura do Governo do Estado, sendo parceiros do programa a 

BAHIATURSA, a EMBASA, o DERBA, a CONDER, o IPAC, o CRA e o DDF. O 

processo de articulação tem-se aperfeiçoado dentro do programa e, ao longo desses 

anos, tem incorporado a participação das comunidades locais e das organizações não 

governamentais (ONGs) (MENDONÇA JR, GARRIDO & VASCONCELOS, 2002, 

p. 120). 

 

Para alavancar o turismo de forma igualitária e obter uma maior eficiência na gestão 

dos recursos, o PRODETUR/BA, juntamente com o Ministério do Turismo criou a 

regionalização em Zonas Turísticas, a fim de proporcionar nestas Zonas uma maior interação 

da atividade turística com o desenvolvimento local. Para Souza (2011, p.551) “esta 

caracterização dos destinos turísticos no estado é uma forma de se obter um melhor 

aproveitamento econômico do turismo, pois há uma maior oferta de atrativos baseada nas 

especificidades locais”. A autora ainda acrescenta que “é uma maneira de tornar menos 

concentrados os benefícios gerados pelo aproveitamento econômico da atividade turística, o 

que contribui para a redução das desigualdades de renda existentes no território baiano” 

(SOUZA, 2011, p.551). 

No documento “Século XXI: consolidação do turismo – estratégia turística da Bahia 

2003-2020” é apontado alguns resultados obtidos na primeira fase do PRODETUR/BA (1991-

2002), a saber: i) necessidade de acompanhar e atualizar as ações para se obter um 

planejamento eficaz, além de contar com a participação dos governos municipais e 

comunidades; ii) deve-se existir uma articulação da atividade turísticas com outros setores 
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econômicos do Estado; iii) não há um desenvolvimento turístico de forma homogênea nos 

municípios que integram as zonas turísticas, sendo que alguns municípios se destacam mais e 

outros dão um reforço para o desenvolvimento de outros municípios; iv) deve-se incentivar os 

municípios a diversificar a economia do turismo, criando-se novas possibilidades para o 

desenvolvimento local: pesca, confecções, artesanatos, etc.; v) as ações do PRODETUR/BA 

devem ser contínuas; vi) os empresários precisam entender que o setor turístico não é apenas 

uma forma de gerar renda, empregos e arrecadação tributária, mas é necessário qualificar os 

recursos humanos direcionados ao turismo; vii) intensificar as ações de conscientização, a fim 

de desenvolver um turismo mais competitivo nos mercados nacional e internacional; viii) 

precisa sanar as deficiências na educação forma e profissional, dessa forma a ajuda do 

governo, dos empresários e das Organizações Não-Governamentais torna-se fundamental; ix) 

precisa-se capacitar tecnicamente os Poderes Públicos Municipais; x) diversificar ao longo 

dos anos as estratégias turísticas (BAHIA, 2005). 

Foi com estes resultados que a segunda fase do PRODETUR/BA propôs promover o 

desenvolvimento sustentável da atividade turística, com o intuito de elevar a participação da 

renda gerada pelo turismo no Produto Interno Bruto do Estado da Bahia; além de promover a 

melhoria da qualidade de vida da população, o qual é acompanhado através de indicadores 

como o incremento dos postos de trabalho e renda e as condições de acesso as infraestruturas 

e equipamentos públicos (BAHIA, 2005). 

Nesta segunda etapa, foram criadas algumas estratégias no intuito de promover o 

desenvolvimento sustentável da atividade turística, a saber: i) integrar as políticas públicas de 

turismo a outras políticas setoriais (ambiental, fiscal, de transportes, trabalho, políticas 

sociais, etc.); ii) Implantar e articular a melhoria da infraestrutura social e dos serviços 

públicos (saúde, educação, habitação, saneamento básico, coleta e disposição final dos 

resíduos sólidos, transportes, energia elétrica, etc.) nas áreas de interesse turístico; iii) 

melhorar a malha rodoviária que integra e dá acesso a uma zona turística; iv) melhorar a 

infraestrutura dos aeroportos, assim como, promover um maior fluxo de passageiros; v) 

melhorar a infraestrutura que dá suporte ao transporte hidroviário nas zonas turísticas; vi) 

fortalecer a identidade do local; vii) desenvolver planos municipais de turismo; viii) investir 

na formação e especialização da mão-de-obra direta e indireta vinculada ao setor turístico; ix) 

inserir o tema turismo no conteúdo curricular das redes de ensino fundamental e médio; etc. 

(BAHIA, 2005). 

Segundo Bahia (2005) foi preciso que o governo do Estado da Bahia criasse o Plano 

de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS a fim de atender os 
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requisitos exigidos pelo BID para integrar o Estado da Bahia no Programa de 

Desenvolvimento do Turismo do Nordeste II – PRODETUR II/ NE. Diante disso, muitas 

Zonas Turísticas da Bahia foram agrupadas em Polos Turísticos, com o intuito de facilitar os 

estudos, além de não possuir tempo e verba suficiente para cada Zona Turística elaborar seu 

próprio PDITS. 

O Estado da Bahia passou a adotar os Polos Turísticos, que agregam uma ou mais 

zonas turísticas com características homogêneas. Dessa forma foram criados seis Polos 

Turísticos: i) Costa do Descobrimento (abrange as Zonas Turísticas Costa do Descobrimento e 

Costa das Baleias); ii) Litoral Sul (abrange as Zonas Turísticas Costa do Dendê e Costa do 

Cacau); iii) Salvador e Entorno (abrange as Zonas Turísticas Costa dos Coqueiros e Baía de 

Todos os Santos); iv) Chapada Diamantina (abrange a Zona Turística Chapada Diamantina); 

v) São Francisco (abrange as Zonas Turísticas Lagos e Cânions do São Francisco e Vale do 

São Francisco); vi) Caminhos do Oeste (BAHIA, 2005). 

Destes Polos Turísticos os únicos que realizaram os estudos do Plano de 

Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável foram: i) o PDITS Costa do 

Descobrimento realizado no ano de 2002, que trabalhou apenas com a Zona Turística Costa 

do Descobrimento, sendo elaborado um outro PDITS denominado Costa das Baleias, com a 

Zona Turística Costa das Baleias no ano 2004; ii) o PDITS Litoral Sul realizado no ano 2004, 

que analisou a Zona Turística Costa do Dendê e a Zona Turística Costa do Cacau; iii) o 

PDITS Salvador e Entorno realizado no ano 2003 e o PDITS Baía de Todos os Santos criado 

em 2002, mas com versão atualizada em 2011; iv) o PDITS Chapada Diamantina realizado no 

ano de 2004. Já os Polos Turísticos São Francisco e Caminhos do Oeste ainda não existem 

Planos de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável, pois foram criados na segunda 

etapa do Prodetur/BA (BAHIA, 2005). 

 

5.2.1 Os Planos de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável na Bahia 

 

Os PDITS têm como objetivo central planejar o turismo de maneira sustentável, a 

curto, médio e longo prazos. Após a primeira etapa do PRODETUR, os membros envolvidos 

com o Programa e a sociedade civil fizeram oficinas de debates para discutir melhores ações 

para o turismo e se as ações implantadas ao longo da primeira etapa obtiveram êxito. As 

limitações do PDITS são: ausência de um Plano para cada Zona Turística, dificultando 

comparações com uma Zona e outra; e não possui atualizações ao longo dos anos, deixando 

os dados defasados. 
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a) PDITS Costa do Descobrimento 

 

O Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável da Costa do 

Descobrimento envolve os municípios Belmonte, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália e visa 

proporcionar melhor qualidade de vida para os cidadãos através da criação de postos de 

trabalho e renda, da acessibilidade de serviços urbanos para a população; incrementar os 

gastos médios do turista, na área; elevar o padrão de qualidade dos serviços e equipamentos 

turísticos; reduzir os riscos dos investimentos privados. Assim, o PDITS - Costa do 

Descobrimento enfoca os investimentos para a implementação da segunda etapa do 

PRODETUR, e terão como finalidade, desenvolver o turismo sustentável, valorizando as 

comunidades locais e suas características singulares, além de conservar o meio ambiente 

(BAHIA, 2002). 

A análise documental do PDITS revela a exposição do cuidado de seus proponentes 

em enfatizar que os investimentos turísticos neste Polo não vão resolver sozinho o grave 

problema social existente, detectado antes mesmo da implementação do PRODETUR I/BA. 

Mas, neste mesmo documento, há o destaque da participação de outros programas e de outras 

políticas que podem contribuir para a redução dos problemas sociais (BAHIA,2002). 

Este Plano traz uma avaliação da primeira etapa do PRODETUR/NE no Polo Costa do 

Descobrimento e revela que o montante investido atingiu o valor de US$ 101,39 milhões, 

sendo que US$ 83,81 milhões foram com recursos do PRODETUR I/NE e US$ 17,58 milhões 

foram de outras fontes do Governo do Estado. A seguir a Tabela 1 mostra a síntese com os 

investimentos exclusivamente do PRODETUR I/NE. 

 

Tabela 01 – Síntese dos investimentos do PRODETUR I/NE no Polo Costa do 

Descobrimento em 1991/2001 

SETOR CATEGORIA 
VALOR INVESTIDO  

(US$) 

SANEAMENTO Sistema de Abastecimento de Água 13.068.000 

Sistema de Esgotamento Sanitário 26.044.000 

TRANSPORTE VIÁRIO 

Drenagem/Pavimentação 5.719.000 

Rodovias 29.941.000 

Atracadouros 639.000                    

Aeroporto 5.815.000 

PROTEÇÃO AMBIENTAL Meio Ambiente 899.000 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO - 2.016.000 

TOTAL 83.810.000 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável da Costa do Descobrimento (2002), 

adaptado pela autora. 
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Neste polo turístico houve, no período entre 1991/2000 a geração de 52.745 mil 

empregos, sendo 9.590 empregos diretos e 43.155 empregos indiretos. Os dados revelam que 

a grande parte dos empreendimentos turísticos é de pequeno porte, sendo administradas 

diretamente pelos proprietários (BAHIA, 2002). 

A análise documental desse Plano revela que grande parte dos proprietários não leva a 

sério a qualificação profissional e que não sabe avaliar com exatidão a qualidade da mão-de-

obra e dos serviços prestados. Nesse contexto, frisa a importância de implementar um 

programa de capacitação eficiente para a comunidade local, incentivando a população a 

participar mais das atividades do turismo (BAHIA, 2002). 

O Plano destaca também que não há muitas informações a respeito do mercado de 

trabalho no Polo Turístico Costa do Descobrimento, o que acaba dificultando nas análises 

sobre o emprego e renda. Dessa forma, o Plano destaca a necessidade de elaborar estudos 

sobre esta temática, para permitir a análise e avaliação (BAHIA, 2002). 

Além da geração de emprego, outro setor que cresceu com a implementação do 

PRODETUR I/NE foi a saúde. Apesar do PDITS, considerar este um dos setores que está 

relacionado com as condições básicas, necessária ao desenvolvimento do turismo, chama 

atenção não haver investimentos do PRODETUR I/NE para a melhoria do sistema de saúde, 

sendo exclusivamente, financiada por outras fontes. Este valor na década de 1990 foi de 

aproximadamente US$ 9 milhões. O PDITS ressalta que ainda há no Polo Turístico Costa do 

Descobrimento, índices de doenças infectocontagiosas, o qual pode estar relacionado com a 

escassez do saneamento básico (BAHIA, 2002). 

O sistema de abastecimento de água no início dos anos 1990 não atendia mais da 

metade dos domicílios particulares permanentes, sendo a ligação das redes de água 

concentrada apenas na área central dos municípios do Polo Costa do Descobrimento, ficando 

as áreas periféricas sem acesso a esse tipo de serviço (BAHIA, 2002). Diante desse cenário, 

em meados dos anos 1990, houve, segundo análise do PDITS financiamento pelo 

PRODETUR I/NE de alguns projetos para melhoria da distribuição de água, no valor de US$ 

13.068 milhões. Mas apesar dos investimentos, o documento do PDTIS reforça a existência 

de problemas no que tange o setor de abastecimento de água: i) complementar o sistema de 

abastecimento de água, já que com o fator do crescimento urbano, muitos lotes foram 

construídos, mas não há ainda o acesso à água; ii) custos abusivos, fazendo com que os 

cidadãos optem pelo uso do poço artesiano (BAHIA, 2002). 

Nesse mesmo documento é possível observar que o sistema de esgotamento sanitário, 

também no início dos anos 1990 era precário. A fossa séptica era descarregada diretamente 
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nos rios, praias, mangues das localidades. Valendo-se desse cenário, em meados dos anos 

1990, o PRODETUR I/NE investiu US$ 26.044 milhões no Polo Turístico em ações de 

saneamento básico (BAHIA, 2002). 

Já o sistema de coleta e tratamento de lixo é uma questão que merece destaque, pois 

pouco se investiu neste setor e o PRODETUR I/NE não contemplou esta área. Alguns 

investimentos públicos foram realizados no ano 2000, como a construção do aterro sanitário 

de Porto Seguro, com recursos do Banco Mundial (BAHIA, 2002). 

 

b) PDITS Costa das Baleias 

 

O Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável da Costa das Baleias 

direcionou para a avaliação dos municípios de Alcobaça, Caravelas, Mucuri, Nova Viçosa e 

Prado. Esse PDITS trouxe uma abordagem de avaliação do PRODETUR I/NE no Polo 

Turístico, que deixa claro que este Programa não direcionou investimentos diretos para os 

municípios deste Polo. Mas, por outro lado, ressalta que houve indiretamente, impactos para 

os municípios do Polo Costa das Baleias, por estar localizado próximo ao Polo Costa do 

Descobrimento, que por sua vez, teve vários investimentos desse programa nos municípios 

que o compõe. Dentre esses investimentos, o PDTIS destaca a construção do aeroporto de 

Porto Seguro, que facilitou o acesso de turistas para a Costa das Baleias (BAHIA, 2004a). 

Quanto aos investimentos de outras fontes captadas do Governo do Estado, esse 

PDTIS relata o investimento de US$ 44.995 milhões no período de 1991/2000, nos setores de 

saúde, saneamento, transportes e energia. Observando a tabela 02, percebe-se que o 

investimento maior foi no setor de transportes, principalmente recursos voltados para a 

construção de rodovias (BAHIA, 2004a), outra forma de priorizar o acesso de turistas ao Polo.  

 

Tabela 02 – Síntese dos investimentos de outras fontes no Polo Costa das Baleias em 

1991/2001 

SETOR 
VALOR INVESTIDO  

(US$) 

SAÚDE  29.000 

SANEAMENTO 1.590.000 

TRANSPORTES 32.941.000 

ENERGIA 10.435.000 

TOTAL 44.995.000 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável da Costa das Baleias (2004a), adaptado 

pela autora. 
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Segundo o PDITS Costa das Baleias houve um discreto incremento do número de 

empregos do ano de 1999 para o ano de 2000, passando de 11.122 para 11.929 empregos. Os 

ramos das atividades turísticas que mais empregaram na Costa das Baleias, no ano de 2001, 

foram: alimentação (14.209 empregos), Transportes (8.097 empregos), hospedagem (2.414 

empregos), lazer e entretenimento (1.895 empregos) e agências/operadoras (691 empregos) 

(BAHIA, 2004a). 

A educação, representada pela taxa de alfabetização do Polo (75,7%), no período entre 

1999/2000 foi inferior à média do Estado da Bahia (78,4%). Destaca-se também, que no Polo, 

não há estabelecimentos de ensino superior (BAHIA, 2004a). 

Quanto a área da saúde notou-se um avanço ao longo dos anos, devido a melhores 

condições de saneamento, alimentação e atendimento médico. Após a implementação do 

PRODETUR I/NE no Polo Costa das Baleias houve uma evolução da cobertura de 

abastecimento de água no período de 1991 a 2000. Segundo o PDTIS era comum nas 

localidades abrangidas pelo Polo, a utilização de água de poço ou de nascente. O PDITS frisa 

que todos os municípios do Polo, já possuem estação de tratamento de água. De acordo com a 

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A – EMBASA, os investimentos nos sistemas de 

água e esgoto na Costa das Baleias, no período de 1997 a 2002 foi no valor de R$ 

1.149.700,00 (BAHIA, 2004a). 

De acordo com o PDITS, o sistema de esgotamento sanitário na Costa das Baleias 

abrangia 15% dos domicílios do Polo sendo a maioria do esgoto coletado em fossas sépticas 

ou despejados em efluentes domésticos que acabavam sendo captados pela rede, o que em 

muitos casos, contribui para a poluição dos rios, mares etc. (BAHIA, 2004a). 

A cobertura de coleta de lixo na Costa das Baleias atende a 62% dos domicílios 

(BAHIA, 2004a), o que acaba, segundo o PDTIS, gerando problemas ambientais que 

interferem de forma negativa o desempenho das atividades turísticas do Polo, conforme 

destacado a seguir. 

 

A disposição final desses resíduos sólidos geralmente se dá nos chamados lixões, 

áreas onde se verifica a inexistência de qualquer cuidado em termos de conservação 

ambiental e controle da saúde pública, contribuindo para a degradação paisagística, 

ambiental e social desses lugares. São muitos os problemas causados por esse tipo 

de destinação dos resíduos, como a contaminação dos solos, poluição dos cursos 

d’água e a disseminação da prática da “catação”, com pessoas buscando no lixo os 

meios de sobrevivência, de forma desumana. Todos esses problemas tendem a 

agravarem-se em função do desenvolvimento do turismo, já que a população 

flutuante gera uma quantidade adicional de resíduos (BAHIA, 2004a, p.117). 
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c) PDITS Litoral Sul 

 

O PDTIS Litoral Sul avaliou a primeira etapa do PRODETUR/NE a fim de criar novas 

estratégias e ações para o desenvolvimento local e turístico do Polo Litoral Sul na segunda 

etapa do Programa. Este PDITS reúne o estudo de 14 municípios, envolvendo a região da 

Costa do Cacau (Itacaré, Uruçuca, Ilhéus, Una, Santa Luzia, Canavieiras) e Costa do Dendê 

(Valença, Taperoá, Cairu, Nilo Peçanha, Ituberá, Igrapiúna, Camamu, Maraú) (BAHIA, 

2004b). 

Os investimentos aplicados no Polo Litoral Sul tiveram como fontes de recursos o 

próprio PRODETUR I/NE e da participação do Governo do Estado. O PDITS ressalta que os 

efeitos e impactos causados no Polo Litoral Sul não são unicamente oriundos do 

PRODETUR, pois contaram com a ação de outros Programas e políticas setoriais ao longo 

dos anos. No documento, destaca-se que “considerou-se válido recuperar os demais 

investimentos públicos na região [...]. Acredita-se, sob esse enfoque, que os resultados obtidos 

foram, principalmente, oriundos de ações múltiplas e consequência de condições 

macroeconômicas favoráveis” (BAHIA, 2004b, p. 69). 

O PRODETUR I/NE repassou para o Polo Litoral Sul o valor de aproximadamente 

US$ 24 milhões, o qual cerca de US$ 18 milhões foram investidos para a pavimentação da 

Rodovia BA-001 Ilhéus-Itacaré no período de 1996/1998. Trata-se de uma rodovia estratégica 

para garantia de acesso a turistas em diversas regiões que compõem este Polo, sobretudo os 

municípios de Itacaré, Maraú e Camamu, onde a atividade turística assume papel importante 

na economia local. 

 

Tabela 03 – Síntese dos investimentos do PRODETUR I/NE no Polo Litoral Sul, por ZT 

ZONA TURÍSTICA SETOR 
VALOR INVESTIDO 

(US$) 

COSTA DO CACAU 

(US$ 20,8 milhões) 

RODOVIA 18.058.000 

MEIO AMBIENTE 1.118.000 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 
1.600.000 

COSTA DO DENDÊ 

(US$ 3,1 milhões) 

AEROPORTO 3.046.000 

MEIO AMBIENTE 91.000 

TOTAL 23.913.000 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável do Litoral Sul (2004b), adaptado pela 

autora. 

 

Com relação a políticas públicas locais, o governo da Bahia investiu no período 

1991/2001 um valor de aproximadamente US$ 180 milhões com ênfase em saneamento e no 



79 

 

transporte, em função de gargalos identificados previamente pela administração pública 

estadual. (BAHIA, 2004b). 

 

Tabela 04 – Síntese dos investimentos concluídos do Governo do Estado no Polo Litoral 

Sul, 1991/2001 (em US$) 
SETOR COSTA DO CACAU COSTA DO DENDÊ 

ENERGIA ELÉTRICA 4.782.000 11.650.000 

OUTROS 11.923.000 67.000 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 5.345.000 91.000 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO 350.000 469.000 

SANEAMENTO 54.560.000 3.145.000 

AEROPORTOS 1.260.000 4.165.000 

TRANSPORTES 33.527.000 47.690.000 

TOTAL 111.747.000 67.277.000 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável do Litoral Sul (2004b), adaptado pela 

autora. 

 

Segundo o PDIT, o investimento neste Polo, refletiu com força na geração de 

empregos neste setor buscando a dinamização do turismo no Litoral Sul. Nesse sentido, a 

atividade turística que apresentou maior número de postos de trabalho em 2001 foi 

alimentação (14.209 empregos), seguido dos transportes (8.097 empregos), hospedagem 

(2.414 empregos), o lazer e entretenimento (1.895 empregos) e agências/operadoras (691 

empregos). Os empregos formais do Polo Litoral Sul, no período de 1999 e 2000, passaram de 

32.617 para 34.710 (BAHIA, 2004b). 

Segundo o PDITS a taxa de alfabetização, passou de 50% em 1990 para 72% em 

2000, no Polo Litoral Sul. Segundo o Plano, 82% dos estudantes estão matriculados no nível 

fundamental. Em relação ao ensino profissionalizante apenas os municípios Ilhéus e Valença 

contam com unidades de ensino superior (BAHIA, 2004b). 

Assim como na educação, o setor da saúde também vem melhorando ao longo dos 

anos, mas houve casos de notificação de doenças associadas a fata de saneamento básico 

(BAHIA, 2004b). 

Segundo o PDITS, mais da metade dos domicílios do Polo Litoral Sul, em 2000, já era 

atendido pelo abastecimento de água. Mesmo assim, o atendimento (52,9% dos domicílios) 

foi inferior à média da Bahia (69,5%) (BAHIA, 2004b). 

Quanto ao sistema de esgotamento sanitário, o único investimento realizado pelo 

PRODETUR I/NE no Polo Litoral Sul se deu na região de Itacaré em 2003. Na Zona Turística 

Costa do Dendê, em 1991, havia somente 184 domicílios atendidos pela rede de esgotos, no 

total de 40.576 domicílios. Já em 2000, o número saltou para 15.012 domicílios com rede de 

esgotos no total de 48.199 domicílios. 
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A situação de atendimento da rede de esgotos nos domicílios é mais grave na Zona 

Turística Costa do Cacau, onde em 1991, dos 116.446 domicílios, apenas 343 domicílios 

possuíam rede de esgoto. Já no ano 2000, o número cresceu de atendimento domiciliar, 

passando a atender 44.038 dos 135.475 domicílios (BAHIA, 2004b). 

A análise do PDITS revela que há a percepção clara da importância do esgotamento 

sanitário no contexto dos negócios de turismo local, o que remonta a percepção da 

importância de fatores não diretamente associados a produção econômica dos negócios locais. 

O trecho desse documento evidencia essa percepção: “a instalação de Sistemas de 

Esgotamento Sanitário deve permitir a expansão dos serviços de esgotamento na região, ainda 

deficiente e com grande impacto na qualidade da experiência turística e na conservação dos 

recursos hídricos” (BAHIA, 2004b, p.36). 

A situação dos resíduos sólidos também gera preocupação. Entre 1991 e 2000 houve 

um crescimento sensível de melhoria da coleta de resíduos, passando de 36% para 54% dos 

domicílios. Muitos lugares são distantes e de difícil acesso, o que prejudica a coleta realizada 

pelas prefeituras municipais. Em alguns casos, a população armazena o lixo doméstico de 

qualquer forma e joga nos lixões em algumas localidades dos municípios, afetando 

diretamente o ambiente e a saúde pública (BAHIA, 2004b).   

  

d) PDITS Salvador e Entorno 

 

O Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável Salvador e Entorno 

seguiu as exigências do BID, no intuito de criar um plano de desenvolvimento estratégico 

para os municípios do Polo Turístico Salvador e Entorno, para a segunda etapa do 

PRODETUR/NE. O PDITS contempla as Zonas Turísticas Costa do Coqueiro e da Baía de 

Todos os Santos, englobando os seguintes municípios: Zona Turística Costa dos Coqueiros 

(Camaçari, Conde, Entre Rios, Esplanada, Jandaíra, Lauro de Freitas e Mata de São João); 

Zona Turística Baía de Todos os Santos (Cachoeira, Itaparica, Jaguaripe, Madre de Deus, 

Maragogipe, Nazaré, Salinas da Margarida, Salvador, Santo Amaro, São Félix, São Francisco 

do Conde, Saubara e Vera Cruz) (BAHIA, 2003). 

Este Plano identifica inicialmente, os investimentos realizados na primeira fase do 

Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste (1991/2001). Para este Polo Turístico, 

os investimentos foram concebidos pelo Governo do Estado, pelo PRODETUR I/NE e outros 

programas de financiamento específicos. Segundo o PDITS o PRODETUR I/NE investiu no 

Polo o valor de US$ 104.302.600,00. Atenta-se para o fato que o setor com maior 
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investimento foi o aeroportuário, e que a maioria dos investimentos foram direcionados para a 

capital baiana e para o município de Mata de São João (BAHIA, 2003). 

 

Tabela 05 – Síntese dos investimentos do PRODETUR I/NE no Polo Salvador e Entorno 

ZONA TURÍSTICA SETOR 
VALOR INVESTIDO 

(US$) 

BAÍA DE TODOS OS SANTOS 

(US$ 103.242.000) 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO 8.242.000 

AEROPORTO 95.000.000 

COSTA DOS COQUEIROS (US$ 

1.060.600) 
SANEAMENTO 1.060.600 

TOTAL 104.302.600 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável Salvador e Entorno (2003), adaptado pela 

autora. 

 

O PDITS frisa que na segunda etapa do PRODETUR/NE, o qual estava previsto para 

acontecer em 2005, os investimentos precisariam ser mais distribuídos no Polo Salvador e 

Entorno, para não ficar concentrado em alguns pontos locais com maior potencial de 

crescimento. O desafio do PDITS é desenvolver o Polo e não os municípios que já apresentam 

certas potencialidades (BAHIA, 2003). 

Também houve investimentos do Governo do Estado, no valor de US$ 1.168.384 com 

maior aplicação nos setores de saneamento, patrimônio histórico, urbanização e transportes.  

 

Tabela 06 – Síntese dos investimentos concluídos do Governo do Estado no Polo 

Salvador e Entorno, 1991/2001 (em US$) 

SETOR 
BAÍA DE TODOS OS 

SANTOS 
COSTA DOS COQUEIROS 

AEROPORTOS 109.864.000 312.000 

TRANSPORTES 54.976.000 63.035.000 

ENERGIA ELÉTRICA 39.995.000 33.294.000 

SANEAMENTO 445.910.000 63.950.000 

URBANIZAÇÃO 103.905.000 6.213.000 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO 181.482.000 0 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 0 1.664.000 

LIMPEZA URBANA 17.490.000 4.011.000 

OUTROS 40.791.000 1.492.000 

TOTAL 994.413.000 173.971.000 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável Salvador e Entorno (2003), adaptado pela 

autora. 

 

Segundo o Plano ainda existem vários problemas no Polo Salvador e Entorno: 

“saneamento básico insuficiente, disposição inadequada de resíduos sólidos, deterioração do 

patrimônio e falta de conscientização da população local no que diz respeito à valorização dos 

recursos naturais, históricos e culturais” (BAHIA, 2003, p. 26). 
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O PDITS ainda ressalta que o Polo Salvador e Entorno concentra um alto índice de 

desemprego formal e uma precária renda dos chefes de família, o qual ficou na faixa de zero a 

cinco salários mínimos.  (BAHIA, 2003). 

Quanto ao setor da educação, o PDITS avaliou um avanço da taxa de alfabetização e 

escolaridade. Na Zona Turística Baía de Todos os Santos a taxa de alfabetização foi de 92,4% 

e a Zona Turística Costa dos Coqueiros a taxa foi de 84,5%. As duas maiores taxas dentre os 

polos considerados neste estudo. Por outro lado, este documento ressalta que muitos 

municípios de menor porte ainda apresentam precárias condições na educação, principalmente 

os municípios Jandaíra, Conde, Esplanada, Entre Rios, Jaguaripe, Maragogipe, Nazaré e São 

Félix. A presença de cursos profissionalizantes foi constatada pelo Plano de Desenvolvimento 

Integrado de Turismo Sustentável nos municípios de grande porte (BAHIA, 2003). 

Já o setor da saúde, constatou-se que as principais unidades de saúde estão 

concentradas no município de Salvador, mas é o município que possuem mais quadros de 

doença. Comparando as duas zonas turísticas (Baía de Todos os Santos e Costa dos 

Coqueiros) que fazem parte do Polo Salvador e Entorno, percebe-se que a Baía de Todos os 

Santos possui uma melhor infraestrutura de saúde (BAHIA, 2003). 

Apesar dos investimentos no setor de saneamento, muitos municípios possuem 

precárias condições na cobertura de abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

destinação de lixo. Quanto ao abastecimento de água houve uma melhora nos anos 1990, mas 

em alguns municípios encontram-se baixo índice de domicílios cobertos. Comparando as duas 

zonas turísticas do Polo Salvador e Entorno, o Plano destaca que a Baía de Todos os Santos 

apresenta melhores condições de abastecimento de água. A Zona Turística Baía de Todos os 

Santos apresentava em 1991, 59% dos domicílios com abastecimento de água e em 2000 a 

cobertura chegou a 72% dos domicílios. Já na Zona Turística Costa dos Coqueiros 51% dos 

domicílios em 1991 tinha abastecimento de água e em 2000, esse valor foi de 64% (BAHIA, 

2003). 

As precárias condições de esgotamento sanitário são encontradas em vários 

municípios do Polo, sendo que muitos desses municípios já apresentam o setor turístico como 

atividade principal para a economia. O aumento de turistas nas regiões prejudica mais ainda 

as condições do sistema de esgotamento sanitário (BAHIA, 2003). 

Quanto a coleta de lixo, o que chama mais atenção é a disposição inadequada dos 

resíduos sólidos, pois além de poluir o ambiente, afeta diretamente na saúde pública. A coleta 

de lixo aumentou no período de 1990 a 2000, sendo Salvador o município com a melhor 
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cobertura de coleta. “Em contrapartida, Jaguaripe, Jandaíra, Maragogipe e Conde detêm os 

piores índices (24%, 29%, 35% e 34%, respectivamente)” (BAHIA, 2003, p. 162). 

 

e) PDITS Baía de Todos os Santos 

 

O Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável Baía de Todos os 

Santos foi criado no ano 2002 e houve uma atualização em 2011. O Plano foi criado para 

atender os requisitos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID para o ingresso das 

Zonas Turísticas da Bahia na segunda etapa do PRODETUR/NE, (BAHIA, 2011). 

O objetivo dos investimentos direcionados para este Polo na primeira etapa do 

PRODETUR/NE foi reduzir o déficit da infraestrutura turística. Foram investidos pelo 

PRODETUR/NE um valor de US$ 103.242.000 para os setores da recuperação do patrimônio 

histórico, principalmente da revitalização do Centro Histórico do município de Salvador, e do 

aeroportuário (Tabela 07), também localizado no município de Salvador (BAHIA, 2011). 

 

 

Tabela 07 – Síntese dos investimentos do PRODETUR I/NE no Polo Baía de Todos os 

Santos 

SETOR 
VALOR INVESTIDO 

(US$) 

RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 8.242.000 

AEROPORTO 95.000.000 

TOTAL 103.242.000 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável Baía de Todos os Santos (2011), adaptado 

pela autora. 

 

Atualmente os projetos concluídos na segunda etapa do PRODETUR/NE no Polo Baía 

de Todos os Santos totalizaram o valor de R$ 45.942.615,91, investidos na recuperação do 

Patrimônio Histórico (BAHIA, 2011). 

A geração de empregos no Polo Baía de Todos os Santos (BAHIA, 2011) aumentou, 

especialmente em atividades do setor do turismo, como alojamento, alimentação, transporte, 

auxiliar de transporte, agências de viagem, aluguel de transporte, cultura e lazer, etc, um valor 

de 16,55% a 16,75% no período de 2007/2010 (BAHIA, 2011). 

Em relação ao saneamento básico, a análise do PDITS revela que ainda carece de 

melhorias estruturais, sobretudo com relação ao abastecimento de água, esgotamento sanitário 

e gestão de resíduos sólidos. Nesse contexto o governo estadual implementou o “Programa 

Bahia Azul”, voltado a melhoria das condições de saneamento do Polo e o Programa “Água 

para Todos”, associado a infraestrutura para acesso a agua. Nesse Polo foram investidos no 
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esgotamento sanitário US$ 175,3 milhões, no abastecimento de água US$ 14,7 milhões e na 

área de gestão de resíduos sólidos o valor de US$ 4,5 milhões (BAHIA,2011). 

A criação de um Programa específico para melhoria das condições de saneamento no 

Polo da Baia de Todos os Santos, revela que além do PRODETUR, outras ações associadas a 

políticas públicas, se mostraram importantes para a promoção das condições gerais no Polo 

Baía de Todos os Santos e com isso, melhorias específicas para o desenvolvimento dos 

negócios do turismo nesse Polo (BAHIA, 2011). 

 

f) PDITS Chapada Diamantina 

 

O Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável Chapada Diamantina 

considera os circuitos turísticos da região: i) Circuito Chapada Norte (Bonito, Caém, Campo 

Formoso, Jacobina, Miguel Calmon, Morro do Chapéu, Ourolândia, Piritiba, Saúde, Utinga, 

Wagner); ii) Circuito do Diamante (Andaraí, Ibicoara, Iraquara, Itaeté, Lençóis, Mucugê, 

Nova Redenção, Palmeiras, Seabra); e iii) Circuito do Ouro (Abaíra, Érico Cardoso, Jussiape, 

Livramento de Nossa Senhora, Paramirim, Piatã, Rio de contas, Rio do Pires) (BAHIA, 

2004c). 

Quanto ao investimento aplicado no Polo, houve investimentos do Governo do Estado, 

dos próprios municípios e do PRODETUR I/NE. O PRODETUR I/NE investiu US$ 

7.538.635,88 milhões (Tabela 8), sendo que o setor com mais recursos foi o Aeroporto de 

Lençóis, o qual “possibilitou um acesso aéreo extremamente eficaz de grandes centros 

emissores de turistas como Salvador, Brasília e São Paulo, como para a população residente 

até então limitada às vias rodoviárias” (BAHIA, 2004c, p.18). 

 

Tabela 08 – Síntese dos investimentos do PRODETUR I/NE no Polo Chapada 

Diamantina 

SETOR 
VALOR INVESTIDO 

(US$) 

AEROPORTO 7.469.000,00 

MEIO AMBIENTE 69.635,88 

TOTAL 7.538.635,88 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável Chapada Diamantina (2004c), adaptado 

pela autora. 

 

Outras fontes de financiamento público também investiram no Polo Chapada 

Diamantina, principalmente nos setores de transportes, saneamento e energia elétrica. O total 

do investimento foi de US$ 86.678 milhões (BAHIA, 2004c). 
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Tabela 09 - Síntese dos investimentos públicos no Polo Chapada Diamantina (1991/2004) 

SETOR 
VALOR INVESTIDO 

(US$) 

TRANSPORTES 39.047.000 

SANEAMENTO 30.057.000 

ENERGIA ELÉTRICA 15.697.000 

RECUPERAÇÃO URBANÍSTICA 94.000 

RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 914.000 

OUTROS 869.000 

TOTAL 86.678.000 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável Chapada Diamantina (2004c), adaptado 

pela autora. 

 

Os investimentos neste Polo Chapada Diamantina trouxeram para a região um número 

significante de empregos, 6.068 postos de trabalho, principalmente para o município de 

Lençóis. Segundo o PDITS os hotéis e pousadas no município de Lençóis, que na sua maioria, 

trazem um perfil de mão-de-obra sem formação e capacitação especifica no setor, geraram 

para a população local rendimentos abaixo do esperado (BAHIA, 2004c). Esses dados relatam 

a importância da educação no contexto do desenvolvimento local aqui considerado. Diante 

desta falta de capacitação, o Plano destaca a importância da implantação de cursos de 

capacitação direcionados para as atividades turísticas (BAHIA,2004c).   

A saúde e o saneamento são duas áreas que também foram avaliados no Plano de 

Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável Chapada Diamantina. A análise do Plano 

revela a importância de melhorar a qualidade do saneamento, considerado nesse documento 

como um importante gargalo para o desenvolvimento da localidade. 

O PDITS aponta que o abastecimento de água no Polo Chapada Diamantina, por sua 

vez apresenta-se melhor estruturado do que o saneamento. Nesse documento é possível 

observar que 12 dos 28 municípios desse Polo, no período de 1991/2000, registraram a 

presença da rede do abastecimento de água com um percentual variando entre 90,1% e 99,1%, 

superior à média do Estado da Bahia no mesmo período (89,4%). A cobertura dos serviços de 

abastecimento de água no ano 1991 abrangia 52,2% dos domicílios do Polo Chapada 

Diamantina, já em 2000 esse número saltou para 69,5% dos domicílios com rede de água 

(BAHIA, 2004c). Os municípios que ficaram superiores à média do Estado da Bahia foram: 

Abaíra, Piatã, Rio de Contas, Rio do Pires, Jussiape, Mucugê, Campo Formoso, Iraquara, 

Piritiba, Utinga, Miguel Calmon e Lençóis. 

Com relação ao serviço de esgotamento sanitário, o PDITS aborda que na década de 

1990 não apresentou uma melhora de forma geral no Polo Chapada Diamantina (BAHIA, 

2004c). 
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 O PDITS frisa a necessidade de investir mais no setor de saneamento básico neste 

Polo Turístico. Para o Plano, o investimento nesse setor vai propiciar “a viabilidade do 

turismo, salubridade ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população local” 

(BAHIA, 2004c, p. 6). 

 Quanto a questão dos resíduos sólidos, o Plano demonstra que houve uma melhora no 

setor, mas que ainda está abaixo do esperado. O circuito que mais se preocupou com os 

resíduos sólidos foi o Diamante, passando de 9% dos domicílios com coletas em 1991, para 

34% dos domicílios em 2000 (BAHIA, 2004c). 

 

5.3 UMA VISÃO DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE 

TURISMO SUSTENTÁVEL 

 

 O objetivo dos PDITS foi avaliar as ações e os investimentos da primeira etapa do 

PRODETUR/NE e levantar estratégias com teor para o desenvolvimento sustentável, pois o 

foco do PRODETUR II/NE é melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, não impactando 

diretamente no meio ambiente. Dessa forma os Planos seguiram estes requisitos. 

 Para a pesquisa aqui proposta, foram selecionados alguns indicadores de maior 

relevância a fim de sustentar no capítulo seguinte a discussão que será levantada a partir dos 

resultados obtidos pelos indicadores. 

 Analisando os valores dos investimentos para o Programa de Desenvolvimento do Turismo 

nos seis Polos Turísticos da Bahia, mostra que o investimento aplicado pelo PRODETUR I/NE foi 

maior no Polo Salvador e Entorno (US$ 104.302.600,00) enquanto outras fontes de investimento 

tiveram aporte maior no Polo Litoral Sul (US$ 179.024.000,00), conforme pode ser observado no 

Gráfico 01. 
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Gráfico 01 - Investimentos aplicados em US$, nos Polos Turísticos da Bahia na primeira 

etapa do PRODETUR/NE  
Fonte: Planos de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável, adaptado pela autora. 

 

 O setor que mais teve investimento na primeira etapa do Programa de Desenvolvimento do 

Turismo – PRODETUR/NE foi o saneamento com o valor de US$ 662.485.600,00 e em seguida o 

setor de transporte com US$ 584.532.035,00 (Gráfico 02). 

 

 
Gráfico 02 - Investimentos aplicados em US$, nos setores dos Polos Turísticos da Bahia 

na primeira etapa do PRODETUR/NE  
Fonte: Planos de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável, adaptado pela autora. 
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 A análise do Gráfico 02 revela um alto investimento no setor de saneamento nos Polos 

Turísticos da Bahia, entretanto de acordo com os Planos de Desenvolvimento Integrado de 

Turismo Sustentável desses Pólos, o setor de saneamento ainda se encontra precário. 

 A análise do Gráfico 02, deixa explicito que os investimentos nos polos baianos de 

turismos se concentram nas áreas de saneamento e transporte, evidenciando uma ação muito 

voltada a presença humana no contexto espacial estudado. Isso de certa forma ajuda a 

compreender e reforçar a importância do fator humano no contexto do desenvolvimento local 

sob o enfoque da escala humanística na medida em que fica evidenciada a preocupação com o 

mínimo bem-estar das população local (fixa e itinerante) e do acesso e mobilidade humana 

nas áreas de estudo, Essas duas ênfases, se mostram efetivamente relacionadas com os 

negócios do turismo local, na medida em que, a melhoria das condições sanitárias e de acesso 

aos locais, acaba por refletir nas condições de desenvolvimento dos negócios de turismo 

nessas áreas. 
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6 ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO LOCAL 

SOB A ÓTICA DA ESCALA HUMANA NAS ZT’s – BAHIA 

 

Neste capítulo serão analisados os municípios e suas respectivas Zonas Turísticas a 

partir dos indicadores escolhidos, os quais podem contribuir para o desenvolvimento local sob 

o enfoque da Escala Humana. 

No que se relaciona as políticas públicas voltadas ao setor turístico, os dados obtidos 

neste estudo mostram que o PRODETUR não foi a única ação política que mudou o cenário 

do turismo baiano. Outros programas, mesmo que em menor escala de influência, também 

foram associados ao setor turístico e no desenvolvimento das Zonas Turísticas e dos 

municípios que as compõem. Assim como, o setor do turismo não cresceu de forma isolada, o 

qual certamente foi beneficiado por outros setores da economia, principalmente dos setores de 

serviços e das indústrias, sugerindo a existência de um efeito multiplicador que estimula o 

turismo diretamente e indiretamente. 

 

6.1 DIMENSÃO ECONÔMICA 

 

6.1.1 Número de Emprego Formal nas Atividades Características do Turismo – ACT’s

  

 Antes de adentrar na análise do indicador vale destacar que existe uma grande ênfase 

na relação turismo e trabalho, principalmente no que tange a geração de emprego nas 

localidades onde o turismo é o setor de grande relevância econômica. 

 Com base nos dados levantados a partir da RAIS observou-se que dos 154 municípios 

baianos que fazem parte das 13 Zonas Turísticas, 63 municípios no ano de 2000 não possuíam 

emprego formal nas atividades com características do turismo, porém, em 2010 esse número 

caiu para 34 municípios. Apesar de não ser possível a associação direta desse resultado com 

políticas públicas setoriais implementadas ao longo dos anos, esses dados sugerem ser 

reflexos de políticas públicas setoriais, como o Programa de Desenvolvimento do Turismo da 

Bahia – PRODETUR/ BA, que no período analisado foi bastante efetivo nos polos baianos, 
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uma vez que esta política contempla o desenvolvimento de diversos fatores associados ao 

aumento da oferta de empregos formais no setor, segundo Matias (2008). Por outro lado, vale 

destacar que esse mesmo autor enfatiza que a análise do crescimento do nível de empregados 

no setor de turismo, não pode ser unilateralmente associada a uma política setorial “haja vista 

que o nível de emprego na atividade turística é condicionado, não apenas ao próprio nível de 

desenvolvimento da atividade, mas também a aspectos como a sazonalidade e, sobretudo, a 

questões de caráter macroeconômico” (MATIAS, 2008, p.129-130). 

 Denota-se também que os números de emprego formal por Atividades Características 

do Turismo - ACT’s no município de Salvador gerou no ano de 2000 um total de 28.157 

empregos formais com atividades características do turismo e em 2010, gerou 38.170. Já os 

outros municípios das 13 Zonas Turísticas tiveram um crescimento menor no número de 

emprego formal por ACT’s no período 2000/2010. 

 O caso de Salvador ter um número expressivo de empregos por ACT’s pode ser 

explicado pelo fato de que, segundo Brasil (2004) o número de empregos formais nas 

atividades características do turismo tem sido mais valorizado nos municípios considerados 

de grande porte e muitos pertencem as Regiões Metropolitanas. Estas constatações podem ser 

justificadas devido a priorização de acesso as infraestruturas básicas e equipamentos urbanos 

(aeroportos, rodoviárias, postos de saúde, escolas, universidades, etc) e também dos 

investimentos do governo e do PRODETUR/NE (Tabela 10). 

 Com base nos dados coletados neste estudo11, foi elaborado um ranking dos dez 

municípios com maior número de empregos formais relacionados as atividades turísticas, 

apresentado na Tabela 10. Nesta tabela, vale destacar que apesar da Zona Turística da 

Chapada Diamantina ter nessa atividade sua principal fonte de geração de valor econômico, 

não apresentou nenhum município entre os dez maiores na geração de empregos formais 

relacionados a esta atividade. A análise de Santos (2013), enfatiza que a Zona Turística 

Chapada Diamantina não se encontra no ranking do maior número de empregos formais nas 

ACT’s devido ao despreparo tanto na prestação de serviços aos turistas, quanto na 

administração dos negócios. “São relatadas deficiências na qualificação da mão-de-obra, no 

fluxo reduzido ou irregular de turistas, na falta de divulgação do destino, ausência ou 

deficiência de empresas turísticas [...], problemas de acessibilidade, saneamento básico 

inexistente ou deficiente” (SANTOS, 2013, p.59-60).  

                                                           
11 Todos os dados estão disponíveis na “Tabela 1a – Dados dos indicadores dos 154 municípios pertencentes as 

13 Zonas Turísticas da Bahia, no período 2000 e 2010” inseridos no Apêndice. 
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Tabela 10 – Ranking dos 10 municípios da Bahia que possuem maior número de 

emprego formal nas ACT’s nos anos 2000 e 2010 
2000 2010 

ORDEM 
EMPREGOS 

FORMAIS 

MUNICÍPIOS  

(ZONA TURÍSTICA) 
ORDEM 

EMPREGOS 

FORMAIS 

MUNICÍPIOS  

(ZONA TURÍSTICA) 

1 28.157 
Salvador (Baía de 

Todos os Santos) 
1 38.170 

Salvador (Baía de 

Todos os Santos) 

2 2.596 

Vitória da Conquista 

(Caminhos do  

Sudoeste) 
2 6.506 

Porto Seguro  

(Costa do 

 Descobrimento) 

3 2.040 
Feira de Santana  

(Caminhos do Sertão) 
3 4.297 

Mata de São João 

(Costa dos Coqueiros)  

4 1.662 
Itabuna  

(Costa do Cacau) 
4 4.173 

Vitória da Conquista 

(Caminhos do  

Sudoeste) 

5 1.650 
Porto Seguro (Costa do 

Descobrimento) 
5 3.836 

Feira de Santana  

(Caminhos do Sertão) 

6 1.325 
Camaçari  

(Costa dos Coqueiros) 
6 3.304 

Lauro de Freitas  

(Costa dos Coqueiros) 

7 1.131 
Ilhéus 

 (Costa do Cacau) 
7 2.561 

Itabuna  

(Costa do Cacau) 

8 802 
Lauro de Freitas  

(Costa dos Coqueiros) 
8 2.247 

Camaçari  

(Costa dos Coqueiros) 

9 646 
Barreiras  

(Caminhos do Oeste) 
9 2.201 

Ilhéus 

 (Costa do Cacau) 

10 477 
Teixeira de Freitas 

(Costa das Baleias) 
10 1.460 

Barreiras  

(Caminhos do Oeste) 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da RAIS.  

 

 No ano 2000 foram gerados nos municípios das 13 Zonas Turísticas do Estado da 

Bahia um total de 44.067 empregos formais com atividades características do turismo. Já no 

ano 2010 este número de empregos formais passou para 83.698. Um crescimento superior a 

taxa de crescimento vegetativo do estado neste período, revelando a importância crescente do 

setor de turismo no contexto socioeconômico desse estado. 

 A maior distribuição espacial dos empregos turísticos e participação das Zonas 

Turísticas no total de empregos formais do turismo na Bahia no período de 2000 e 2010, está 

localizada na Zona Turística Baía de Todos os Santos, com 65,06% e 47,55% das 

participações respectivamente. Já a segunda Zona de maior representatividade no ano 2000 foi 

Costa do Cacau e no ano 2010 foi Costa dos Coqueiros, com 6,47% e 12,87%, 

respectivamente. A Zona Turística com menor representatividade no total de empregos 

formais do turismo na Bahia no ano 2000 (0,45%) e 2010 (0,5%) foi a Zona Lagos e Cânions 

do São Francisco. Vale salientar, que os dados utilizados apresentam limitações, pois são 

unicamente referentes ao emprego formal, o qual prejudica significativamente a análise dos 

municípios de pequeno porte, os quais apresentam maior informalidade (Tabela 11), conforme 

destaca o estudo de Santos (2013). 
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Tabela 11 – Distribuição espacial dos empregos turísticos e participação (%) das ZT’s 

no total de empregos formais do turismo na Bahia 

ZONAS TURÍSTICAS DA 

BAHIA 

2000 2010 

EMPREGO 

FORMAL 

PARTICIPAÇÃO 

% 

EMPREGO 

FORMAL 

PARTICIPAÇÃO 

% 

Baía de Todos os Santos 28.671 65,06 39.799 47,55 

Caminhos do Jiquiriçá 368 0,84 1.172 1,40 

Caminhos do Oeste 761 1,73 2.544 3,04 

Caminhos do Sertão 2.226 5,05 4.339 5,18 

Caminhos do Sudoeste 2.596 5,89 4.182 5,00 

Chapada Diamantina 469 1,06 1.370 1,64 

Costa das Baleias 820 1,86 2.494 2,98 

Costa do Cacau 2.852 6,47 6.075 7,26 

Costa do Dendê 221 0,50 1.645 1,97 

Costa do Descobrimento 2.030 4,61 7.534 9,00 

Costa dos Coqueiros 2.507 5,69 10.774 12,87 

Lagos e Cânions do São Francisco 200 0,45 438 0,52 

Vale do São Francisco 346 0,79 1.332 1,59 

BAHIA 44.067 100,00 83.698 100,00 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da RAIS.  

 

O setor turístico vem apresentando ao longo dos anos um grande efeito multiplicador 

econômico, principalmente nos segmentos de alojamento, alimentação e transportes. Quanto 

aos segmentos das atividades características do turismo o que mais cresceu em relação ao 

Estado da Bahia nos anos 2000 e 2010 foi o segmento de alimentação, com 48,61% e 47,73% 

respectivamente. Vale frisar que esse crescimento do segmento de alimentação limita a análise 

do turismo, pois este segmento não é considerado exclusivamente da atividade turística. Em 

seguida vem o segmento de Transporte Terrestre com 16,70% no ano 2000 e no ano 2010 o 

segundo segmento que mais gerou emprego foi de alojamento com 29,68%. 

Esse crescimento dos segmentos nas Atividades Características do Turismo e sua 

participação no Estado da Bahia, entre 2000 e 2010, pode estar vinculado ao crescimento do 

turismo nas localidades, porém não em caráter exclusivo (Tabela 12), uma vez que outras 

atividades desse segmento podem sofrer efeitos diretos de políticas setoriais específicas que 

não do turismo, como o segmento de alimentação. 
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Tabela 12 - Distribuição espacial dos empregos nos segmentos das ACT's e participação 

(%) dos segmentos das ACT's no total de empregos formais do turismo na Bahia 

SEGMENTOS NAS 

ACT's 

2000 2010 

EMPREGO 

FORMAL 

PARTICIPAÇÃO 

% 

EMPREGO 

FORMAL 

PARTICIPAÇÃO 

% 

Alojamento 1.181 2,68 24.845 29,68 

Alimentação 21.420 48,61 39.945 47,73 

Transporte Terrestre 7.360 16,70 9.448 11,29 

Transporte Aquaviário 5.670 12,87 891 1,06 

Transporte Aéreo 1.981 4,50 1.509 1,80 

Aluguel de Transportes 1.198 2,72 1.814 2,17 

Agência de Viagem 1.478 3,35 2.916 3,48 

Cultura e Lazer 3.779 8,58 2.330 2,78 

BAHIA 44.067 100,00 83.698 100,00 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da RAIS.  

 

 Analisando os dados dos empregos formais gerados nos segmentos das atividades 

características do turismo nos municípios das Zonas Turísticas percebe-se que é relevante o 

aumento na contratação de trabalhadores entre os anos de 2000 e 2010, entretanto, esses 

postos de trabalho não foram igualitariamente distribuídos nos municípios que compreendem 

as Zonas Turísticas da Bahia. 

Esses resultados revelam que sob a perspectiva analítica do desenvolvimento através 

da Escala Humana, a geração de empregos se mostrou um importante indicador, na medida 

em que revela ter havido um crescimento da valorização do fator humano associado ao 

desenvolvimento local, proporcionado pelas atividades do turismo, mesmo quando esse não 

apresenta como principal atividade econômica local. 

Cabe ressaltar que dentro da conjuntura do cenário econômico, o encaminhamento do 

setor turístico, no que tange aos trabalhadores e ao desenvolvimento local, vem desafiando 

possibilidades de geração de emprego, principalmente nos segmentos de alojamento, 

alimentação e transporte terrestre. 

 

6.1.2 Número de Estabelecimentos Turísticos 

 

 A composição desta dimensão econômica, inclui também o indicador “número de 

estabelecimentos turísticos” o qual torna-se importante para identificar se o setor do turismo 

vem crescendo nos municípios baianos das Zonas Turísticas. Os estabelecimentos turísticos 

contemplam aqueles relacionados as atividades com características do turismo, ou seja, os 

equipamentos ligados aos setores de alojamento, alimentação, transportes em geral, agências, 

cultura e lazer, segundo CNAE 2.0. 
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 De acordo com os dados extraídos da RAIS, dos 154 municípios baianos que fazem 

parte da regionalização das Zonas Turísticas, 63 municípios no ano de 2000 não possuíam 

estabelecimentos turísticos, e em 2010 este número caiu para 39. 

 Em 2000 foram criados 4.801 estabelecimentos turísticos e em 2010 este número 

alcançou a marca de 9.297 estabelecimentos turísticos nas 13 Zonas Turísticas do Estado da 

Bahia.  

 A distribuição desses estabelecimentos turísticos, está concentrada na Zona Turística 

Baía de Todos os Santos com 55,78% e 42,77% dos estabelecimentos, no período 2000 e 

2010, respectivamente. Resultado semelhante foi também observado para o indicador 

“número de emprego formal nas ACT’s”, enfatizando assim que as políticas públicas do 

turismo, principalmente PRODETUR/NE, continuam beneficiando a Zona Baía de Todos os 

Santos e seus respectivos municípios. A segunda Zona Turística com maior número de 

estabelecimentos turísticos em 2000 foi a Zona Costa do Cacau, com 7,60% e em 2010 a 

Zona que ocupou a segunda posição foi a Costa do Descobrimento, com 9,94%. Já a Zona 

Turística com o menor número de estabelecimentos turísticos, tanto no ano 2000 quanto no 

ano 2010 foi a Zona Lagos e Cânions do São Francisco com respectivamente 0,85% e 0,79%, 

sendo que o município que investiu em estabelecimentos turísticos na Zona Lagos e Cânions 

de São Francisco foi Paulo Afonso (Gráfico 03). 

 Entende-se, portanto, que as políticas públicas voltadas para o turismo ainda se 

apresentam presas a hierarquia conhecida como top-down (de cima para baixo) onde o Estado 

com suas estratégias políticas investe no crescimento das localidades que já possuem outros 

atrativos para o crescimento e desenvolvimento - principalmente na área litorânea -, deixando 

os municípios de pequeno e médio porte em precárias condições de desigualdade social e 

econômica. Esta percepção também é confirmada pelas autoras Cerqueira, Pinheiro & 

Oliveira (2014, p.18) quando afirmam que o “objetivo da divisão da Bahia em polos turísticos 

foi à descentralização de investimentos para o melhor desenvolvimento das áreas como 

destino turístico, mas há ainda uma desigualdade na distribuição de recursos de investimentos 

e também de fluxo turístico”. 
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Gráfico 03 - Porcentagem de números de estabelecimentos turísticos nas Zonas 

Turísticas da Bahia nos anos 2000 e 2010 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da RAIS. 

 

 Quando analisado os municípios isoladamente, foi possível elencar os dez municípios 

que possuem maior número de estabelecimentos turísticos no ano 2000 e no ano 2010. Notou-

se que não houve ao longo desse período, modificação quanto a entrada ou saída dos 

municípios no ranking, alterando, no entanto, somente a posição dos municípios. Tanto no ano 

2000 quanto no ano 2010 o município de Salvador ocupou a primeira posição no número de 

estabelecimentos turísticos, assim como, na geração de empregos formais nas atividades 

características do turismo. Já na segunda posição, no ano 2000, o município foi Feira de 

Santana com 258 estabelecimentos turísticos e em 2010 a segunda posição foi ocupado pelo 

município Porto Seguro, com 730 estabelecimentos turísticos. Dentre os 10 municípios com 

maior número de estabelecimentos no setor do turismo, o município com menor número de 

estabelecimentos foi Juazeiro tanto no ano 2000 quanto no ano 2010, com respectivamente 74 

e 155 estabelecimentos turísticos (Tabela 13). 
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Tabela 13 – Ranking dos 10 municípios da Bahia que possuem maior número de 

estabelecimentos turísticos nos anos 2000 e 2010 
2000 2010 

ORDEM 
  ESTABELECIMENTO 

TURÍSTICO 
MUNICÍPIOS  ORDEM 

  ESTABELECIMENTO 

TURÍSTICO 
MUNICÍPIOS  

1 2.557 Salvador 1 3.722 Salvador 

2 258 
Feira de  

Santana 
2 730 Porto Seguro 

3 243 Porto Seguro 3 541 
Feira de  

Santana 

4 198 Ilhéus 4 334 
Vitória da 

Conquista 

5 168 
Vitória da 

Conquista 
5 330 Ilhéus 

6 141 Itabuna 6 297 
Lauro de  

Freitas 

7 131 
Lauro de  

Freitas 
7 270 Itabuna 

8 115 Camaçari 8 249 Camaçari 

9 82 Barreiras 9 163 Barreiras 

10 74 Juazeiro 10 155 Juazeiro 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da RAIS.  

 

Ao analisar os dados do indicador “número de estabelecimentos turísticos” para os 

anos 2000 e 2010, percebe-se que ao longo dos dez anos houve um aumento significativo do 

setor turístico na economia baiana, mas este setor cresceu pontualmente em alguns municípios 

baianos, não contemplando assim, o que o PRODETUR/BA inicialmente mencionava que era 

o desenvolvimento local de todos os municípios com potencial turístico. Este 

desenvolvimento local mencionado pelo PRODETUR/BA tem como objetivos: geração de 

emprego, melhorias na infraestrutura básica e principalmente a qualidade de vida dos 

cidadãos. 

 Nota-se, no entanto, que tanto o indicador de “número de empregos formais nas 

ACT’s” quanto o indicador “número de estabelecimentos turísticos” apresentam uma 

realidade diferente dos objetivos do Programa de Desenvolvimento do Turismo na Bahia. Os 

indicadores foram essenciais para observar que a Política Pública adotada pelo 

PRODETUR/BA ainda não se tornou efetiva, já que não houve de fato uma melhoria 

significativa dos municípios de pequeno porte, contemplando com investimentos os 

municípios que já possuem outras atividades econômicas de maior relevância para o 

crescimento do Estado, principalmente os municípios que fazem parte das Regiões 

Metropolitanas de Salvador e Feira de Santana, além dos municípios que estão próximos ao 

litoral. 
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 Outra questão a ser levantada é o fato de que o município quando possui 

estabelecimentos turísticos adequados e eficientes facilita para o desenvolvimento local e para 

a qualidade de vida dos turistas e dos moradores. 

 

Desse modo, um município bem estruturado turisticamente corrobora para o 

desenvolvimento e crescimento deste como um todo, visto que trará benefícios para 

as pessoas, que passam a usufruir de uma melhor qualidade de vida e também para 

as empresas que conseguem ampliar seu mercado e reduzir os custos, o que 

consequentemente levará a um crescimento da mesma e também irá colaborar para o 

bem-estar da população em geral (CRUZ; CONCEIÇÃO; PORTO; NETO, 2016, 

p.5). 

 

 A partir destes dois indicadores analisados na dimensão econômica, percebe-se a 

necessidade de analisar também a questão sobre a renda, pois não basta apenas gerar 

empregos no setor turístico e criar estabelecimentos turísticos, sem ter como elemento 

“satisfator” a renda, segundo proposição de Max-Neef (1994). Para se obter uma qualidade de 

vida digna é preciso valorizar os trabalhadores, e uma das valorizações é quando a renda é 

compatível com seu trabalho (MAX-NEEF, 1994). 

 

O crescimento continuado da produção e da renda é condição necessária para a 

estruturação do mundo do trabalho e ampliação do bem-estar social. Porém, a 

experiência histórica mostra que o crescimento econômico só se traduz em 

desenvolvimento social quando há uma distribuição de renda mais igualitária e 

melhoria do bem-estar geral da população, que envolve a ampliação dos serviços 

públicos de uso coletivo, tais como: saúde, educação, transporte de massa, 

saneamento e outras políticas urbanas e rurais (HENRIQUE, 2010 p.70-71). 

 

6.2 DIMENSÃO RENDA 

 

6.2.1 Renda Média Mensal do Trabalhador Formal 

 

O indicador “renda média mensal do trabalhador formal” visa direcionar a análise da 

distribuição de renda nos municípios das Zonas Turísticas estudadas. O autor Max-Neef 

(1994) ao propor um desenvolvimento sob a Escala Humana, considera que a renda é um dos 

"satisfatores" cruciais para a qualidade de vida digna da população. 

A coleta de dados revelou que dos 154 municípios baianos que fazem parte das 13 

Zonas Turísticas, 63 municípios no ano de 2000 não possuíam renda média mensal no setor 

do turismo, já em 2010 houve uma redução de quase 50% dos municípios sem renda média 

mensal no setor turístico, com 34 municípios nessas condições. Esses resultados tanto para o 

ano 2000 quanto para o ano de 2010, mostra um comportamento de evolução do perfil desses 

indicadores, semelhantes ao observado para o mesmo período com relação ao indicador de 
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números de empregos formais nas ACT’s. Esse indicador, também apresentou uma evolução 

em proporções semelhantes ao observado para a renda média mensal associada as atividades 

de turismo. 

 No que concerne aos rendimentos mensais oriundos dos empregos formais das 

atividades características do turismo, verificou-se que a renda média mensal do trabalhador 

formal nos municípios baianos das 13 Zonas Turísticas foi de R$ 176,00 no ano 2000 e no ano 

2010 a renda média mensal nos municípios das Zonas Turísticas foi de R$ 510,00. Percebe-se 

uma grande valorização da renda nos municípios da Bahia que possuem o turismo como 

atividade crucial para a economia, pois se comparado com o salário-mínimo no período de 

2000 e 2010, R$ 151,00 e R$ 510,00 respectivamente, observa-se que o setor do turismo ficou 

acima no ano 2000 e no ano 2010 obteve o mesmo valor do salário-mínimo. 

 Ainda sobre as remunerações, percebe-se que a renda média mensal do trabalhador 

formal é um indicador de grande relevância para o desenvolvimento local sob a perspectiva da 

Escala Humana, apesar de ser um indicador, também sujeito a influências de outras políticas 

setoriais. 

A estruturação do ranking dos 10 municípios com maior rendimento médio mensal no 

ano 2000 e 2010 revela que os municípios considerados de pequeno e médio porte foram os 

mais beneficiados com as atividades características do turismo. No ano de 2000 o município 

com maior rendimento médio mensal foi Castro Alves (R$ 674,00), o qual está inserido na 

Zona Turística Caminhos do Jiquiriçá e no ano 2010 o município que ocupou o primeiro lugar 

foi Una (R$ 1.307,00) e está inserido na Zona Turística Costa do Cacau. Nota-se que o 

município de Una apresenta um dos resorts mais qualificados do Brasil, o que pode ter 

influenciado no resultado (BAHIA, 2000b). O município que ocupou o décimo lugar foi 

Xique-Xique (R$ 492,00) no ano 2000 e no ano 2010 o décimo lugar foi ocupado pelo 

município Castro Alves (R$ 837,00). Já o município de Salvador aparece na nona posição no 

ano de 2010 com rendimento de R$ 849,00, mas aparece em primeiro lugar nos anos 2000 e 

2010 quanto ao número de mão-de-obra formal nas ACT’s (Tabela 14). 
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Tabela 14 – Ranking dos 10 municípios da Bahia que possuem maior renda média 

mensal do trabalhador formal nos anos 2000 e 2010 
2000 2010 

ORDEM 
  RENDA MÉDIA 

MENSAL 
MUNICÍPIOS  ORDEM 

  RENDA MÉDIA 

MENSAL 

MUNICÍPIOS  

 

1 674,00 Castro Alves  1 1.307,00 Una  

2 566,00 Caravelas  2 1.083,00 Vera Cruz  

3 561,00 Seabra  3 1.081,00 Mucuri  

4 559,00 Santo Amaro  4 1.064,00 Mata de São João  

5 535,00 Mata de São João 5 1.047,00 Lauro de Freitas  

6 532,00 Bom Jesus da Lapa  6 933,00 Camaçari  

7 531,00 
Vitória da  

Conquista  
7 881,00 Cachoeira  

8 524,00 Lençóis  8 869,00 Seabra  

9 520,00 
Camaçari  

 
9 849,00 

Salvador;  

Teofilândia  

10 492,00 Xique-Xique  10 837,00 Castro Alves  

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da RAIS.  

 

 Vale destacar o fato de que não foi possível identificar se a força de trabalho é local, 

ou se está amparado na mão-de-obra do migrante, pois caso a mão-de-obra não seja local 

consequentemente a renda média mensal gerada pelo setor turístico não ficará na população 

local, atraindo, portanto uma distribuição desigual (SOUZA, 2014). Um dos pontos negativos 

dos PDITS das Zonas Turísticas da Bahia é que não analisa esta questão da mão-de-obra ser 

local ou de outros municípios, Estados ou Países. 

 A renda do turismo torna-se um dos "satisfatores" mais importantes para o 

desenvolvimento local sob o enfoque da Escala Humana, mas torna-se dependente de outras 

variáveis, principalmente se a atividade turística está sendo priorizada através de 

investimentos dos setores públicos e privados, como está exposto no Programa de 

Desenvolvimento do Turismo, para a contratação de mão-de-obra e criação de 

estabelecimentos turísticos, além da capacitação dos trabalhadores formais, através de 

consultorias, workshops, palestras, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas – SEBRAE e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI. 

 

6.3 DIMENSÃO EDUCAÇÃO 

 

6.3.1 Taxa de Analfabetismo  

 

O indicador “taxa de analfabetismo” não é diretamente ligado ao setor do turismo, mas 

torna-se importante para verificar se os municípios da Bahia estão desenvolvendo no aspecto 

social, além de ser um indicador importante para o desenvolvimento com o viés da escala 
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humana, já que pessoa alfabetizada tem mais oportunidades de satisfazer suas necessidades 

básicas, principalmente no que tange o aspecto do trabalho formal (MAX-NEEF, 1994). Neste 

aspecto, existe uma relação indireta entre o turismo com a educação, pois não está 

estritamente ligada apenas com ações voltadas para a qualificação profissional, sendo crucial 

trabalhar também a compreensão deste setor e de outros setores no ensino escolar, pois 

prepara as crianças e os jovens para um mundo onde a transdisciplinaridade é o fator-chave 

para as ações futuras. Diante disso o turismo é importante para o desenvolvimento local, pois 

além de gerar empregos, oferece aos cidadãos a oportunidade de serem sujeitos sociais 

participativos. 

 A análise desse indicador mostra nos 154 municípios das 13 Zonas Turísticas da 

Bahia, no ano 200012, uma variação entre 5,7% e 46,4% analfabetos. Esta faixa ampla foi 

reduzida no ano 2010 para valores entre 3,9% a 39,1% de analfabetos. O município com 

maior taxa de analfabetos em 2000 foi Maraú com 46,4%, e o município com menor taxa de 

analfabetos no mesmo ano foi Salvador com 5,7%. Em 2010 o município com maior taxa foi 

Itapicuru com 39,1% e o município de Salvador manteve-se como o de menor taxa de 

analfabetismo, com 3,9% de analfabetos. 

 Nota-se, portanto, uma redução de analfabetos nos 154 municípios, possivelmente 

fruto de políticas públicas específicas desenvolvidas pelos Governo Federal e Estadual no 

período de estudo nos anos 2000 e 2010. Políticas específicas como o Programa Estadual 

TOPA – Todos Pela Educação, dentre outras. O PRODETUR/BA é uma das políticas públicas 

que tem como diretriz alavancar a educação nos municípios baianos que são considerados 

atrativos turísticos. 

O ranking dos 10 municípios com menores taxas de analfabetismo nos anos 2000 e 

2010, apresentado na tabela 15, sugere uma relação inversa entre taxa de analfabetismo e 

população, pois nesta tabela, é possível observar que municípios mais populosos (como 

Salvador, por exemplo), apresentaram as menores taxas. A maioria desses municípios está 

situada na Região Metropolitana de Salvador. Nesta tabela é possível observar também que há 

uma distribuição semelhante no ranking nos 2000 e 2010. 

 

 

 

                                                           
12 Foram analisados os dados de 153 municípios das 13 Zonas Turísticas da Bahia no ano 2000. O município de 

Luís Eduardo Magalhães não foi analisado, pois não havia dado para o ano correspondente. 
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Tabela 15 – Ranking dos 10 municípios da Bahia que possuem menores taxas de 

analfabetismo nos anos 2000 e 2010 
2000 2010 

ORDEM 

  TAXA DE  

ANALFABETISMO 

% 

MUNICÍPIOS  ORDEM 

  TAXA DE  

ANALFABETISMO 

% 

MUNICÍPIOS 

1 5,7 Salvador 1 3,9 Salvador 

2 7,9 Madre de Deus 2 4,5 Lauro de Freitas 

3 8,2 Lauro de Freitas 3 4,9 Madre de Deus 

4 11,7 Camaçari 4 7,3 

Luís Eduardo 

Magalhães; 

Camaçari 

5 12,7 Feira de Santana 5 7,4 Itaparica 

6 13,1 Candeias 6 8,5 Candeias 

7 13,9 Itaparica 7 8,7 Feira de Santana 

8 14 
Salinas da  

Margarida 
8 9,7 

São Francisco 

do Conde 

9 14,2 Itabuna 9 10  Barreiras 

10 14,7 
São Francisco 

do Conde 
10 10,1 Itabuna 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do DATASUS.  

 

 Quando analisado os municípios baianos com as 10 piores taxas de analfabetismo, 

percebe-se que a maior parte dos municípios no ano 2000 estão concentrados nas Zonas 

Turísticas do interior do Estado, tanto no ano de 2000 quanto em 2010 (Tabela 16).  

 

Tabela 16 – Ranking dos 10 municípios da Bahia que possuem maiores taxas de 

analfabetismo nos anos 2000 e 2010 
2000 2010 

ORDEM 

  TAXA DE  

ANALFABETISMO 

% 

MUNICÍPIOS  ORDEM 

  TAXA DE  

ANALFABETISMO 

% 

MUNICÍPIOS 

1 46,4 Maraú 1 39,1 Itapicuru 

2 45,3 Itapicuru 2 34,6 Monte Santo 

3 44,7 Santa Brígida 3 33,7 Santa Brígida 

4 44 Monte Santo 4 30,9 Iguaí 

5 43,7 Araci 5 30,8 Nova Soure 

6 43,2 Érico Cardoso 6 30,2 
Riachão das 

Neves 

7 41,5 Ourolândia 7 29,6 Ubaíra 

8 39,3 Mucugê 8 29,5 Érico Cardoso 

9 38 
Andorinha; 

Jandaíra 
9 29,1 Tucano 

10 37,6 
Iguaí; Nova 

Redenção 
10 28,9 Santa Luzia 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do DATASUS. 

 

 Além da taxa de analfabetismo, o número de matrículas iniciais é um outro indicador 

relacionado a abordagem humanística do desenvolvimento, conforme discutido anteriormente. 
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Nesse sentido, a seguir são apresentados os dados relativos a esse indicador, coletados para as 

13 Zonas Turísticas da Bahia. 

 

6.3.2 Número de Matrículas Iniciais 

 

 Segundo dados da SEI, o total de matrículas iniciais nos 154 municípios que fazem 

parte das 13 Zonas Turísticas da Bahia no ano 2000 chegou a 2.828.478 de matriculados, 

englobando a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e educação de jovens e 

adultos, considerando tanto a rede pública como privada. Já em 2010 o total de matrículas 

iniciais nas 13 Zonas Turísticas da Bahia foi reduzido para 2.371.747 de matrículas, nos 

mesmos níveis de ensino privado e público considerados no ano de 2000 (Estadual, Federal, 

Municipal e Privada). Houve uma redução de 16,15% no período de dez anos considerado 

neste estudo e considerando o crescimento populacional vegetativo do estado nesse mesmo 

período, entende-se que esta redução possa ter contribuído para uma diminuição das 

condições de desenvolvimento local. 

 A Zona Turística com maior número de matrículas iniciais no período 2000/2010 foi a 

Baía de Todos os Santos, com 32,82% e 28,81% respectivamente. Já a Zona com menor 

número de matrículas iniciais no período 2000/2010 e que obteve a mesma porcentagem foi 

Lagos e Cânions de São Francisco, com 1,88% (Gráfico 04). Esses dados evidenciam uma 

tendência já observada nas outras dimensões, de maior acesso a políticas públicas a 

localidades mais populosas. 

 Atenta-se para o fato que as Zonas Turísticas Baía de Todos os Santos e Costa do 

Cacau reduziram o número de matrículas iniciais ao longo do período 2000/2010, as razões 

para esta redução podem vincular-se aos atrasos/reprovações dos alunos nas escolas, assim 

como a defasagem etária pode ser um dos motivos para o abandono escolar. Outra questão de 

grande relevância é o fato de que a Zona Turística Caminhos do Sertão ocupa a segunda 

posição com maior número de matrículas iniciais no período 2000/2010, com 13,08% e 

13,28% respectivamente, mas observando os municípios que agregam esta Zona Turística 

apenas Feira de Santana apresenta um significativo número de matrículas iniciais com 

180.319 mil matrículas no ano 2000 e no ano 2010 houve uma redução para 147.950 

matrículas iniciais, sendo considerado também o quinto município com menor taxa de 

analfabetismo em 2000 e o sétimo município com menor taxa de analfabetismo em 2010. Já o 

município com pior resultado na Zona Caminhos do Sertão, no período 2000/2010 foi 

Candeal com 4.346 e 2.536 matrículas iniciais respectivamente (Gráfico 04).  
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Gráfico 04 - Porcentagem de números de matrículas iniciais nas Zonas Turísticas da 

Bahia nos anos 2000 e 2010 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da SEI. 

 

 Quando analisado o ranking dos dez municípios baianos que apresentam maior 

número de matrículas iniciais percebe-se que Salvador lidera a lista no ano 2000 e no ano 

2010, com 761.965 e 548.485 matrículas respectivamente. Já Feira de Santana e Vitória da 

Conquista ocuparam a segunda e a terceira posição no período 2000/2010, respectivamente. O 

município de Feira de Santana reduziu para 147.950 (que equivale a 9,86% se comparado ao 

total de número de matrículas iniciais do município no período 2000/2010) matrículas em 

2010 e Vitória da Conquista reduziu em 82.223 (que equivale a 6,22% se comparado ao total 

de número de matrículas iniciais do município no período 2000/2010) matrículas também em 

2010. Houve também uma redução, no período 2000/2010 de matrículas iniciais nos 

municípios de Itabuna (15,13%), Ilhéus (12,14%), Juazeiro (3,15%), Barreiras (esteve no 

ranking no ano 2000, mas em 2010 não conquistou as dez primeiras posições), Teixeira de 

Freitas (8,22%) e Paulo Afonso (esteve no ranking no ano 2000, mas em 2010 não conquistou 

as dez primeiras posições). O único município presente no ranking que cresceu, no período 

2000/2010 foi Camaçari (aumentou 0,48%) (Tabela 17). 
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Tabela 17 – Ranking dos 10 municípios da Bahia que possuem maior número de 

matrículas iniciais nos anos 2000 e 2010 
2000 2010 

ORDEM 
  MATRÍCULAS 

INICIAIS 
MUNICÍPIOS  ORDEM 

MATRÍCULAS 

INICIAIS 
MUNICÍPIOS 

1 761.965 Salvador 1 548.485 Salvador 

2 180.319 Feira de Santana 2 147.950 Feira de Santana 

3 93.136 
Vitória da  

Conquista 
3 82.223 

Vitória da  

Conquista 

4 70.566 Itabuna 4 57.905 Camaçari 

5 62.274 Ilhéus 5 56.617 Juazeiro 

6 60.304 Juazeiro 6 52.014 Itabuna 

7 57.347 Camaçari 7 48.792 Ilhéus 

8 48.466 Barreiras 8 43.498 Lauro de Freitas 

9 40.764 
Teixeira de 

Freitas 
9 39.830 Porto Seguro 

10 33.769 Paulo Afonso 10 34.570 
Teixeira de 

Freitas 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da SEI. 

 

 O município com pior resultado no número de matrículas iniciais, no ano 2000 e 2010 

foi Dom Macedo Costa, com 1.508 e 1.239 matrículas, respectivamente. Já os municípios 

Itanagra e Rodelas conseguiram aumentar o número de matrículas iniciais no período 

2000/2010, passando a ter: 7,77% e 5,00% a mais de matrículas, respectivamente. Vale 

destacar que os municípios Rodelas, Palmeiras, Nova Redenção saíram do ranking dos 10 

municípios que apresentam menor número de matrículas iniciais no ano 2010, sendo 

substituídos pelos municípios Mucugê, Varzedo e Candeal (Tabela 18). 

 

Tabela 18 – Ranking dos 10 municípios da Bahia que possuem menor número de 

matrículas iniciais nos anos 2000 e 2010 
2000 2010 

ORDEM 
  MATRÍCULAS 

INICIAIS 
MUNICÍPIOS  ORDEM 

MATRÍCULAS 

INICIAIS 
MUNICÍPIOS 

1 1.508 
Dom Macedo 

Costa 
1 1.239 

Dom Macedo 

Costa 

2 2.007 Itanagra 2 1.723 Jussiape 

3 2.396 Rodelas 3 1.825 Muniz Ferreira 

4 2.422 Cravolândia 4 1.868 Cravolândia 

5 2.506 Abaíra 5 1.910 Abaíra 

6 2.875 Palmeiras 6 2.345 Itanagra 

7 2.963 Nova Redenção 7 2.424 Elísio Medrado 

8 3.010 Elísio Medrado 8 2.435 Mucugê 

9 3.032 Jussiape 9 2.497 Varzedo 

10 3.125 Muniz Ferreira 10 2.536 Candeal 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da SEI. 

 

 Além da presença do indicador “número de matrículas iniciais” torna-se importante 

analisar o indicador “número de estabelecimentos de ensino”, pois também é capaz de mostrar 
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se o município está desenvolvendo sob o enfoque da Escala Humana e se as políticas 

públicas, principalmente o Prodetur/BA influencia indiretamente no desenvolvimento do 

município. 

 

6.3.3 Número de Estabelecimento de Ensino 

 

 Analisando os dados extraídos da SEI para o ano 2000, observou-se que o único 

município baiano que não apresentava o número de estabelecimento de ensino foi Luís 

Eduardo Magalhães, dessa forma, para o ano 2000 foram analisados 153 municípios que 

fazem parte das 13 Zonas Turísticas da Bahia. Já em 2010 foi possível utilizar os dados dos 

154 municípios das 13 ZTs. 

Registrou-se nas 13 Zonas Turísticas da Bahia um total de 19.852 estabelecimentos de 

ensino no ano 2000 e 19.489 estabelecimentos de ensino no ano 2010. Nota-se uma redução 

de estabelecimentos de ensino no período de 2000/2010, resultando assim em uma diminuição 

de número de matrículas iniciais, como foi observado anteriormente. Vale frisar que foram 

analisadas as mesmas variáveis do indicador “número de matrículas iniciais”, a saber: 

educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, nas 

dependências administrativas Estadual, Federal, Municipal e Privada. 

 Nota-se, no entanto, que a Zona Turística que mais criou estabelecimentos de ensino 

no período 2000/2010 foi Chapada Diamantina, com 19,60% e 17,69% de estabelecimentos 

de ensino, respectivamente. Esta mesma Zona Turística ocupou a terceira posição, no período 

2000/2010, no número de matrículas iniciais. Vale frisar que a Zona Baía de Todos os Santos 

aumentou de 16,56% em 2000 para 17,53% em 2010 o número de estabelecimentos de 

ensino, mas quando comparado com o número de matrículas iniciais, a Zona Baía de Todos os 

Santos reduziu neste mesmo período. Um dos motivos para o aumento do estabelecimento de 

ensino na Zona Baía de Todos os Santos se deu pelo fato do Governo da Bahia investir em 

cursos técnicos, o que garante uma formação mais especializada em diferentes setores da 

economia, principalmente para o setor secundário (indústrias) e terciário (serviços no turismo, 

entre outros) (BAHIA, 2011). Quanto a Zona com menor construção de estabelecimentos de 

ensino no período 2000/2010 está Lagos e Cânions do São Francisco, com 1,82% e 2,27% 

respectivamente (Gráfico 05). 
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Gráfico 05 - Porcentagem de número de estabelecimento de ensino nas Zonas Turísticas 

da Bahia nos anos 2000 e 2010 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da SEI. 

 

 Verificou-se que o município com maior número de estabelecimento de ensino no ano 

2000 e no ano 2010 foi Salvador, com respectivamente 2.006 e 2071 estabelecimentos de 

ensino. Os municípios Feira de Santana, Juazeiro e Araci tiveram um aumento no período 

2000/2010 de 6,11%, 2,91% e 0,71% de estabelecimentos de ensino respectivamente. Já os 

municípios de Vitória da Conquista, Serrinha, Itabuna e Euclides da Cunha tiveram uma 

redução no período 2000/2010 de 5,11%, 0,28%, 0,15% e 3,19% de estabelecimentos de 

ensino respectivamente. Nota-se também que os municípios Campo Formoso e Jacobina 

faziam parte do ranking dos 10 municípios com maior número de estabelecimentos de 

ensinos, mas em 2010 estes municípios foram substituídos por Xique-Xique ocupando o 

quarto lugar e Valença ocupando a décima posição (Tabela 19). 
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Tabela 19 – Ranking dos 10 municípios da Bahia que possuem maior número de 

estabelecimento de ensino nos anos 2000 e 2010 
2000 2010 

ORDEM 
  ESTABELECIMENTO 

DE ENSINO 
MUNICÍPIOS  ORDEM 

  ESTABELECIMENTO 

DE ENSINO 
MUNICÍPIOS  

1 2.006 Salvador 1 2.071 Salvador 

2 776 
Feira de  

Santana 
2 877 

Feira de  

Santana 

3 555 
Vitória da 

Conquista 
3 501 

Vitória da 

Conquista 

4 364 Serrinha 4 366 Xique-Xique 

5 332 Itabuna 5 362 Serrinha 

6 323 
Euclides da 

Cunha 
6 331 Itabuna 

7 300 Juazeiro 7 318 Juazeiro 

8 280 Araci 8 303 
Euclides da 

Cunha 

9 273 
Campo  

Formoso 
9 284 Araci 

10 263 Jacobina 10 276 Valença 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da SEI. 

 

 Já o município que obteve menor número de estabelecimentos de ensino nas 13 Zonas 

Turísticas em 2000 foi Rodelas, com apenas 16 estabelecimentos e em 2010 o município com 

menor número de estabelecimento foi Dom Macedo Costa com apenas 15 estabelecimentos, 

sendo que ele também é considerado o município com menor número de matrículas iniciais 

no período de 2000/2010. Atenta-se para o fato de que os municípios Rodelas, Madre de Deus 

e Saubara tiveram um leve crescimento no número de estabelecimentos de ensino, 

aumentando 25,58%, 2,70% e 18,37% estabelecimentos respectivamente. Já os municípios 

Dom Macedo Costa, Cravolândia, Ibicoara e Sobradinho reduziram mais ainda o número de 

estabelecimentos de ensino, no período 2000/2010 diminuindo 30,23%, 15,25%, 21,43% e 

6,06% respectivamente. Outros municípios, no entanto, não participaram do ranking no ano 

2010 (Itanagra, Santa Inês, Salinas da Margarida, Bonito e Cairu), um dos motivos pode ser o 

aumento de estabelecimentos de ensino ou a redução dos estabelecimentos de ensino de 

outros municípios que entraram no ranking em 2010 (Jussiape, Milagres, Itiruçu, São Félix do 

Coribe, São Felipe, Abaíra, Barra do Mendes e Wagner) (Tabela 20). 
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Tabela 20 – Ranking dos 10 municípios da Bahia que possuem menor número de 

estabelecimento de ensino nos anos 2000 e 2010 
2000 2010 

ORDEM 
  ESTABELECIMENTO 

DE ENSINO 
MUNICÍPIOS  ORDEM 

  ESTABELECIMENTO 

DE ENSINO 
MUNICÍPIOS  

1 16 Rodelas 1 15 
Dom Macedo 

Costa 

2 18 
Madre de 

Deus 
2 19 

Madre de 

Deus; Jussiape 

3 20 Saubara 3 22 Ibicoara 

4 22 Itanagra 4 24 Milagres 

5 26 Santa Inês 5 25 Cravolândia 

6 28 
Dom Macedo 

Costa 
6 27 Rodelas 

7 33 
Salinas da 

Margarida 
7 29 Saubara 

8 34 

Cravolândia; 

Bonito;  

Ibicoara 
8 30 

Itiruçu;  

São Félix do 

Coribe 

9 35 Sobradinho 9 31 

São Felipe; 

Abaíra; Barra 

do Mendes; 

Sobradinho 

10 38 Cairu 10 32 Wagner 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da SEI. 

 

 Diante do exposto, percebe-se a importância da relação do ensino com o setor do 

turismo para o desenvolvimento local. Os indicadores aqui analisados foram capazes de 

avaliar que há ainda um número significativo de pessoas analfabetas, principalmente no 

interior da Bahia, mas que pode ser reduzido com a presença de políticas públicas que visam o 

desenvolvimento endógeno. 

 Nota-se, também, que o Programa de Desenvolvimento do Turismo da Bahia está 

diretamente vinculado com a educação e criação de estabelecimentos de ensino, 

principalmente os estabelecimentos voltados para cursos técnicos e profissionalizantes que 

desejam capacitar os jovens e adultos para os setores de serviço e indústria. Vale frisar que os 

Planos de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável apresentam uma visão mais 

humanística na elaboração dos relatórios técnicos quando prevê a adoção de programas de 

educação sanitária e ambiental (BAHIA, 2004c). Esta visão sob a Escala Humana, defendida 

por Max-Neef (1994), também prevê que o ensino educacional deve envolver não somente a 

educação básica, mas também a educação transdisciplinar, interligando temáticas do 

cotidiano, como meio ambiente, saneamento, saúde etc. Através desta transdisciplinaridade, o 

cidadão poderá atuar como agente ativo das questões relacionadas ao município.  
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6.4 DIMENSÃO SAÚDE 

 

6.4.1 Número de Leitos Hospitalares  

 

 Os dados acerca do indicador “número de leitos hospitalares” foram obtidos através de 

consulta ao DATASUS. Em 200013 e 201014 foram registrados números de leitos hospitalares 

em 115 e 133 municípios baianos, respectivamente. 

 Quando avaliado o número total de leitos hospitalares nos 131 municípios baianos, no 

período 2000/2010, verificou-se um aumento não tão expressivo de 20.870 para 21.100 leitos 

hospitalares, respectivamente. Esse número foi inferior a taxa de crescimento vegetativo da 

população desses municípios no mesmo período. 

 Verifica-se que a Zona Turística com maior quantidade de leitos hospitalares, nos anos 

2000 e 2010, é a Zona Baía de Todos os Santos, com 40,41% e 40,84% respectivamente. 

Segundo Bahia (2011), neste período 2000/2010 houve uma carência significativa no número 

de leitos hospitalares em todos os municípios que compõe a Zona Baía de Todos os Santos. 

Em seguida encontra-se a Zona Chapada Diamantina, ocupando a segunda posição em 2000 

com 9,78% e em 2010 a Zona que ocupou a segunda posição foi Caminhos do Sertão com 

10,11%. Já as Zonas Turística que reduziram o número de leitos hospitalares no período 

2000/2010 foram: Caminhos do Sudoeste, Chapada Diamantina, Costa do Cacau, Costa do 

Dendê, Lagos e Cânions do São Francisco e Vale do São Francisco. Enquanto a última 

posição em número de leitos hospitalares, no período 2000/2010 ficou para a Zona Lagos e 

Cânions do São Francisco, com 1,24% e 0,85%, respectivamente (Gráfico 06).   

 

  

  

                                                           
13 O DATASUS não registrou dados no ano 2000 para os municípios: Abaíra, Andorinha, Aratuípe, Banzaê, 

Bonito, Cairu, Candeal, Conde, Dom Macedo Costa, Elísio Medrado, Érico Cardoso, Formosa do Rio Preto, 

Glória, Ibicoara, Igrapiúna, Ipupiara, Itaeté, Itanagra, Itatim, Jaguaripe, Jandaíra, Luís Eduardo Magalhães, 

Madre de Deus, Maraú, Muniz Ferreira, Nilo Peçanha, Nova Redenção, Ourolândia, Palmeiras, Rio de Contas, 

Rodelas, Salinas da Margarida, Santa Brígida, Santa Luzia, São Francisco do Conde, Sobradinho, Teofilândia, 

Uruçuca e Varzedo. 

14 O DATASUS não registrou dados no ano 2010 para os municípios: Andorinha, Aratuípe, Banzaê, Cairu, Dom 

Macedo Costa, Érico Cardoso, Glória, Ibicoara, Itanagra, Jaguaripe, Jandaíra, Maraú, Muniz Ferreira, Nilo 

Peçanha, Nova Redenção, Ourolândia, Palmeiras, Santa Brígida, Santa Luzia, Uruçuca e Varzedo. 
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Gráfico 06 - Porcentagem de número de leitos hospitalares nas Zonas Turísticas da 

Bahia nos anos 2000 e 2010 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do DATASUS. 
  

 Quando analisado os municípios baianos individualmente, notou-se que o município 

com maior número de leitos hospitalares, no ano 2000 e 2010, foi o município de Salvador, 

com 7.451 e 7.799 leitos respectivamente. 

 A análise da Tabela 21, referente ao ranking dos 10 municípios da Bahia que possuem 

maior número de leitos hospitalares, mostra um crescimento no número de leitos hospitalares 

entre os anos 2000 e 2010, sendo que os municípios de Salvador, Feira de Santana, Itabuna, 

Barreiras e Teixeira de Freitas, os quais aumentaram 2,28%, 4,74%, 2,04%, 11,65% e 1,27% 

respectivamente. Já os municípios de Vitória da Conquista, Juazeiro, Ilhéus e Jacobina 

reduziram o número de leitos hospitalares no período 2000/2010, diminuindo 15,94%, 

20,94%, 18,38% e 12,79% respectivamente. O município de Valença ficou na décima posição 

(293 leitos) entre os municípios com maior número de leitos hospitalares no ano 2000, sendo 

substituído em 2010 pelo município Santo Antônio de Jesus (377 leitos) ocupando a oitava 

posição (Tabela 21). 
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Tabela 21 – Ranking dos 10 municípios da Bahia que possuem maior número de leitos 

hospitalares nos anos 2000 e 2010 
2000 2010 

ORDEM 
  LEITOS 

HOSPITALARES 
MUNICÍPIOS  ORDEM 

  LEITOS 

HOSPITALARES 
MUNICÍPIOS  

1 7.451 Salvador 1 7.799 Salvador 

2 1.284 
Vitória da  

Conquista 
2 1.271 Feira de Santana 

3 1.156 Feira de Santana 3 949 Itabuna 

4 973 Juazeiro 4 931 
Vitória da  

Conquista 

5 911 Itabuna 5 636 Juazeiro 

6 760 Ilhéus 6 524 Ilhéus 

7 419 Jacobina 7 460 Barreiras 

8 364 Barreiras 8 377 
Santo Antônio de 

Jesus 

9 310 Teixeira de Freitas 9 324 Jacobina 

10 293 Valença 10 318 Teixeira de Freitas 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do DATASUS. 

 

 Quando verificado os municípios com menor número de leitos hospitalares no período 

2000/2010, o primeiro lugar em 2000 ficou para o município de Saubara com 8 leitos 

hospitalares e em 2010 o município que ocupou o primeiro lugar foi Candeal com 3 leitos 

hospitalares. Alguns municípios aumentaram o número de leitos hospitalares no período, sem, 

no entanto, atingirem o nível adequado para este tipo de indicador, segundo a Organização 

Mundial de Saúde (Tabela 22).   

 

Tabela 22 – Ranking dos 10 municípios da Bahia que possuem menor número de leitos 

hospitalares nos anos 2000 e 2010 
2000 2010 

ORDEM 
  LEITOS 

HOSPITALARES 
MUNICÍPIOS  ORDEM 

  LEITOS 

HOSPITALARES 
MUNICÍPIOS  

1 8 Saubara 1 3 Candeal* 

2 10 Piatã 2 5 Rodelas* 

3 12 
Riachão das Neves; 

Camamu 
3 9 Abaíra*; Igrapiúna*  

4 14 
Santa Teresinha; 

Lençóis 
4 11 Rio de Contas* 

5 16 Gentio do Ouro 5 13 
Saubara; Elísio 

Medrado* 

6 17 

Jussiape; Presidente 

Tancredo Neves; 

Santa Cruz Cabrália 
6 14 Lençóis 

7 18 
Cravolândia;  

Rio do Pires 
7 15 Itaeté* 

8 19 Brotas de Macaúbas 8 16 

Salinas da  

Margarida*;  

Bonito*;  

Gentio do Ouro 

9 20 Taperoá 9 17 

Jussiape;  

Pau Brasil;  

Camamu; Conde* 
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Continuação 

2000 2010 

ORDEM 
  LEITOS 

HOSPITALARES 
MUNICÍPIOS  ORDEM 

  LEITOS 

HOSPITALARES 
MUNICÍPIOS  

10 21 
Laje; Milagres; 

Souto Soares 
10 18 

Presidente  

Tancredo Neves 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do DATASUS. 
*Não existiam dados para o ano 2000.  

 

 A partir da análise realizada, entende-se que a capacidade no período 2000/2010 do 

número de leitos hospitalares ainda é frágil para as ações das políticas públicas que foram 

implementadas na época, principalmente para o Programa de Desenvolvimento do Turismo da 

Bahia – PRODETUR/BA. Percebe-se, no entanto, pouco crescimento no número de leitos 

hospitalares, sendo que muitos municípios até reduziram a quantidade inicial de leitos. Dessa 

forma, nota-se uma fragilidade dos equipamentos de saúde tanto para a população quanto para 

os visitantes/turistas que precisam eventualmente utilizar o sistema de saúde. Vale frisar, que 

as ideias de Max-Neef (1994) sobre o Desenvolvimento na Escala Humana garantem não 

apenas infraestruturas básicas (escolas, postos de saúde, esgotamento sanitário, abastecimento 

de água, etc) eficazes, mas também uma qualidade melhor no atendimento público, o qual está 

intimamente ligado com a educação. 

 

6.5 DIMENSÃO SANEAMENTO 

 

6.5.1 Cobertura de Água (Domicílios) - Água Canalizada Rede Geral 

 

 Para garantir o desenvolvimento local sob o enfoque da Escala Humana, assim como 

da qualidade de vida das pessoas, torna-se essencial a análise da situação da infraestrutura 

formada pelos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta dos resíduos 

sólidos. 

 Após extração dos dados do IPEADATA, para o período 2000/2010, foi possível 

verificar nos 154 municípios baianos das 13 Zonas Turísticas, um crescimento significativo 

do sistema de abastecimento de água, por meio da água canalizada rede geral. Em 2000 

existiam 1.526.847 milhões de domicílios baianos que possuíam água canalizada, já em 2010 

este número aumentou para 2.419.368 milhões de domicílios baianos com água canalizada, 

representando um crescimento na ordem de 58,46% no período. Mesmo assim, o atual sistema 

de abastecimento de água ainda é incompatível com o crescimento acelerado das grandes 
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cidades, como consequência, muitas áreas mais afastadas dos centros das cidades ficam sem o 

abastecimento de água (BAHIA, 2011). 

 A Zona Turística com maior sistema de abastecimento de água por rede geral nos 

domicílios, no período 2000/2010 foi a Zona Baía de Todos os Santos, com 45,91% (700.928 

domicílios) e 40,11% (970.325 domicílios) respectivamente. Este grande resultado encontrado 

na Zona Baía de Todos os Santos só foi possível, devido aos investimentos realizados para o 

setor de saneamento, que foi de US$ 445.910.000 milhões de dólares, segundo dados de 

Bahia (2003). Já a Zona Turística que ocupou o segundo lugar com rede geral de água nos 

domicílios foi Caminhos do Sertão, no ano 2000 existiam 146.824 domicílios e no ano 2010 

subiu para 252.829 domicílios. A Zona Turística com menor número de cobertura de 

domicílios com abastecimento de água encanada rede geral, no período 2000/2010, foi Lagos 

e Cânions do São Francisco com 26.279 domicílios e 40.803 domicílios, respectivamente 

(Gráfico 07). 

  

 
Gráfico 07 - Porcentagem da cobertura de água canalizada rede geral nas Zonas 

Turísticas da Bahia, nos domicílios, nos anos 2000 e 2010 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do IPEADATA. 
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 Quando analisado os 154 municípios separadamente, pôde-se verificar que o 

município de Salvador cresceu significativamente, no período 2000/2010, em relação ao 

número de domicílios com cobertura de água canalizada por rede geral. Segundo Bahia 

(2003) o município de Salvador possuía em 2000 um total de 651.293 domicílios, sendo 

628.854 domicílios contemplados com cobertura de água canalizada rede geral, o qual 

corresponde mais de 95% da população com atendimento ao sistema da rede geral de 

abastecimento. Por outro lado, o município que ocupou a décima posição no ranking da 

cobertura de agua canalizada, em 2000 foi Paulo Afonso, o qual pertence a Zona Lagos e 

Cânions do São Francisco considerada como a menor Zona com cobertura de água canalizada 

rede geral, com 20.267 domicílios. Um motivo para que Paulo Afonso esteja entre os dez 

melhores municípios quanto a cobertura de água canalizada em rede geral é o fato de ser o 

município da Zona Turística considerado como um município indutor do turismo, dessa 

forma, o PRODETUR/BA para alavancar o turismo na região investe no município de maior 

atratividade. Já em 2010, o município que ficou em décima posição foi Barreiras, com 37.470 

domicílios com água canalizada. Nota-se, portanto, que os 10 municípios da Bahia que 

possuem maior cobertura de água canalizada rede geral nos domicílios, no período 

2000/2010, não alterou, exceto a saída de Paulo Afonso e a entrada em 2010, do município 

Teixeira de Freitas (Tabela 23). 

 

Tabela 23 – Ranking dos 10 municípios da Bahia que possuem maior cobertura de água 

canalizada rede geral, nos domicílios, nos anos 2000 e 2010 
2000 2010 

ORDEM 

  ÁGUA 

CANALIZADA 

REDE GERAL 

MUNICÍPIOS  ORDEM 

  ÁGUA 

CANALIZADA 

REDE GERAL 

MUNICÍPIOS  

1 628.854 Salvador 1 853.221 Salvador 

2 88.174 Feira de Santana 2 151.190 Feira de Santana 

3 50.716 
Vitória da  

Conquista 
3 80.919 

Vitória da  

Conquista 

4 46.470 Itabuna 4 71.454 Camaçari 

5 36.650 Camaçari 5 60.168 Itabuna 

6 36.373 Ilhéus 6 51.674 Juazeiro 

7 34.445 Juazeiro 7 49.355 Ilhéus 

8 27.494 Barreiras 8 48.899 Lauro de Freitas 

9 25.516 Lauro de Freitas 9 38.036 Teixeira de Freitas 

10 20.267 Paulo Afonso 10 37.470 Barreiras 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do IPEADATA. 

 

 O município que possui menor cobertura de água canalizada rede geral no período 

2000/2010 foi Dom Macedo Costa, com respectivamente 308 e 1.063 domicílios com água 

canalizada rede geral. Destaca-se que houve um aumento expressivo da cobertura de água 
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canalizada rede geral nos municípios que compõe o ranking no período 2000/2010, mas que 

alguns municípios que estavam no ranking em 2000 conseguiram melhorar a situação (São 

Miguel das Matas, Maraú e Igrapiúna) não sendo classificados como os piores no ranking de 

2010. Em 2010 os municípios que ocuparam as vagas com menores coberturas de água 

canalizada rede geral em domicílios foram: Nova Redenção, Iramaia e Rodelas. Vale destacar 

os municípios que continuaram no ranking com menores coberturas de água canalizada rede 

geral nos domicílios, a saber: Aratuípe e Muniz Ferreira (Zona Baía de Todos os Santos); 

Cravolândia e Dom Macedo Costa (Zona Caminhos do Jiquiriçá); Candeal (Zona Caminhos 

do Sertão); Itanagra e Jandaíra (Zona Costa dos Coqueiros) (Tabela 24). 

 

Tabela 24 – Ranking dos 10 municípios da Bahia que possuem menor cobertura de água 

canalizada rede geral, nos domicílios, nos anos 2000 e 2010 
2000 2010 

ORDEM 

  ÁGUA  

CANALIZADA 

REDE GERAL 

MUNICÍPIOS  ORDEM 

  ÁGUA  

CANALIZADA 

REDE GERAL 

MUNICÍPIOS  

1 308 Dom Macedo Costa 1 1.063 Dom Macedo Costa 

2 532 
São Miguel das 

Matas 
2 1.216 Candeal 

3 574 Itanagra 3 1.223 Cravolândia 

4 617 Muniz Ferreira 4 1.567 Itanagra 

5 763 Candeal 5 1.763 Nova Redenção 

6 776 Cravolândia 6 1.858 Muniz Ferreira 

7 813 Jandaíra 7 1.921 Jandaíra 

8 820 Aratuípe 8 1.931 Aratuípe 

9 852 Maraú 9 2.003 Iramaia 

10 856 Igrapiúna 10 2.063 Rodelas 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do IPEADATA. 

 

 Os resultados apresentados sugerem que um dos grandes desafios das políticas 

públicas, principalmente do Programa de Desenvolvimento do Turismo e de outros Programas 

é regularizar o sistema de abastecimento de água nas zonas turísticas do estado, uma vez que 

esses dados, sugerem o fortalecimento da tendência observada neste estudo, da concentração 

de benefícios provenientes de políticas públicas, nas áreas com maior concentração 

populacional. 

 Segundo Max-Neef (1994) a qualidade de vida só será realizada quando satisfazer as 

necessidades básicas, ou seja, quando a população tiver condições de ter saúde digna, 

moradia, trabalho, lazer etc. 
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6.5.2 Cobertura de Esgoto (Domicílios) - Rede Geral de Esgoto 

 

 Dados do IPEADATA demonstram que em 2000 haviam 847.434 mil domicílios com 

cobertura de esgoto rede geral, nos 154 municípios  pertencentes as 13 Zonas Turísticas do 

Estado da Bahia. Já em 2010 houve um aumento bem expressivo de domicílios com cobertura 

de esgoto rede geral, passando a ter 2.755.843 milhões de domicílios nas 13 Zonas Turísticas 

da Bahia, representando um crescimento de 225,2%. Trata-se de um crescimento bem superior 

ao observado no mesmo período para o abastecimento de água nos domicílios. 

 A Zona Turística com maior cobertura de esgotamento sanitário na modalidade rede 

geral, no período 2000/2010, foi a Zona Baía de Todos os Santos, com 61,09% domicílios e 

30,33% domicílios respectivamente (Gráfico 08). Destaca-se, no entanto, que até 1997 a Zona 

Turística Baía de Todos os Santos não possuía cobertura de esgotamento sanitário, somente 

depois da implantação de uma política estadual específica para esse problema (através do 

Programa Baía Azul) é que nesta Zona Turística, os municípios de Candeias, Simões Filho, 

Itaparica, Vera Cruz, Madre de Deus, Santo Amaro, São Francisco do Conde, Cachoeira, 

Salvador, São Félix e Maragogipe tiveram melhorias nas condições de saneamento (BAHIA, 

2011). 

 A Zona Turística que ficou em segunda posição em 2000 foi Costa do Cacau com 

8,09% domicílios cobertos com esgotamento sanitário rede geral, e em 2010, a segunda Zona 

foi Caminhos do Sertão, com 12,20% domicílios cobertos com rede geral de esgoto. Vale 

frisar que os municípios da Zona Costa do Cacau15 não receberam investimentos públicos 

com recursos do PRODETUR I/NE, mas ocupa a segunda posição no ano 2000, no que tange 

a cobertura de domicílios com esgotamento sanitário na modalidade rede geral (BAHIA, 

2004b). Já a última posição em 2000 foi ocupada pela Zona Turística Caminhos do Oeste com 

0,52% domicílios e em 2010 a Zona com menor cobertura de esgotamento sanitário foi 

Caminhos do Jiquiriçá com 1,37% domicílios (Gráfico 08). 

 Nota-se com esses dados que as taxas de cobertura de saneamento nas demais zonas 

turísticas da Bahia são bem inferiores aos encontrados para a Zona Turística da Bahia de 

Todos os Santos.  

 

                                                           
15 Segundo Bahia (2004b) o único município que obteve recurso do PRODETUR I/NE (com 50% do 

investimento) foi Itacaré. Outros investimentos para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Itacaré foram 

provindos do Programa de Administração Municipal e Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana – PRODUR e 

da Prefeitura Municipal de Itacaré. 
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Gráfico 08 - Porcentagem da cobertura de esgoto rede geral nas Zonas Turísticas da 

Bahia, nos domicílios, nos anos 2000 e 2010 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do IPEADATA. 

 

 Quando analisado separadamente os 154 municípios pertencentes as 13 Zonas 

Turísticas da Bahia, observa-se que Salvador ocupa a primeira posição no ranking dos dez 

municípios que possuem maior cobertura de esgotamento sanitário rede geral, tanto no ano 

2000 quanto no ano 2010 (Tabela 25). 

 Para Bahia (2004b) o sistema de esgotamento sanitário sempre foi o último serviço 

público implantado nas cidades brasileiras, o que pode ser um motivo de esclarecimento do 

cenário estatístico sempre mostrar os mais baixos valores de cobertura nos municípios 

brasileiros, principalmente municípios baianos. 

 Nota-se na Tabela 25 que Itabuna e Ilhéus também se encontram com resultados 

satisfatórios no que tange a cobertura de esgotamento sanitário por rede geral nos domicílios. 

Segundo Bahia (2004b) foram projetados em Ilhéus obras no Sistema de Esgotamento 

Sanitário de Olivença e Sistema de Esgotamento Sanitário de Pontal - Orla Sul. Já Lauro de 

Freitas ocupou a décima posição no ranking em 2000, com 11.773 domicílios com cobertura 

de esgotamento sanitário por rede geral e em 2010 o município que ocupou a décima posição 

foi Paulo Afonso com 84.663 domicílios (Tabela 25). 
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Tabela 25 – Ranking dos 10 municípios da Bahia que possuem maior cobertura de 

esgoto rede geral, nos domicílios, nos anos 2000 e 2010 
2000 2010 

ORDEM 
  ESGOTO REDE 

GERAL 
MUNICÍPIOS  ORDEM 

  ESGOTO REDE 

GERAL 
MUNICÍPIOS  

1 486.199 Salvador 1 779.870 Salvador 

2 42.402 Feira de Santana 2 250.313 Feira de Santana 

3 38.169 Itabuna 3 158.847 Itabuna 

4 23.832 Ilhéus 4 146.075 
Vitória da  

Conquista 

5 22.120 
Vitória da  

Conquista 
5 124.350 Camaçari 

6 18.064 Juazeiro 6 103.545 Juazeiro 

7 17.572 Paulo Afonso 7 101.176 Ilhéus 

8 16.719 Camaçari 8 98.198 Teixeira de Freitas 

9 13.318 Teixeira de Freitas 9 87.967 Lauro de Freitas 

10 11.773 Lauro de Freitas 10 84.663 Paulo Afonso 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do IPEADATA. 

 

 Já a Tabela 26 traz os municípios que apresentam menor número de domicílios com 

cobertura de esgoto na modalidade rede geral no período 2000/2010. Em 2000 os municípios 

que apresentaram apenas 1 domicílio com esgotamento sanitário foram: Elísio Medrado, 

Formosa do Rio Preto e Ourolândia. Já em 2010 o município que apresentava apenas 8 

domicílios com esgotamento sanitário rede geral foi Santa Teresinha. Atenta-se para o fato de 

que muitos municípios, em 2000, com situações precárias no sistema de esgotamento sanitário 

foram da Zona Turística Chapada Diamantina (Bonito, Caém, Central, Gentio do Ouro, 

Ipupiara, Nova Redenção, Ourolândia, Palmeiras, Piatã, Rio de Contas, Souto Soares e 

Wagner), também encontram-se neste ranking as Zonas: Baía de Todos os Santos (Muniz 

Ferreira); Caminhos do Jiquiriçá (Elísio Medrado e Santa Teresinha); Caminhos do Oeste 

(Formosa do Rio Preto e Riachão das Neves); Caminhos do Sertão (Candeal e Nova Soure); e 

Costa dos Coqueiros (Itanagra e Jandaíra). Em 2010 os municípios com situações precárias no 

sistema de esgotamento sanitário foram das Zonas: Caminhos do Jiquiriçá (Dom Macedo 

Costa, Elísio Medrado, Itatim, Milagres e Santa Teresinha); Caminhos do Sertão (Candeal); 

Chapada Diamantina (Barra do Mendes, Érico Cardoso e Wagner); e Costa dos Coqueiros 

(Jandaíra).  
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Tabela 26 – Ranking dos 10 municípios da Bahia que possuem menor cobertura de 

esgoto rede geral, nos domicílios, nos anos 2000 e 2010 
2000 2010 

ORDEM 
  ESGOTO REDE 

GERAL 
MUNICÍPIOS  ORDEM 

  ESGOTO REDE 

GERAL 
MUNICÍPIOS  

1 1 

Elísio Medrado; 

Formosa do Rio 

Preto; Ourolândia 
1 8 Santa Teresinha 

2 2 

Central; Ipupiara; 

Souto Soares;  

Jandaíra 
2 11 Elísio Medrado 

3 3 
Gentio do Ouro; 

Itanagra 
3 18 Wagner 

4 4 Piatã 4 30 Jandaíra 

5 5 
Muniz Ferreira; 

Candeal; Caém 
5 37 Barra do Mendes 

6 6 Riachão das Neves 6 42 Milagres 

7 7 Wagner 7 44 Érico Cardoso 

8 8 
Santa Teresinha; 

Bonito 
8 45 Candeal 

9 11 Nova Redenção 9 75 Dom Macedo Costa 

10 15 

Nova Soure;  

Palmeiras;  

Rio de Contas 
10 76 Itatim 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do IPEADATA. 

 

 Nota-se a partir do indicador “cobertura de esgoto rede geral” que os municípios 

baianos das Zonas Turísticas possuíam no período 2000/2010 uma deficiência ainda grande 

no sistema de esgotamento sanitário em relação ao sistema de abastecimento de água, 

principalmente os municípios considerados de pequeno porte. 

 

6.5.3 Coleta de Lixo (Domicílios) - Coletado por Serviço de Limpeza 

 

 O indicador “coleta de lixo por serviço de limpeza” também nos mostra como a 

situação do lixo, coletado de forma inadequada, pode influenciar na saúde da população e no 

desenvolvimento do município. 

 Segundo dados do DATASUS, os 154 municípios baianos que correspondem as 13 

Zonas Turísticas, possuíam no ano 2000, o total de 1.151.811 domicílios com cobertura de 

coleta de lixo por serviço de limpeza, já em 2010 houve um aumento expressivo para 

1.717.052 domicílios com cobertura de coleta de lixo por serviço de limpeza. 

 Quando analisada as Zonas Turísticas da Bahia, percebe-se que a ZT Baía de Todos os 

Santos é a que mais possui cobertura de coleta de lixo por serviço de limpeza no período 

2000/2010, com respectivamente 42,28% domicílios e 35,56% domicílios, respectivamente 

(Gráfico 09). A Zona Turística Baía de Todos os Santos foi a mais contemplada com 
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investimentos na área de Saneamento (sistema de abastecimento de água, sistema de 

esgotamento sanitário e coleta dos resíduos), isto porque os Governos Federal e Estadual 

implantaram o Programa Baía Azul na Zona Turística (BAHIA, 2011).   

 Já a Zona Turística com menor quantidade de domicílios que apresentam a coleta de 

lixo por serviço de limpeza em 2000 foi a Costa do Dendê com 1,46% e em 2010 a Zona 

Turística que ocupou a última posição foi Lagos e Cânions do São Francisco com 1,93% 

(Gráfico 09).  

 

 
Gráfico 09 - Porcentagem da cobertura de coleta de lixo por serviço de limpeza nas 

Zonas Turísticas da Bahia, nos domicílios, nos anos 2000 e 2010 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do DATASUS. 

 

 Em relação ao município com maior cobertura de coleta de lixo por serviço de 

limpeza, no período 2000/2010 foi Salvador com respectivamente 436.868 domicílios e 

525.923 domicílios (Tabela 27). Nota-se a presença dos mesmos municípios tanto no ranking 

de 2000 quanto de 2010, alterando somente a ordem de alguns municípios. Um dos motivos 

para este ranking é o fato de serem os municípios que mais beneficiaram com investimentos 

no setor de saneamento tanto pelo Programa de Desenvolvimento do Turismo, assim como a 

presença de outros Programas do Governo Federal e Estadual ao longo do período 2000/2010 

(Tabela 27).  
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Tabela 27 – Ranking dos 10 municípios da Bahia que possuem maior cobertura de coleta 

de lixo por serviço de limpeza, nos domicílios, nos anos 2000 e 2010 
2000 2010 

ORDEM 
  COLETA DE 

LIXO  
MUNICÍPIOS  ORDEM 

  COLETA DE 

LIXO 
MUNICÍPIOS  

1 436.868 Salvador 1 525.923 Salvador 

2 94.273 Feira de Santana 2 146.774 Feita de Santana 

3 50.226 
Vitória da  

Conquista 
3 69.252 

Vitória da 

 Conquista 

4 40.477 Itabuna 4 65.833 Camaçari 

5 32.646 Ilhéus 5 54.051 Itabuna 

6 31.169 Camaçari 6 44.158 Juazeiro 

7 25.264 Juazeiro 7 41.944 Lauro de Freitas 

8 23.764 Barreiras 8 40.053 Ilhéus 

9 22.537 Lauro de Freitas 9 34.877 Teixeira de Freitas 

10 22.503 Teixeira de Freitas 10 33.028 Barreiras 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do DATASUS. 

 

 Também é relevante apontar que a análise destes indicadores apresentados na 

dimensão saneamento, torna-se de fundamental importância para o desenvolvimento local sob 

o enfoque da escala humana. Quando a infraestrutura pública (sistema de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário e coleta de resíduos) é adequada espera-se uma melhoria imediata 

na qualidade de vida da população, principalmente em relação à saúde pública e um aumento 

significativo de turistas na localidade. 

 

6.6 DIMENSÃO DESENVOLVIMENTO 

 

6.6.1 Índice de Qualidade de Vida 

 

 O Índice de Qualidade de Vida torna-se uma grande ferramenta para avaliar se os 

municípios estão sendo eficazes nas variáveis escolhidas. Para análise desta dissertação foi 

utilizada o IQV adotado por VILLOTA (1981), o qual trabalhou com as variáveis I1 = Índice 

de esperança de vida ao nascer; I2= Taxa de mortalidade infantil; e I3= taxa de alfabetização, 

ou seja, são variáveis que abordam a saúde e a educação e variam de 0 a 100. Após extração 

dos dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil e IBGE para o período 2000/2010, 

verificou-se que os 154 municípios baianos, indutores do turismo, pertencentes as 13 Zonas 

Turísticas possuíam uma variação, em 2000, de 16,25 a 31,78 de IQV e em 2010 esta variação 

foi de 21,66 a 33,19 de IQV. Percebe-se uma sutil elevação do Índice de Qualidade de Vida no 

período 2000/2010, pode-se dizer, que estar relacionado com melhorias no sistema de 
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educação e da saúde nos municípios baianos, principalmente com a implementação de 

políticas públicas. 

 Dentre os 154 municípios indutores do turismo, Salvador foi o que teve maior IQV no 

período 2000/2010, com respectivamente, 31,78 e 33,19. Em seguida foi o município de 

Lauro de Freitas, com o IQV de 31,05 e 32,54 e o terceiro lugar foi ocupado pele município 

Madre de Deus com o IQV de 29,79 e 32,25. Vale destacar que no ano 2000, os municípios 

de Itabuna (29,64), Vitória da Conquista (28,96) e Camaçari (28,52) estavam entre os 10 

municípios com maior IQV, mas em 2010 estes municípios não entraram no ranking, sendo 

substituídos pelos municípios Luís Eduardo Magalhães (31,49), Santo Amaro (30,55), 

Ibotirama (30,06) e Palmeiras (29,94). Já os municípios que participaram dos dois rankings 

no período 2000/2010 foram: Salvador (31,78 e 33,19), Lauro de Freitas (31,05 e 32,54), 

Madre de Deus (29,79 e 32,25), Salinas da Margarida (29,02 e 29,96), Feira de Santana 

(28,82 e 30,72), Itaparica (28,56 e 31,49) e Candeias (28,46 e 30,92). Constata-se, portanto, 

que estes municípios possuíam, no período 2000/2010, um IQV muito parecido para os 

setores da educação e saúde. As Zonas Turísticas dos municípios com maiores IQV foram: 

Baía de Todos os Santos, Caminhos do Oeste, Caminhos do Sertão, Caminhos do Sudoeste, 

Chapada Diamantina, Costa do Cacau e Costa dos Coqueiros, ou seja, das 13 Zonas 

Turísticas, 7 Zonas Turísticas apresentam municípios com maior IQV no período 2000/2010 

(Tabela 28).  

 

Tabela 28 – Ranking dos 10 municípios da Bahia que possuem maior Índice de 

Qualidade de Vida nos anos 2000 e 2010 
2000 2010 

ORDEM   IQV  MUNICÍPIOS  ORDEM   IQV MUNICÍPIOS  

1 31,78 Salvador 1 33,19 Salvador 

2 31,05 Lauro de Freitas 2 32,54 Lauro de Freitas 

3 29,79 Madre de Deus 3 32,25 Madre de Deus 

4 29,64 Itabuna 4 31,49 

Luís Eduardo 

Magalhães*; 

Itaparica 

5 29,02 
Salinas da 

Margarida 
5 30,92 Candeias 

6 28,96 
Vitória da 

Conquista 
6 30,72 Feira de Santana 

7 28,82 Feira de Santana 7 30,55 Santo Amaro 

8 28,56 Itaparica 8 30,06 Ibotirama 

9 28,52 Camaçari 9 29,96 
Salinas da 

Margarida 

10 28,46 Candeias 10 29,94 Palmeiras 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e IBGE. 

*Não existe dado do IQV para o ano 2000. 
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 Quando observado os municípios com menores índices de qualidade de vida, nota-se 

que o município Itapicuru é o que possui menor IQV tanto no ano 2000 quanto no ano 2010, 

com respectivamente, 16,25 e 21,66. Percebe-se um aumento no IQV do município Itapicuru, 

mas não foi o suficiente para deixar o ranking, pois segundo dados do DATASUS, em 2010, 

o município ainda apresentava 39,1% de analfabetos, mas houve um aumento no índice de 

esperança de vida ao nascer, saindo de 60% em 2000 para 67,63%. Os municípios que 

conseguiram melhor o IQV e não participaram do ranking em 2010 foram: Ourolândia, 

Tucano, Riachão das Neves e Andaraí. Estes municípios foram substituídos em 2010 pelos 

municípios Nova Soure, Iguaí, Itanagra e Santa Teresinha, sendo que, Iguaí e Nova Soure 

também possuem péssima taxa de analfabetismo, com respectivamente, 30,9% e 30,8% 

analfabetos. Já os municípios que continuaram nos rankings com menor IQV, no período 

2000/2010 foram: Itapicuru (16,25 e 21,66), Santa Brígida (16,77 e 23,39), Monte Santo 

(17,22 e 22,23), Maraú (18,71 e 22,84), Araci (18,83 e 22,11) e Érico Cardoso (19,82 e 

23,86). Os menores IQV concentraram-se nas Zonas Turísticas: Caminhos do Jiquiriçá, 

Caminhos do Oeste, Caminhos do Sertão, Caminhos do Sudoeste, Chapada Diamantina, 

Costa do Dendê, Costa dos Coqueiros e Lagos e Cânions do São Francisco (Tabela 29).  

 

Tabela 29 – Ranking dos 10 municípios da Bahia que possuem menor Índice de 

Qualidade de Vida nos anos 2000 e 2010 
2000 2010 

ORDEM   IQV  MUNICÍPIOS  ORDEM   IQV MUNICÍPIOS  

1 16,25 Itapicuru 1 21,66 Itapicuru 

2 16,77 Santa Brígida 2 22,11 Araci 

3 17,22 Monte Santo 3 22,23 Monte Santo 

4 18,71 Maraú 4 22,29 Nova Soure 

5 18,83 Araci 5 22,84 Maraú 

6 19,41 Ourolândia 6 23,01 Iguaí 

7 19,82 Érico Cardoso 7 23,14 Itanagra 

8 19,98 Tucano 8 23,17 Santa Teresinha 

9 20,23 Riachão das Neves 9 23,39 Santa Brígida 

10 20,37 Andaraí 10 23,86 Érico Cardoso 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e IBGE. 

 

 Diante dos dados aqui apresentados, nota-se que o Índice de Qualidade de Vida nos 

municípios indutores do turismo são bem próximos e não houve um aumento significativo no 

período 2000/2010. O conceito de qualidade de vida deve ser compreendido como melhoria 

nos aspectos das necessidades básicas dos indivíduos. Dessa forma, as políticas públicas 

precisam prover melhorias na infraestrutura básica e nos serviços, ou seja, as políticas 

públicas e a gestão municipal precisam fornecer qualidade de vida para os cidadãos, para isso 

deve-se atender os “satisfatores” básicos (MAX-NEEF, 1994).  
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6.6.2 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

 

 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal abrange três dimensões 

fundamentais para o desenvolvimento local, a saber: longevidade, educação e renda. Estas 

dimensões são essenciais para o desenvolvimento sob o enfoque da Escala Humana e para a 

obtenção da qualidade de vida, pois é capaz de mensurar o acesso ao conhecimento, o direito 

a uma vida saudável e o direito a um padrão de vida digno. 

 Segundo dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, o IDH-M é 

classificado a partir de 5 classes, ou seja, classifica-se como: muito baixo, baixo, médio, alto e 

muito alto. No ano 2000, a variação do IDH-M nos municípios indutores do turismo na Bahia 

foi de 0,283% a 0,654%, sendo classificado como “muito baixo” a “médio”. Já no ano 2010 

esta variação do IDH-M foi de 0,486% a 0,759%, classificando-se como “muito baixo” a 

“alto”. Observa-se na figura 04 uma melhora no IDH-M entre 2000/2010, sendo que em 2000 

foram classificados como “muito baixo” 122 municípios, “baixo” um total de 30 municípios e 

“médio” apenas 2 municípios. Já em 2010, o IDH-M dos municípios indutores do turismo 

foram classificados como “muito baixo” com 1 município, “baixo” com 74 municípios, 

“médio” com 71 municípios e “alto” com 8 municípios. Destaca-se, no entanto, que não existe 

nenhum município indutor do turismo, no período 2000/2010, com a classificação “muito 

alto”. 

  

 
Figura 04 - Classificação dos municípios indutores do turismo segundo IDH-M, 2000 e 

2010 
Fonte: Elaboração própria, a partir do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. 
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 Quando verificado os municípios com maiores Índices de Desenvolvimento Humano 

Municipal, notou-se que o município de Salvador no período 2000/2010 obteve o maior IDH-

M entre os municípios pertencentes as 13 Zonas Turísticas da Bahia, com respectivamente, 

0,654% e 0,759%. Atenta-se para que o IDH-M do município de Salvador, no período 

2000/2010, estava acima do IDH do Estado da Bahia (0,512% e 0,660%) e do Brasil (0,612% 

e 0,727%). 

 Os municípios que continuaram no ranking com maior IDH-M, no período 2000/2010, 

foram: Salvador, Lauro de Freitas (0,616% e 0,754%), Feira de Santana (0,585% e 0,712%), 

Itabuna (0,581% e 0,712%), Cruz das Almas (0,574% e 0,699%), Barreiras (0,572% e 

0,721%), Madre de Deus (0,565% e 0,708%), Santo Antônio de Jesus (0,56% e 0,7%), 

Camaçari (0,551% e 0,694%) e Candeias (0,548% e 0,691%). Já o município Paulo Afonso 

deixou de participar do ranking em 2010, sendo substituído pelo município Luís Eduardo 

Magalhães. Quando comparado estes municípios com o IDH do Estado da Bahia e do Brasil 

percebe-se que em 2000 os municípios acima da porcentagem da Bahia e do Brasil foram: 

Salvador e Lauro de Freitas. Neste mesmo ano, os municípios acima do IDH do Estado da 

Bahia foram: Feira de Santana, Itabuna, Cruz das Almas, Barreiras, Madre de Deus, Santo 

Antônio de Jesus, Camaçari, Paulo Afonso e Candeias. Já em 2010 os municípios com o IDH 

acima do Estado da Bahia e do Brasil foram: Salvador, Lauro de Freitas, Barreiras, Luís 

Eduardo Magalhães, Feira de Santana, Itabuna, Madre de Deus, Santo Antônio de Jesus, Cruz 

das Almas, Camaçari e Candeias (Tabela 30). 

  

Tabela 30 – Ranking dos 10 municípios da Bahia que possuem maior Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal nos anos 2000 e 2010 
2000 2010 

ORDEM   IDH-M MUNICÍPIOS  ORDEM  IDH-M MUNICÍPIOS  

1 0,654 Salvador 1 0,759 Salvador 

2 0,616 Lauro de Freitas 2 0,754 Lauro de Freitas 

3 0,585 Feira de Santana 3 0,721 Barreiras 

4 0,581 Itabuna 4 0,716 
Luís Eduardo 

Magalhães 

5 0,574 Cruz das Almas 5 0,712 
Feira de Santana; 

Itabuna 

6 0,572 Barreiras 6 0,708 Madre de Deus 

7 0,565 Madre de Deus 7 0,7 
Santo Antônio de 

Jesus 

8 0,56 
Santo Antônio de 

Jesus 
8 0,699 Cruz das Almas 

9 0,551 
Camaçari; Paulo 

Afonso 
9 0,694 Camaçari 

10 0,548 Candeias 10 0,691 Candeias 

IDH 0,512 BAHIA IDH 0,660 BAHIA 

IDH 0,612 BRASIL IDH 0,727 BRASIL 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 
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 O município com menor IDH-M em 2000 foi Monte Santo com 0,283% e em 2010 o 

município com menor IDH-M foi Itapicuru com 0,486%. Observa-se que alguns municípios 

continuaram tendo os menores IDH-M no período 2000/2010: Monte Santo (0,283% e 

0,506%), Itapicuru (0,311% e 0,486%), Santa Brígida (0,316% e 0,546%) e Araci (0,362% e 

0,534%). Já os municípios Bonito, Igrapiúna, Ourolândia, Maraú, Una, Itaeté e Casa Nova 

conseguiram aumentar um pouco o IDH-M, os quais não participaram do ranking em 2010, 

sendo substituídos pelos municípios (Caém, Nilo Peçanha, Saúde, Jandaíra, Iguaí, Jiquiriçá, 

Nova Soure e Andaraí) (Tabela 31).  

 

Tabela 31 – Ranking dos 10 municípios da Bahia que possuem menor Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal nos anos 2000 e 2010 
2000 2010 

ORDEM   IDH-M MUNICÍPIOS  ORDEM  IDH-M MUNICÍPIOS  

1 0,283 Monte Santo 1 0,486 Itapicuru 

2 0,311 Itapicuru 2 0,506 Monte Santo 

3 0,316 Santa Brígida 3 0,534 Araci 

4 0,326 Bonito 4 0,546 
Caém; Santa 

Brígida 

5 0,342 Igrapiúna 5 0,547 Nilo Peçanha 

6 0,352 Ourolândia 6 0,549 Saúde 

7 0,354 Maraú 7 0,55 Jandaíra 

8 0,362 Araci 8 0,552 Iguaí 

9 0,366 Una 9 0,553 Jiquiriçá 

10 0,373 Itaeté; Casa Nova 10 0,555 
Nova Soure; 

Andaraí 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

  

Os indicadores utilizados na dimensão desenvolvimento foram essenciais para 

compreender que os municípios só desenvolvem quando as necessidades básicas são 

atendidas. Dessa forma, saúde e educação tornam-se "satisfatores" cruciais para a qualidade 

de vida dos cidadãos. Os municípios baianos considerados indutores do turismo possuem 

IDH-M bem próximos entre si e abaixo do IDH do Estado da Bahia e do Brasil. Percebe-se a 

importância de investir mais em políticas públicas direcionando suas metas para a melhoria da 

educação, da renda e da saúde. A partir deste resultado, o setor turístico e as políticas públicas 

do turismo podem ser uma das alternativas para o desenvolvimento local e melhoria da 

qualidade de vida. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desta dissertação foi propor uma estrutura analítica para avaliação das 

políticas públicas do turismo, enquanto agente de promoção do desenvolvimento local, sob a 

ótica da Escala Humana. Destaca-se, que a presença das dimensões (econômica, renda, 

educação, saúde, saneamento e desenvolvimento) e seus respectivos indicadores retratados 

nesta dissertação foram cruciais para delinear a estrutura analítica. Vale frisar que as 

dimensões: econômica e renda, estão diretamente relacionados com as políticas públicas do 

turismo, mas a presença das dimensões da educação, saúde, saneamento e desenvolvimento 

tornam-se essenciais para a avaliação das políticas públicas do turismo sob o enfoque da 

Escala Humana e consequentemente para o desenvolvimento local. 

Diante das políticas públicas do turismo apresentadas nesta dissertação, evidenciou-se 

que o Programa de Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR era a única política pública 

do turismo que contemplava o desenvolvimento local a partir de uma ótica humanística, 

defendida por Max-Neef (1994). No entanto, após análise dos indicadores, percebeu-se que o 

PRODETUR/BA ainda apresenta um desenvolvimento exógeno, pois como visto na 

dissertação, os recursos/investimentos viabilizados para a melhoria da infraestrutura básica 

dos municípios turísticos baianos, concentrou-se nas áreas já então desenvolvidas e com um 

crescimento significativo nos setores econômicos, não somente no setor turístico. Ou seja, não 

há de fato a predominância de uma homogeneização dos recursos para o desenvolvimento dos 

municípios de pequeno e médio porte caracterizados turisticamente, o que acarreta mais ainda 

uma desigualdade social e econômica.  

 Dessa forma, as Regiões Metropolitanas da Bahia apresentaram um alto grau de 

desenvolvimento sob a ótica da Escala Humana, a partir dos indicadores estudados, e as 

Zonas Turísticas que mais se destacaram foram as concentradas no litoral baiano (Costa das 

Baleias, Costa do Descobrimento, Costa do Cacau, Costa do Dendê, Baía de Todos os Santos 

e Costa dos Coqueiros). Observa-se, no entanto, que as Zonas Turísticas (Caminhos do Oeste, 

Caminhos do Jiquiriçá, Caminhos do Sertão, Caminhos do Sudoeste, Chapada Diamantina, 

Lagos e Cânions do São Francisco e Vale do São Francisco) possuíram os menores 
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percentuais nos indicadores estudados, principalmente os indicadores voltados para educação, 

saúde e saneamento. Destaca-se, no entanto, que os municípios das Zonas Turísticas 

Caminhos do Oeste e Chapada Diamantina foram os que mais obtiveram notas inferiores nos 

indicadores estudados. Diante disso, nota-se que as políticas públicas do turismo, tanto federal 

quanto estadual, podem estar implementando ações turísticas a partir da lei do “esforço 

mínimo”, ou seja, os lugares que já possuem atrativos turísticos de boa qualidade continuam 

sendo investidos, enquanto os municípios deficitários de atrativos turísticos e infraestrutura 

básica não são investidos, pois torna-se uma atividade mais difícil para realizar.  

Vale frisar, no entanto, que as políticas públicas podem contribuir para a promoção do 

desenvolvimento local, sob o enfoque da Escala Humana, quando atender as necessidades 

básicas do cidadão, ou seja, quando os cidadãos forem assistidos efetivamente nos setores da 

saúde, do saneamento básico, da educação, etc. Dessa forma, avaliar as políticas públicas a 

partir do embasamento teórico de Max-Neef (1994) sobre a Escala Humana, assim como da 

matriz das necessidades básicas e seus “satisfatores”, torna-se uma das alternativas para a 

promoção do desenvolvimento local.  
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Tabela 1a – Dados dos indicadores dos 154 municípios pertencentes as 13 Zonas Turísticas da Bahia, no período 2000 e 2010 

DIMENSÕES:

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010

BAÍA DE TODOS OS SANTOS 28.671 39.799 2.678 3.976 187 684 19,45 14,42 928.274 683.349 3.288 3.417 8434 8618 700.928 970.325 517.717 835.946 487.013 610.576 26,94 28,95 0,50824 0,6460588

Aratuípe 0 2 0 2 0 523 35,1 24,3 4.146 2.821 77 67 - - 820 1.931 214 507 745 117 24,07 25,24 0,435 0,575

Cachoeira 34 115 11 21 214 881 20,1 16,1 11.638 9.964 71 105 109 83 3.936 7.937 2.664 4.011 3.336 5.354 27,94 28,66 0,516 0,647

Candeias 153 355 25 53 369 742 13,1 8,5 29.435 21.491 114 152 157 67 15.602 23.606 9.584 16.020 7.923 17.417 28,46 30,92 0,548 0,691

Itaparica 121 137 18 23 265 798 13,9 7,4 9.518 5.719 49 47 30 52 3.721 5.521 1.163 2.520 1.783 2.998 28,56 31,49 0,522 0,67

Jaguaripe 0 22 0 0 0 664 34 27,9 5.447 5.657 106 74 - - 4.135 3.362 78 160 443 1.304 22,79 24,82 0,407 0,556

Madre de Deus 15 68 6 23 282 650 7,9 4,9 6.272 5.510 18 19 - 30 2.882 5.128 2.379 4.693 2.777 5.101 29,79 32,25 0,565 0,708

Maragogipe 0 37 0 0 0 657 30,1 21,8 13.567 12.240 174 149 62 45 5.204 9.973 2.504 4.476 2.827 6.965 23,88 26,53 0,456 0,621

Muniz Ferreira 0 2 0 0 0 585 27,8 20,2 3.125 1.825 51 39 - - 617 1.858 5 485 518 1.488 24,65 27,18 0,483 0,617

Muritiba 0 21 0 0 0 696 21,7 17,2 8.749 7.849 59 60 42 40 4.097 6.672 380 794 4.090 5.310 27,41 26,01 0,529 0,66

Nazaré 1 57 1 22 189 532 21,9 19,1 14.576 8.120 107 110 155 129 4.346 6.707 2.589 4.029 3.460 4.126 25,82 28,83 0,513 0,641

Salinas da Margarida 0 22 0 0 0 516 14 12 5.777 5.119 33 37 - 16 2.040 3.658 29 149 1.874 3.155 29,02 29,96 0,466 0,617

Salvador 28.157 38.170 2.557 3.722 477 849 5,7 3,9 761.965 548.485 2.006 2.071 7.451 7.799 628.854 853.221 486.199 779.870 436.868 525.923 31,78 33,19 0,654 0,759

Santo Amaro 116 115 22 38 559 636 16,1 12,6 22.459 17.349 153 173 288 191 10.157 14.709 5.654 8.906 9.864 12.957 26,86 30,55 0,516 0,646

São Félix 5 15 3 10 192 565 21,6 14,4 4.884 4.123 66 51 101 84 1.879 2.926 1.588 2.154 1.840 2.201 24,28 29,72 0,489 0,639

São Francisco do Conde 4 46 5 11 269 618 14,7 9,7 10.863 11.785 68 107 - 43 4.427 8.822 2.168 4.724 2.622 6.082 28,30 29,70 0,518 0,674

Saubara 0 4 0 4 0 637 17,8 13,9 3.411 3.357 20 29 8 13 2.210 3.422 295 842 1.775 3.014 26,27 27,51 0,502 0,617

Vera Cruz 65 611 30 47 360 1.083 15,1 11,3 12.442 11.935 116 127 31 26 6.001 10.872 224 1.606 4.268 7.064 28,16 29,54 0,521 0,645

NÚMERO DE 

ESTABELECIMENTO 

DE ENSINO

EMPREGO FORMAL 

(ACTs)

ÍNDICE DE 

QUALIDADE DE 

VIDA

ÍNDICE DE 

DESENVOLVIMENTO 

HUMANO 

MUNICIPAL

ECONÔMICA

NÚMERO DE 

ESTABELECIMENTOS 

TURÍSTICOS

INDICADORES

ZONAS TURÍSTICAS DA BAHIA

SAÚDE

NÚMERO DE 

LEITOS 

HOSPITALARES

COBERTURA DE ÁGUA 

(DOMICÍLIOS) água 

canalizada rede geral

COBERTURA DE 

ESGOTO (DOMICÍLIOS) 

rede geral de esgoto

COLETA DE LIXO 

(DOMICÍLIOS) coletado 

por serviço de limpeza

EDUCAÇÃO SANEAMENTO DESENVOLVIMENTO 

NÚMERO DE 

MATRÍCULAS INICIAIS

RENDA

RENDA MÉDIA 

MENSAL  DO 

TRABALHADOR 

FORMAL

TAXA DE 

ANALFABETISMO 

%

CAMINHOS DO JIQUIRIÇÁ 367 1.172 91 218 115 406 28,65 22,73 148.210 127.278 1.670 1.382 848 1162 57.275 110.727 21.252 37.850 46.209 69.621 24,32 26,08 0,46275 0,60895

Amargosa 10 48 2 14 203 550 26,3 20,7 11.312 11.117 87 97 79 53 5.738 9.349 810 1.666 4.195 4.572 25,08 25,66 0,487 0,625

Castro Alves 17 36 7 10 674 837 30,4 23,2 9.908 8.461 138 104 80 57 3.823 6.081 2.319 3.771 2.904 4.014 23,78 27,24 0,451 0,613

Conceição do Almeida 7 36 3 8 173 514 28,4 21,6 8.047 3.984 237 59 62 58 1.841 4.193 145 479 1.352 483 24,95 25,26 0,482 0,606

Cravolândia 0 0 0 0 0 0 31,6 27 2.422 1.868 34 25 18 24 776 1.223 281 874 486 343 24,48 25,22 0,442 0,599

Cruz das Almas 98 241 32 56 193 638 15,5 10,5 21.203 16.266 95 127 62 154 9.108 15.570 596 1.603 8.986 12.707 27,09 28,24 0,574 0,699

Dom Macedo Costa 0 0 0 0 0 0 27 19,3 1.508 1.239 28 15 - - 308 1.063 43 75 281 2 25,02 25,25 0,469 0,632

Elísio Medrado 0 0 0 0 0 0 28,3 23,9 3.010 2.424 63 50 - 13 1.338 2.302 1 11 557 1.033 23,49 27,17 0,472 0,623

Itatim 13 47 1 5 187 529 28,3 23 4.614 5.829 66 66 - 24 2.034 3.506 18 76 1.472 2.834 25,06 27,90 0,447 0,582

Itiruçu 0 0 0 0 0 0 31 24,1 4.803 3.564 51 30 85 85 2.019 3.236 273 1.281 2.105 2.730 24,68 25,96 0,464 0,6

Jiquiriçá 0 9 0 1 0 536 34,6 22,9 4.492 3.886 70 53 28 23 1.008 3.771 662 1.085 999 1.150 23,48 26,41 0,426 0,553

Laje 0 11 0 2 0 526 31,8 25,1 7.196 7.341 61 86 21 41 1.545 5.385 800 1.263 865 1.806 23,36 25,81 0,431 0,586

Milagres 38 165 2 10 245 667 26,9 21,4 4.231 3.604 47 24 21 21 2.048 2.653 17 42 1.393 2.175 24,78 26,35 0,476 0,622

Mutuípe 1 4 1 3 180 522 31,7 23,8 7.904 6.730 119 100 70 47 2.430 6.017 1.905 2.812 1.556 2.797 24,91 25,24 0,458 0,601

Santa Inês 0 5 0 2 0 513 30,8 27,2 4.970 3.996 26 33 45 27 2.394 2.823 1.143 2.126 2.135 2.649 24,71 25,09 0,464 0,574

Santa Teresinha 0 0 0 0 0 0 35,6 27,6 3.167 2.888 70 74 14 28 1.273 2.309 8 81 262 979 20,64 23,17 0,414 0,587

Santo Antônio de Jesus 181 556 41 100 270 616 16 12,1 28.690 26.631 151 195 138 377 14.371 25.820 10.112 17.194 12.958 22.318 27,28 29,15 0,56 0,7

São Felipe 0 8 0 4 0 656 30,6 22,8 7.036 5.748 127 31 30 30 1.334 5.119 156 527 1.756 2.190 22,32 25,75 0,464 0,616

São Miguel das Matas 0 0 0 0 0 0 26,9 25 3.266 3.216 51 41 25 29 532 2.613 194 341 1 826 23,55 27,29 0,435 0,593

Ubaíra 2 5 2 2 173 513 33,1 29,6 7.081 5.989 86 132 70 71 2.383 5.296 1.576 2.020 1.939 3.020 22,54 23,91 0,421 0,582

Varzedo 0 1 0 1 0 510 28,2 23,7 3.350 2.497 63 40 - - 972 2.398 193 523 7 993 25,24 25,42 0,418 0,586 
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      Continuação 

DIMENSÕES:

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010

CAMINHOS DO OESTE 761 2.544 112 369 211 518 28,21 20,10 176.694 161.201 1.844 1.590 838,00 1108,00 72.246 134.017 4.371 53.910 49.251 92.235 23,74 27,28 0,46123 0,6236154

Barra 2 45 2 7 177 568 35,4 22,8 17.503 18.961 232 203 26 88 4.388 7.884 435 3.179 2.489 6.093 20,81 25,47 0,378 0,557

Barreiras 646 1.460 82 163 443 804 14,8 10 48.466 32.969 222 217 364 460 27.494 37.470 2.995 20.858 23.764 33.028 27,32 29,26 0,572 0,721

Bom Jesus da Lapa 56 122 13 42 532 587 23,8 18,6 24.043 19.892 176 196 159 89 8.726 14.354 404 16.877 3.862 9.115 24,27 28,83 0,486 0,633

Correntina 4 105 3 16 480 736 31,4 23,1 12.046 11.076 149 116 55 35 3.232 7.482 26 1.489 2.350 1.965 23,77 26,00 0,442 0,603

Formosa do Rio Preto 0 21 0 3 0 482 30,1 21 7.579 6.729 147 163 - 29 2.058 4.564 1 101 729 3.038 22,95 27,12 0,449 0,618

Ibotirama 18 120 5 23 249 612 23,3 15,9 10.831 8.101 93 55 50 78 4.577 6.762 213 4.278 3.680 5.246 24,41 30,06 0,5 0,636

Luís Eduardo Magalhães 0 485 0 77 0 656 - 7,3 - 16.784 - 72 - 59 - 17.699 - 697 - 16.404 - 31,49 0,547 0,716

Riachão das Neves 0 0 0 0 0 0 36,5 30,2 8.703 6.360 140 123 12 29 2.543 4.866 6 167 1.735 1.440 20,23 25,24 0,389 0,578

Santa Maria da Vitória 31 86 4 18 391 608 27,4 22,8 16.002 11.632 227 152 74 108 6.995 10.289 32 1.333 4.492 6.280 24,94 26,12 0,449 0,614

Santa Rita de Cássia 0 0 0 0 0 0 25,4 20,8 9.650 8.117 139 91 24 24 3.082 5.903 140 2.860 806 1.428 25,42 27,36 0,453 0,605

Santana 2 2 2 2 293 558 30,8 25,6 9.288 7.865 133 75 26 36 4.899 6.656 69 1.172 2.525 3.814 23,97 26,58 0,471 0,608

São Desidério 2 85 1 13 179 630 36,9 25,5 7.149 8.281 120 97 26 24 2.137 6.566 28 816 939 1.986 20,68 23,94 0,398 0,579

São Félix do Coribe 0 13 0 5 0 494 22,7 17,7 5.434 4.434 66 30 22 49 2.115 3.522 22 83 1.880 2.398 25,89 27,22 0,462 0,639
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CAMINHOS DO SERTÃO 2.226 4.339 317 671 208 574 33,01 25,87 369.924 314.879 3.258 3.016 1943,00 2134,00 146.824 252.829 56.245 336.171 125.066 204.962 22,43 25,03 0,41047 0,5782667

Araci 4 28 2 10 267 580 43,7 32,1 21.482 19.706 280 284 63 74 3.257 7.156 1.824 11.946 2.694 4.705 18,83 22,11 0,362 0,534

Banzaê 0 0 0 0 0 0 34,1 27,1 5.056 4.699 74 57 - - 2.431 3.014 78 651 514 1.882 20,40 25,54 0,393 0,579

Candeal 0 0 0 0 0 0 29,1 25,2 4.346 2.536 78 59 - 3 763 1.216 5 45 526 955 24,04 24,92 0,453 0,587

Canudos 0 2 0 2 0 722 33,6 24,6 5.208 4.771 82 59 61 61 1.674 2.972 113 2.186 1.129 1.208 20,91 26,20 0,379 0,562

Cipó 1 11 1 6 284 638 28,8 22,8 6.608 5.544 77 65 46 33 2.485 4.050 17 153 68 2.656 25,73 24,97 0,444 0,601

Euclides da Cunha 20 81 4 23 339 663 36,1 26,5 21.145 18.077 323 303 77 109 8.296 13.490 294 3.318 4.971 7.217 23,61 24,16 0,408 0,567

Feira de Santana 2.040 3.836 258 541 389 633 12,7 8,7 180.319 147.950 776 877 1.156 1.271 88.174 151.190 42.402 250.313 94.273 146.774 28,82 30,72 0,585 0,712

Itapicuru 0 26 0 2 0 733 45,3 39,1 9.485 9.650 174 153 48 54 2.379 6.584 154 2.484 412 2.556 16,25 21,66 0,311 0,486

Monte Santo 2 5 1 4 351 664 44 34,6 16.099 16.955 204 227 60 60 1.918 4.320 20 795 97 1.588 17,22 22,23 0,283 0,506

Nova Soure 1 7 1 2 271 529 37 30,8 9.076 8.696 112 93 54 39 3.837 5.817 15 140 2.058 3.141 23,29 22,29 0,405 0,555

Ribeira do Pombal 42 76 15 23 278 623 31,3 25,9 18.520 16.478 207 87 66 83 8.426 13.240 919 6.539 6.040 7.266 21,38 25,53 0,45 0,601

Serrinha 92 208 26 44 203 647 24,6 16,5 32.928 26.983 364 362 212 240 13.332 19.029 6.414 32.178 7.270 12.180 25,46 29,72 0,488 0,634

Teofilândia 17 8 4 2 225 849 31,9 22,5 8.563 8.772 95 88 - 25 1.210 3.980 777 4.012 36 2.337 23,89 25,08 0,377 0,566

Tucano 4 48 3 10 271 642 36,4 29,1 18.492 16.348 203 181 69 58 6.224 12.393 3.191 21.047 2.817 7.595 19,98 25,08 0,398 0,579

Uauá 3 3 2 2 235 691 26,6 22,6 12.597 7.714 209 121 31 24 2.418 4.378 22 364 2.161 2.902 26,69 25,33 0,421 0,605

CAMINHOS DO SUDOESTE 2.596 4.182 168 339 266 765 27,75 21,9 101.045 89.395 710 609 1334,00 1013,00 54.067 87.656 24.687 159.128 51.581 73.699 25,08 26,06 0,4745 0,615

Iguaí 0 9 0 5 0 747 37,6 30,9 7.909 7.172 155 108 50 82 3.351 6.737 2.567 13.053 1.355 4.447 21,19 23,01 0,411 0,552

Vitória da Conquista 2.596 4.173 168 334 531 783 17,9 12,9 93.136 82.223 555 501 1.284 931 50.716 80.919 22.120 146.075 50.226 69.252 28,96 29,10 0,538 0,678 
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CHAPADA DIAMANTINA 469 1.370 110 308 121 383 28,30 21,22 310.669 264.983 3.890 3.447 2041,00 2005,00 127.149 216.573 26.462 171.373 66.809 132.456 24,12 26,44 0,42898 0,593475

Abaíra 0 0 0 0 0 0 22 20,1 2.506 1.910 75 31 - 9 2.028 2.532 49 724 661 1.391 25,70 26,07 0,495 0,603

Andaraí 5 23 1 8 208 545 34,2 27,3 5.010 4.735 59 49 48 32 1.327 3.194 292 1.494 828 1.473 20,37 25,07 0,375 0,555

Andorinha 29 4 1 2 234 529 38 23,8 4.296 4.532 99 38 - - 1.315 2.733 703 4.428 761 2.267 21,51 26,22 0,383 0,588

Barra do Mendes 3 4 1 2 293 540 18,9 13,8 5.381 3.743 72 31 30 26 2.814 3.935 21 37 1.508 1.998 27,43 28,53 0,468 0,63

Bonito 0 0 0 0 0 0 27,9 19,5 4.186 4.616 34 58 - 16 1.739 3.684 8 77 1.359 2.674 23,31 26,07 0,326 0,561

Brotas de Macaúbas 0 0 0 0 0 0 25,9 21 5.223 3.396 129 84 19 58 1.841 2.730 536 2.082 626 829 23,85 26,39 0,404 0,57

Caém 0 0 0 0 0 0 28,5 25,4 4.898 3.404 73 46 44 36 1.104 2.205 5 856 987 243 23,74 25,46 0,387 0,546

Campo Formoso 13 41 7 16 330 716 32,5 24,4 27.171 22.556 273 272 100 97 8.091 14.460 135 6.067 4.731 8.345 24,61 24,86 0,421 0,586

Central 0 0 0 0 0 0 24,5 20 7.450 5.032 79 106 40 42 2.438 4.364 2 99 553 2.031 24,02 27,17 0,453 0,596

Érico Cardoso 0 0 0 0 0 0 43,2 29,5 3.497 2.842 65 100 - - 1.558 2.611 23 44 301 626 19,82 23,86 0,379 0,584

Gentio do Ouro 0 0 0 0 0 0 29,1 21,5 3.857 2.962 70 109 16 16 1.736 2.803 3 8 196 812 24,42 25,35 0,414 0,559

Ibicoara 1 3 2 5 199 510 31 16,1 3.521 5.383 34 22 - - 1.099 4.549 386 2.553 519 3.642 24,39 28,76 0,393 0,591

Ipupiara 0 0 0 0 0 0 18,2 15,5 3.547 2.695 65 59 - 24 1.776 2.649 2 117 444 1.992 26,86 26,80 0,464 0,59

Iramaia 0 0 0 0 0 0 29,4 23 4.455 4.357 49 64 69 60 1.623 2.003 95 102 102 1.391 25,21 24,57 0,393 0,571

Iraquara 0 5 0 2 0 785 26,1 17 7.463 7.297 111 96 49 37 3.162 5.384 35 143 252 1.856 25,99 27,34 0,422 0,599

Itaeté 0 3 0 2 0 813 37,4 25,9 5.494 4.848 70 44 - 15 1.673 3.159 99 1.021 577 525 22,15 24,53 0,373 0,572

Jacobina 91 317 33 59 197 685 21,8 16,6 28.575 22.895 263 179 419 324 14.850 22.092 7.873 37.820 12.086 18.245 24,96 29,22 0,496 0,649

Jaguarari 32 46 6 14 404 643 27,5 16,4 11.225 10.205 100 89 30 42 4.135 7.853 2.440 16.574 1.999 5.605 24,85 27,01 0,465 0,659

Jussiape 0 0 0 0 0 0 21,2 21,9 3.032 1.723 74 19 17 17 1.279 2.300 67 792 58 925 25,97 24,68 0,449 0,602

Lençóis 13 190 3 38 524 622 27,5 19,6 4.328 3.122 48 34 14 14 1.410 2.545 764 4.473 997 1.736 23,03 28,49 0,478 0,623

Livramento de Nossa Senhora 15 62 9 26 190 570 26,4 21,7 12.548 9.909 190 192 60 92 3.162 9.502 1.580 10.258 3.151 4.979 25,42 26,60 0,486 0,611

Miguel Calmon 6 5 3 2 224 703 23,2 20,6 10.120 8.397 86 111 79 84 4.019 7.327 1.809 9.028 3.294 4.204 26,79 25,80 0,425 0,586

Morro do Chapéu 7 23 4 7 176 544 27,1 22,6 12.315 11.132 163 146 100 116 4.916 7.956 23 667 3.107 5.469 26,61 26,82 0,433 0,588

Mucugê 0 29 0 9 0 569 39,3 19,4 3.472 2.435 88 70 30 32 1.758 2.924 370 3.055 957 1.275 20,46 26,86 0,401 0,606

Nova Redenção 0 0 0 0 0 0 37,6 27,3 2.963 2.600 44 46 - - 1.176 1.763 11 373 687 1.403 20,83 24,34 0,378 0,567

Ourolândia 0 0 0 0 0 0 41,5 26,7 5.710 5.094 75 51 - - 1.673 3.981 1 847 542 2.399 19,41 24,95 0,352 0,56

Palmeiras 0 31 0 9 0 533 23,6 16,8 2.875 2.747 45 38 - - 1.192 2.330 15 2.135 218 520 25,70 29,94 0,511 0,643

Paramirim 2 11 2 8 177 519 24,3 18,4 5.398 4.634 124 88 90 81 2.762 5.231 455 4.588 1.642 2.745 26,12 28,93 0,499 0,615

Piatã 0 0 0 0 0 0 27,9 25,1 6.198 5.357 112 35 10 26 3.385 4.696 4 280 1.172 1.909 23,74 26,21 0,419 0,571

Pindobaçu 0 0 0 0 0 0 29,6 22,9 7.564 6.867 56 70 35 57 2.983 5.284 353 6.000 537 4.436 21,62 25,97 0,406 0,577

Piritiba 0 13 0 2 0 605 27,4 19,9 7.064 6.162 66 68 24 37 3.775 6.013 1.101 7.089 3.276 4.904 24,72 27,24 0,428 0,578

Rio de Contas 11 30 2 8 225 539 25,4 21,6 4.157 2.912 118 58 - 11 2.403 3.589 15 2.681 207 2.108 25,01 27,19 0,494 0,605

Rio do Pires 0 2 0 1 0 561 31,7 27,3 4.119 2.950 66 34 18 27 1.531 2.868 229 243 558 457 23,65 25,28 0,434 0,594

Saúde 0 0 0 0 0 0 33,3 22,4 4.858 3.624 61 69 92 73 2.226 3.022 293 2.096 471 1.753 24,35 25,10 0,424 0,549

Seabra 145 229 8 20 561 869 20,7 14,4 13.241 13.057 169 136 72 94 6.891 10.820 26 806 197 3.584 24,65 29,10 0,458 0,635

Senhor do Bonfim 73 269 26 59 222 713 20,4 15,7 28.570 23.757 234 217 251 168 13.501 20.442 6.201 35.737 10.007 17.893 25,60 29,61 0,524 0,666

Souto Soares 8 6 1 1 186 563 24,8 20,3 5.416 4.862 64 49 21 26 1.758 3.789 2 200 708 1.205 25,42 25,02 0,397 0,592

Utinga 0 4 0 2 0 552 29,2 22,3 6.316 6.134 50 41 32 20 2.857 4.500 40 105 2.406 3.810 22,08 26,91 0,38 0,59

Wagner 0 2 0 1 0 531 25,4 22,8 3.244 3.113 43 32 44 37 1.353 2.182 7 18 630 1.645 25,73 24,42 0,456 0,587

Xique-Xique 15 18 1 5 492 579 28,4 22,3 19.406 16.987 194 366 188 159 6.830 10.569 389 5.656 3.497 7.152 24,73 24,96 0,416 0,585
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DIMENSÕES:

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010

COSTA DAS BALEIAS 820 2.494 156 401 319 710 26,54 20,46 117.904 100.167 625 742 694,00 727,00 43.062 89.850 24.075 155.123 50.697 76.003 24,86 27,10 0,48257 0,6394286

Alcobaça 30 54 7 22 278 604 27,6 23,8 10.551 7.282 65 82 52 59 2.251 4.809 896 5.624 2.120 3.354 26,57 26,81 0,453 0,608

Caravelas 52 79 12 12 566 611 30,3 26,4 7.395 6.710 46 58 56 75 2.727 5.243 786 3.092 2.471 4.271 23,56 24,85 0,473 0,616

Itamaraju 119 409 25 52 214 630 28 22,6 24.019 18.344 154 180 118 101 11.695 17.486 6.088 31.877 9.998 13.753 22,89 26,90 0,462 0,627

Mucuri 103 424 23 47 356 1.081 25,9 17,4 11.468 12.104 70 80 70 90 2.967 8.138 1.801 9.053 5.292 7.253 26,30 26,33 0,525 0,665

Nova Viçosa 11 125 9 40 217 661 28,1 19,1 13.103 11.786 53 76 46 42 3.527 9.452 1.004 5.684 5.117 7.596 22,86 28,99 0,455 0,654

Prado 28 418 17 82 260 693 25,1 19,9 10.604 9.371 93 107 42 42 3.384 6.686 182 1.595 3.196 4.899 23,86 26,49 0,471 0,621

Teixeira de Freitas 477 985 63 146 343 690 20,8 14 40.764 34.570 144 159 310 318 16.511 38.036 13.318 98.198 22.503 34.877 28,00 29,34 0,539 0,685

COSTA DO CACAU 2.852 6.075 365 781 261 582 28,96 20,74 180.387 142.880 1.260 1.118 1886,00 1671,00 99.834 138.302 68.539 308.762 88.792 116.363 23,68 26,35 0,4385 0,61125

Canavieiras 24 61 12 24 285 531 25,8 20,5 10.107 10.155 111 134 65 95 5.566 8.244 75 15.083 5.845 7.469 25,41 24,91 0,439 0,59

Ilhéus 1.131 2.201 198 330 393 703 18,7 12,3 62.274 48.792 244 200 760 524 36.373 49.355 23.832 101.176 32.646 40.053 26,19 28,54 0,521 0,69

Itabuna 1.662 2.561 141 270 424 799 14,2 10,1 70.566 52.014 332 331 911 949 46.470 60.168 38.169 158.847 40.477 54.051 29,64 29,21 0,581 0,712

Itacaré 27 692 8 134 272 703 35,4 23,9 6.352 7.761 132 108 28 39 1.514 4.647 246 6.487 904 3.045 21,86 24,61 0,384 0,583

Pau Brasil 0 0 0 0 0 0 34,1 26,6 4.985 4.067 54 36 30 17 2.010 2.553 1.641 6.322 1.637 1.769 20,54 24,90 0,401 0,583

Santa Luzia 1 0 1 0 279 0 33,3 28,9 4.658 4.050 75 70 - - 1.842 2.824 1.168 5.764 1.457 2.248 20,44 24,84 0,378 0,556

Una 5 506 3 12 229 1.307 36,1 22,4 11.435 8.128 162 115 92 47 2.960 5.352 1.002 4.975 2.530 4.159 23,70 27,20 0,366 0,56

Uruçuca 2 54 2 11 206 609 34,1 21,2 10.010 7.913 150 124 - - 3.099 5.159 2.406 10.108 3.296 3.569 21,66 26,61 0,438 0,616

COSTA DO DENDÊ 221 1.645 67 306 127 414 33,13 23,48 92.726 87.236 972 1.217 372,00 334,00 26.846 58.901 15.387 88.891 16.856 36.460 23,05 25,93 0,39656 0,5844444

Cairu 31 814 15 148 196 681 28,2 15,2 3.630 5.068 38 46 - - 1.855 4.499 26 3.114 1.235 3.757 24,22 27,50 0,437 0,627

Camamu 4 70 2 21 220 562 34,3 24,6 12.580 12.974 102 135 12 17 3.122 7.094 1.578 10.286 762 3.302 22,14 26,46 0,377 0,565

Igrapiúna 0 0 0 0 0 0 37 26 4.755 5.684 78 132 - 9 856 2.406 363 2.193 324 752 21,28 24,82 0,342 0,574

Ituberá 13 33 9 13 181 616 29,1 17,8 9.451 9.291 82 106 30 33 2.646 6.349 1.784 9.255 2.592 5.001 25,63 28,59 0,418 0,606

Maraú 3 215 1 41 173 678 46,4 28 5.864 5.940 130 147 - - 852 3.432 297 1.311 349 1.978 18,71 22,84 0,354 0,593

Nilo Peçanha 0 0 0 0 0 0 28,8 27,1 9.492 5.137 132 96 - - 1.284 3.022 460 2.283 901 472 22,14 24,97 0,384 0,547

Presidente Tancredo Neves 0 7 0 3 0 524 35,5 27,8 9.154 7.637 147 106 17 18 1.480 5.329 375 5.385 324 1.987 23,50 24,54 0,387 0,559

Taperoá 0 0 0 0 0 0 34,2 26,5 6.980 7.785 78 173 20 26 1.734 3.954 831 4.722 330 1.681 23,92 24,54 0,381 0,566

Valença 170 506 40 80 374 665 24,7 18,3 30.820 27.720 185 276 293 231 13.017 22.816 9.673 50.342 10.039 17.530 25,94 29,11 0,489 0,623
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COSTA DO DESCOBRIMENTO 2.030 7.534 317 924 275 657 23,98 17,92 90.140 93.802 439 587 496,00 533,00 39.328 82.625 10.607 113.804 43.967 70.689 25,27 27,38 0,4814 0,6408

Belmonte 7 14 3 11 212 565 30 23,8 7.697 6.949 82 67 94 57 3.021 5.606 19 11.256 3.077 4.718 21,54 26,78 0,441 0,598

Eunápolis 293 699 44 128 284 669 18,4 14,6 33.623 28.615 132 144 233 277 16.261 27.742 3.950 24.347 17.145 27.046 28,28 28,78 0,54 0,677

Itabela 7 58 5 14 195 576 31,4 24,5 10.714 9.667 47 66 27 39 4.390 7.203 26 286 4.702 6.210 22,21 25,01 0,445 0,599

Porto Seguro 1.650 6.506 243 730 367 760 17,9 11,8 31.765 39.830 125 244 125 138 12.752 35.159 5.687 69.081 16.380 31.530 28,27 28,20 0,495 0,676

Santa Cruz Cabrália 73 257 22 41 316 715 22,2 14,9 6.341 8.741 53 66 17 22 2.904 6.915 925 8.834 2.663 1.185 26,06 28,15 0,486 0,654

COSTA DOS COQUEIROS 2.507 10.144 299 744 259 675 24,26 17,13 144.623 156.241 638 934 532,00 740,00 79.634 155.473 29.870 226.816 66.060 133.986 25,84 27,31 0,46638 0,62675

Camaçari 1.325 2.247 115 249 520 933 11,7 7,3 57.347 57.905 117 235 253 289 36.650 71.454 16.719 124.350 31.169 65.833 28,52 29,81 0,551 0,694

Conde 7 50 5 10 197 646 32,7 23,4 8.257 8.711 63 67 - 17 2.112 4.543 30 185 1.273 3.094 24,66 26,46 0,398 0,56

Entre Rios 30 167 8 33 227 582 26 16,9 14.327 14.290 100 147 49 70 5.442 9.229 37 2.454 4.405 7.005 25,06 27,59 0,451 0,615

Esplanada 25 46 9 8 223 609 27,5 21,2 10.729 11.194 124 132 83 69 3.663 7.540 22 288 2.482 4.594 24,89 25,20 0,435 0,589

Itanagra 0 0 0 0 0 0 31,3 25,8 2.007 2.345 22 33 - - 574 1.567 3 1.091 13 1.343 23,31 23,14 0,399 0,584

Jandaíra 0 33 0 5 0 521 38 26,5 4.551 3.678 39 51 - - 813 1.921 2 30 541 1.705 22,52 24,15 0,375 0,55

Lauro de Freitas 802 3.304 131 297 368 1.047 8,2 4,5 33.024 43.498 83 179 87 213 25.516 48.899 11.773 87.967 22.537 41.944 31,05 32,54 0,616 0,754

Mata de São João 318 4.297 31 142 535 1.064 18,7 11,4 14.381 14.620 90 90 60 82 4.864 10.320 1.284 10.451 3.640 8.468 26,68 29,59 0,506 0,668

LAGOS E CÂNIONS DO SÃO FRANCISCO 200 438 41 73 87 276 30,94 25,44 53.137 44.642 362 442 259,00 180,00 26.279 40.803 20.316 101.406 21.025 33.163 22,59 25,89 0,442 0,604

Abaré 0 0 0 0 0 0 31,9 28 5.749 5.566 75 73 30 24 1.499 3.534 600 4.676 395 1.846 21,23 25,74 0,422 0,575

Glória 0 3 0 2 0 725 34,5 27,7 4.818 4.336 84 92 - - 2.010 3.172 465 1.967 597 1.163 21,44 25,79 0,421 0,593

Paulo Afonso 200 435 41 71 433 653 20,6 15,8 33.769 27.215 128 170 229 151 20.267 29.312 17.572 84.663 18.033 26.589 27,45 28,24 0,551 0,674

Rodelas 0 0 0 0 0 0 23 22 2.396 2.648 16 27 - 5 1.367 2.063 1.070 5.996 927 1.717 26,08 26,26 0,5 0,632

Santa Brígida 0 0 0 0 0 0 44,7 33,7 6.405 4.877 59 80 - - 1.136 2.722 609 4.104 1.073 1.848 16,77 23,39 0,316 0,546

VALE DO SÃO FRANCISCO 346 1.332 80 187 204 625 25,82 22,12 114.745 105.694 896 988 1193,00 875,00 53.375 81.287 27.906 166.663 38.485 66.839 24,87 26,17 0,4568 0,6076

Casa Nova 19 78 3 10 252 586 31,3 23,3 19.158 19.037 253 240 42 41 6.005 11.006 2.398 19.596 4.317 8.902 23,62 24,20 0,373 0,57

Curaçá 0 6 0 5 0 609 30,1 26,9 11.666 10.865 138 156 35 24 3.332 5.918 846 10.033 2.122 3.632 22,36 26,28 0,424 0,581

Juazeiro 317 1.203 74 155 250 713 18,2 12,8 60.304 56.617 300 318 973 636 34.445 51.674 18.064 103.545 25.264 44.158 27,95 29,70 0,531 0,677

Remanso 2 37 1 12 327 666 30,8 27,5 14.476 12.665 170 233 143 143 5.065 6.986 3.766 17.977 2.671 5.767 25,04 24,44 0,432 0,579

Sobradinho 8 8 2 5 193 549 18,7 20,1 9.141 6.510 35 41 - 31 4.528 5.703 2.832 15.512 4.111 4.380 25,36 26,24 0,524 0,631

NÚMERO DE 

ESTABELECIMENTO 

DE ENSINO

EMPREGO FORMAL 

(ACTs)

ÍNDICE DE 

QUALIDADE DE 

VIDA

ÍNDICE DE 

DESENVOLVIMENTO 

HUMANO 

MUNICIPAL

ECONÔMICA

NÚMERO DE 

ESTABELECIMENTOS 

TURÍSTICOS

INDICADORES

ZONAS TURÍSTICAS DA BAHIA

SAÚDE

NÚMERO DE 

LEITOS 

HOSPITALARES

COBERTURA DE ÁGUA 

(DOMICÍLIOS) água 

canalizada rede geral

COBERTURA DE 

ESGOTO (DOMICÍLIOS) 

rede geral de esgoto

COLETA DE LIXO 

(DOMICÍLIOS) coletado 

por serviço de limpeza

EDUCAÇÃO SANEAMENTO DESENVOLVIMENTO 

NÚMERO DE 

MATRÍCULAS INICIAIS

RENDA

RENDA MÉDIA 

MENSAL  DO 

TRABALHADOR 

FORMAL

TAXA DE 

ANALFABETISMO 

%

 
Fonte: Elaboração própria, 2016. 
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