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ABSTRACT
This research refers to the reflexes of tourism in the landscape of Porto Seguro city, in Bahia - Brazil,
where tourism is the major economic activity. With a predominant rural occupation until the 70's, the
opening of highway BR-101 and BR-364 would lead to a fast and messy urban growth and to an increase
of tourism activities. The Prodetur, Program of Growth of Northeast Tourism, arrived in Porto Seguro in
the mid 90's, when tourism in the region was decreasing. Through the Prodetur the tourism conditions had
an increase but the inexistence of an appropriate urban policy brought out the social problems already
existent revealing another Porto Seguro, the Porto Seguro of its residents, the one the tourist can not see.
So, in the Porto Seguro of the residents, the reflexes on the landscape are a result of the appropriation of
the spaces for housing and survival; in the tourist Porto Seguro, the landscape is a visual resource for sale.
Therefore, the main goal of this project is to alert to the necessity of an integrated planning that works
with environmental, social and economic variables to harmonize growth with the environmental
conservation.

RESUMO
Esta pesquisa avalia os reflexos do turismo na produção do espaço do município de Porto Seguro – Bahia,
que tem na atividade turística o seu maior expoente econômico. Dois foram os principais fatores indutores
do crescimento turístico na região: o primeiro, teria sido ainda na década de 70 com a abertura da rodovia
BR-367, que ligaria o município de Eunápolis (lindeiro ao trecho recém-inaugurado da rodovia BR101) a
Porto Seguro; e o outro já na década de 90, seriam os investimentos oriundos da conclusão da primeira
fase do Programa de Desenvolvimento do Turismo – Prodetur Nordeste, parte integrante de uma série de
políticas públicas direcionadas para o setor turístico, a partir da outorga da Política Nacional de Turismo,
em 1992.
Com efeito, o município passou a receber verbas oriundas do Prodetur-NE com o objetivo de fornecer
infra-estrutura para o aporte de empreendimentos turísticos na região, gerando, consequentemente, uma
valorização turística e mercadológica de porções do município, expressa por um recém consolidado
mercado de terras nas áreas de maior valor paisagístico, neste caso, correspondendo às áreas costeiras do
município.
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No entanto, considera-se que se de um lado tais investimentos têm propiciado um incremento
considerável da atividade turística, expresso pela melhora da oferta e aumento da demanda, por outro, a
falta de planejamento de uso e ocupação do solo, que considere o município na sua totalidade, tem
provocado o surgimento de uma série de bairros periféricos e conseqüente aumento de exclusão social.
Como resultado, busca-se alertar para a necessidade de uma política de planejamento ambiental e
desenvolvimento urbano que dê suporte à produção do espaço em Porto Seguro, onde a atividade turística
se traduz num forte concorrente para o uso dos espaços litorâneos, de sorte que haja compatibilidade entre
os diversos usos, visando a harmonizar desenvolvimento com conservação do meio ambiente.

SOBRE O LITORAL BRASILEIRO
Considerando somente a costa brasileira, nela vivem hoje cerca de 70% da população
distribuídas entre os 7.367km de extensão da zona costeira, acrescidos para 8.500km se
considerados os seus recortes. Somos mais de 191 milhões de habitantes1 espalhados ao longo
dos 5.507 municípios2, sendo que destes, 2.528 municípios possuem a totalidade dos seus
territórios no bioma da Mata Atlântica3, compreendendo a faixa litorânea.
Ao longo destes cinco séculos, a ocupação do território brasileiro se deu de forma pontual e
descontínua, de leste para oeste, em função dos ciclos econômicos que o país atravessou. Padrão
de conformação territorial essencialmente agrário que iria perdurar até meados do século XX,
quando o Brasil conheceria uma rápida transformação e passaria por um intenso processo de
urbanização. E quatro seriam os agentes responsáveis, em maior ou menor escala, pelas
intervenções geradas na costa, a partir da segunda metade do século XX: a industrialização, a
especulação imobiliária, a indústria turística e o Estado.
Dentre os agentes citados, o Estado é quem assume o papel de grande interventor na costa.
Através de sua ação, ele pode regular ou induzir uma ocupação. Frente à crescente discussão
sobre a questão ambiental no cenário mundial, a União desenvolveu todo um aparato regulatório
para gerir a Zona Costeira, a começar pela Constituição Federal de 1988 que no artigo 225, §4º, a
institui como Patrimônio Nacional.
O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – Lei 7661/88, regulamentado pelo Decreto nº
5300 de 07 de dezembro de 2004, define os limites da zona costeira em seu artigo terceiro, e na
seção IV, estabelece instrumentos de ação para a gestão da costa, dentre os quais, destacamos: o
SIGERCO (Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro), que consiste numa base de
dados georreferenciados dos 17 estados litorâneos; o programa de zoneamento da zona costeira,
expresso através do Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro – ZEEC, executado pelo Estado
e coordenado pelo Governo Federal; e os planos de gestão e programa de monitoramento, a
serem aplicados em áreas críticas ou de alta relevância ambiental, de forma descentralizada e
participativa.
Regulamentado pelo Decreto nº 4297 de 10 de julho de 2002, o Zoneamento Ecológico
Econômico – ZEE é talvez o mais completo e interessante instrumento de planejamento e
ordenamento territorial do aparato regulatório brasileiro, tendo como princípio ser
obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas,
elaborado nas escalas: nacional, macrorregional, estadual e local, nesta ordem. Sua metodologia
consiste em incrementar as atividades econômicas compatíveis, de um lado, com a fragilidade
dos sistemas ambientais naturais e dos padrões culturais sociais e econômicos das populações
envolvidas e, de outro, com a capacidade de suporte dos recursos naturais renováveis.
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Contudo, a organização do território brasileiro advém de séculos de ocupação, conforme
exposto, e as principais políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento do turismo são
anteriores a tais decretos e rebatem diretamente na organização dos territórios em que são objeto
de implementação, conforme veremos a seguir.
______________
1.População estimada IBGE, 2009.
2.IBGE, 2009.
3. Fundação SOS Mata Atlântica, 2002.

As Políticas Federais de Turismo
Em um breve histórico, o turismo enquanto política pública surge pela primeira vez através do
Decreto Lei n. 55 de 18/11/1966 no âmbito do PAEG – Plano de Ação Econômica do Governo,
durante o governo Castelo Branco, que preconizava a atenuação dos desníveis econômicos
setoriais e regionais. Este decreto criaria o Conselho Nacional de Turismo – CNTur, a Empresa
Brasileira de Turismo – Embratur4 e definiria a Política Nacional de Turismo; em seu artigo 1º,
emprega o termo indústria do turismo: uma clara alusão à industrialização como forma de
crescimento econômico do país e, portanto, para que o turismo fosse visto como potencial
econômico era importante, mesmo que ideologicamente, a sua vinculação ao setor industrial.
O governo JK e seu Plano de Metas viabilizaria o aparecimento da classe média e, sobretudo
durante o “milagre econômico” surgiria o turismo de segunda residência principalmente no
sudeste brasileiro, viabilizado pela expansão da malha rodoviária. Em conseqüência, a
especulação imobiliária assumiria proporções de peso e em seu contraponto, começaria a
aparecer os primeiros sinais de degradação ambiental e social, decorrentes de fluxos migratórios
e ocupações não planejadas.
Este movimento se expandiria na década de 80, quando se intensificaria a atividade turística em
capitais do Nordeste, como Salvador que, ao lado do Rio de Janeiro, se transformaria em alvo do
turismo receptivo internacional.
O resultado de todo este movimento, considerando sua arrancada na década de 70, e sem uma
política de planejamento urbano a contento, geraria, já nos anos 80, a deterioração de praias
paulistas, sobretudo, a Baixada Santista. E o movimento especulativo se repetiria: do litoral sul
paulista, partiria rumo ao litoral norte e do litoral norte de São Paulo, via rodovias e aerovias,
rumo ao Nordeste. Assim seria descoberta pela classe média, a cidade de Porto Seguro, Maceió,
Recife, Natal e Fortaleza, alvos de intensas propagandas e pacotes turísticos.
Ainda no âmbito (ideológico) de se diminuir as disparidades regionais e aceleração do
crescimento econômico, em 1996 seria instituída a Política Nacional de Turismo (Lei 8181/91 e
Decreto 448/92), durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso, e segundo Cruz (2001:62)
trata-se do “mais completo e detalhado documento oficial, na história das políticas federais para
a atividade, a tratar do setor turismo; o que não implica, necessariamente, maior eficiência
relativamente às políticas anteriores”.
Citado em Cruz (2001:63), o PNT compreende quatro macro-estratégias: o “ordenamento,
desenvolvimento e promoção da atividade pela articulação entre o governo e a iniciativa
privada”; a “qualificação profissional dos recursos humanos envolvidos no setor”; a
“descentralização da gestão turística por intermédio do fortalecimento dos órgãos delegados
estaduais, municipalização do turismo e terceirização de atividades para o setor privado”; e a
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“implantação de infra-estrutura básica e infra-estrutura turística adequadas às potencialidades
regionais”. (grifo nosso).
______________
4. A Embratur teria como função primeira, a consolidação do turismo interno e depois, a captação de demanda
internacional, através de estratégias de marketing; com efeito, o Nordeste passaria a ser vendido como o “caribe
brasileiro” (Araujo, 2004).

O Prodetur
No âmbito da PNT seria criado o Programa de Desenvolvimento do Turismo para o Nordeste –
Prodetur NE, gerido inicialmente pela Sudene e Embratur, em 1991. O programa englobaria os
nove estados nordestinos além do norte de Minas Gerais (jurisdição Sudene). Consiste em uma
parceria entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a União, com repasse para o
Banco do Nordeste.
Os investimos via Prodetur são em obras de infra-estrutura: saneamento, resíduos sólidos,
patrimônio ambiental e cultural, e transportes, em localidades com potencial turístico. A
contrapartida é a construção de rede hoteleira pela iniciativa privada. O limite de execução do
programa, previsto para ocorrer em três fases, é 12 de dezembro de 2017 (Cruz, 1999).
Através de financiamentos gerados pelo Banco do Nordeste do Brasil com recursos repassados
pelo BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento e contrapartidas estaduais, o Prodetur se
propôs a financiar projetos prioritários de infra-estrutura, nos setores de saneamento, transportes,
administração de resíduos sólidos, recuperação e preservação ambiental, preservação do
patrimônio histórico e aeroportos.
E foi assim que, com o apoio do governo federal e de organismos financeiros internacionais, os
nove estados nordestinos instituíram a Política de Megaprojetos Turísticos e o Prodetur –NE. A
primeira, teria como meta a ampliação da infra-estrutura hoteleira regional e a segunda, melhorar
aspectos relacionados a infra-estrutura e apoio institucional.
Para a autora supracitada, Prodetur e política de megaprojetos se complementam, sendo que o
primeiro abraça e provê o segundo. A indução de investimentos em infra-estrutura turística, a
partir do capital privado é a base estratégica do Prodetur, cuja contrapartida estatal é a provisão
de infra-estrutura básica. Sob a roupagem de uma política de turismo, o Prodetur faz o papel de
uma política urbana.
Dentro deste contexto, surgiria então, em 1991, o Programa de Desenvolvimento Turístico da
Bahia – PRODETUR-BA, uma clara estratégia de incremento da oferta turística e captação de
recursos para o Estado através dos investimentos no turismo. Assim sendo, o Governo da Bahia
dividiu a costa litorânea em três pólos de desenvolvimento turístico: a Costa do Descobrimento,
Litoral Sul, e Salvador e entorno.
O documento final do PRODETUR-BA, concluído em dezembro de 1992, resumia-se num
programa multi-setorial que buscaria “convergir ações de implantação de infra-estrutura
pública, bem como a promoção e educação para o turismo nas zonas turísticas prioritárias”
(SCT, 2002).
O fato da Costa do Descobrimento ser o segundo pólo turístico do Estado (atrás somente de
Salvador), somado às comemorações dos 500 anos do Descobrimento do Brasil, foi o fator
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determinante para a escolha desta zona turística como marco inicial para o início dos
investimentos do programa, tendo no município de Porto Seguro, o seu principal foco de ação.
Encerrada a fase I do projeto, com recursos liberados para a Costa do Descobrimento na ordem
de US$ 73.564 milhões em 1996, a avaliação institucional executada pelo BID – Banco
Interamericano de Desenvolvimento (Whiting, 2001), calcula que o programa PRODETUR/NE
atingiu o seu propósito de melhorar a infra-estrutura básica e serviços públicos nos estados onde
já havia uma crescente demanda turística. Em contrapartida atesta que a análise dos impactos
ambientais foi limitada, sobretudo com relação às obras de rodovias e saneamento, atribuindo
este fato à falta de capacidade institucional e um planejamento desarticulado entre Estado e
municípios envolvidos.
PORTO SEGURO: O MAIOR POLO TURÍSTICO DO BRASIL?
Localizado no extremo sul do Estado da Bahia (fig. 1), o município abrange uma área de
2409km² e possui cinco distritos: Arraial D’Ajuda, Caraíva, Porto Seguro (distrito da sede
municipal), Vale Verde e Trancoso. Sua distância em relação a capital, Salvador, é de 707 km.
Figura 1: Mapa de localização do município de Porto Seguro, grafado em laranja, em relação a Salvador.

.
Fonte: ROCHA, 2000
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A história de Porto Seguro se confunde e inicia com o Descobrimento do Brasil, no ano de 22 de
abril de 1500. Por quase três séculos esquecida, passando pelo extrativismo de pau-brasil, regime
de feitorias e capitanias hereditárias, foi palco de lutas entre colonizadores e colonizados: os
índios tupis e aimorés; lutas sangrentas que conferiram estagnação ao povoado por um longo
período.
Extrair, tirar o proveito da terra. No seu primeiro século de colonização portuguesa, o Brasil já
experimentaria e sedimentaria a equivocada relação do homem com a terra: seis mil quilômetros
de Mata Atlântica devastados para a extração e comercialização de oito mil toneladas de paubrasil.
Do extrativismo, seguiu-se ao incipiente ciclo da cana-de-açúcar, sempre sofrendo intervenções
dos aimorés que resistiam à colonização imposta, de sorte que, do início do século XVII a
meados do século XVIII, a vida social e econômica da Capitania manteve-se estagnada. Em
1759, a Capitania de Porto Seguro passaria aos bens da Coroa, vindo depois a fazer parte da
Província da Bahia e sendo para esta fornecedora de gêneros alimentícios, algodão e madeira. O
distrito de Porto Seguro seria criado em 20 de outubro de 1795. Com o advento da República,
Porto Seguro seria elevado à categoria de cidade, a 30 de junho de 1891.
Contudo, seria a inauguração do trecho baiano da Rodovia BR –101 em 1973 que marcaria
definitivamente a conexão do extremo sul da Bahia à economia brasileira, em dois momentos: no
primeiro, através do ciclo de extração e exportação de madeiras nobres que, em uma década
resultaria em esgotamento da atividade e conseqüente substituição do que era a Mata Atlântica,
por extensas pastagens.
Já num segundo momento essa marca se daria pela atividade turística, através da construção de
um ramal da BR-101: 62 km de estrada asfaltada que conduziria aos núcleos de Porto Seguro e
Santa Cruz Cabrália. E assim se iniciaria o processo de expansão turística de Porto Seguro: o
município que vivia basicamente isolado, sobrevivendo da pesca, do corte da madeira e da
agricultura de subsistência, iria se transformar, num espaço de vinte anos, no segundo maior pólo
turístico do Estado da Bahia.
Com a inauguração da rodovia BR-364, ramal da BR-101, era clara a intenção de se promover o
turismo no núcleo urbano de Porto Seguro, como demonstra a manchete do Jornal da Bahia (Fig.
2), de 1974 que preconizava um futuro “grandioso” para a cidade...
Figura 2: Manchete de capa do “Jornal da Bahia”, a despeito do futuro promissor de Porto Seguro, como pólo
turístico.

Fonte: Jornal da Bahia, 29 de março de 1974.
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Em 1974, foi concebido o Plano Diretor da Orla Marítima de Porto Seguro e Santa Cruz
Cabrália: tratava-se da primeira tentativa de se regular o uso do solo urbano, apontando-se para a
necessidade de demarcação das zonas de interesse histórico e localização de equipamentos
turísticos. Foi promulgado através da Lei Municipal 146/75, porém, o plano não saiu do papel e a
cidade foi crescendo ao bel prazer da especulação imobiliária, tendo como único contraponto o
IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional), já que teriam sido tombados
desde 1973, os núcleos históricos da Cidade Alta, Cidade Baixa e o sítio histórico do distrito de
Trancoso, conhecido como “Quadrado”. O município de Porto Seguro atravessou o século XX
sem nenhuma lei que regulasse o uso e ocupação do solo, tendo aprovado seu plano diretor
somente em 2006.
Na década de 70, quando do início da ocupação turística, a sua população era de 33.108
habitantes, de caráter predominantemente rural. Porto Seguro contava, em 1974, com três hotéis,
uma pousada e quatro pensões, contabilizando 344 leitos e registro de 30.131 visitantes. Já na
década de 90, a cidade passaria a receber mais de 500 mil turistas/ano, e a população atingiria a
marca dos 90.000 habitantes (Tab.1 ); o “axé music” extrapolaria fronteiras e Porto Seguro
passaria a ser considerada referência de lazer nacional resultando na configuração espacial de
“duas Porto Seguros”: a dos turistas – que o morador não participa e a dos moradores, que o
turista não vê.
Tabela 1: Evolução da população residente em Porto Seguro, no período de 1950 a 2000

Ano

População residente

Total
Urbana
1950
25.826
3.099
1970
33.108
3.661
1980
46.304
5.742
1991
34.661
23.315
1996
64.957
52.241
2000
95.721
79.619
2007
114.459
----Fonte: IBGE (1958, 1996, 2000, 2009) e ROCHA (2000).

Rural
22.727
29.447
40.562
11.346
12.716
16.102
----

Taxa de
Urbanização
[%]

Densidade
Demográfica
[hab/km²]

11,99
11,06
12,40
67,27
80,42
83,18
----

10,72
13,75
19,22
14,40
27,00
39,74
-----

O Paraíso é Aqui?
Esta é apenas uma das diversas chamadas publicitárias convidando o turista a adquirir um
“pedacinho do céu” através da compra de um lote nos inúmeros loteamentos que surgiram ao
longo da orla norte e sul de Porto Seguro durante a década de 90, em meio ao “boom” hoteleiro.
O agente propulsor, ou o mais vistoso deste movimento, talvez tenha sido o audacioso projeto da
Terravista Empreendimentos S.A. que ocupa uma área de 12 mil hectares sobre as falésias, entre
os Rios Taípe e da Barra, distritos de Arraial d’Ajuda e Trancoso, que, originalmente, pela Lei
Municipal 146/75, destinava-se à criação do Parque das Barreiras Vermelhas, afim de proteger as
falésias areníticas que compõem aquela área. Numa parceria entre Governo e iniciativa privada,
o Estado melhorou os acessos ao local, pavimentou a rodovia BA-001 e, em dezembro de 2002
foi inaugurado o Club Med Trancoso, o primeiro, de três empreendimentos hoteleiros, além dos
condomínios residenciais que fazem parte do complexo (Fig. 3, 4 e 5).
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Figuras 3, 4 e 5: Imagens promocionais dos empreendimentos em lançamento na orla sul de Porto Seguro –
distritos de Trancoso e Arraial d’ Ajuda. A primeira demonstra a área do empreendimento Terravista, sobre as
falésias; a segunda (à esquerda), o lançamento de um condomínio em Trancoso enfatizando a incorporação
sendo realizada por uma empresa paulista; a terceira (à direita), o Condomínio Villas do Arraial em Arraial
d’Ajuda; no seu lançamento em 2003, os lotes valiam R$ 32,00/m², hoje, são comercializados a R$103,00/m².

Fonte: www.terravistabrasil.com.br ; www.trancosoimobiliaria.com.br; www.villasdoarraial.com.br, acessado em
julho de 2009.
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E aqui, seria o quê?
Por outro lado, desde a década de 80, a expansão urbana resultante do afluxo da população
migrante (Tab. 1), acabou por gerar uma população favelizada e à margem da estrutura montada
pelo mercado para atender o turismo. Atrás das oportunidades de trabalho geradas pelo setor,
esta população encontrou serviço, mas não o direito à cidade, tendo como alternativa de moradia
as áreas não selecionadas pelo mercado turístico já que o poder local não se encarregou de
preparar um ordenamento do solo que abrigasse este contingente populacional. O mapa pictórico
a seguir (Fig. 6), além das imagens (fotos 1 a 6), ilustram claramente o fosso existente entre os
espaços turísticos e os espaços dos moradores, fruto de loteamentos clandestinos, invasões e
autoconstruções.
Fig. 6: A Porto Seguro dos moradores: que não aparece no mapa pictórico, vendido aos turistas.

Os bairros novos
de Trancoso

São Pedro e Santiago: os
bairros novos do Arraial

Ao longo da Rodovia BR367, localiza-se o Baianão,
Cambolo, Mirante,
Paraguay, Ubaldinão, e
demais bairros periféricos.

Cidade Alta

Cidade Baixa

Crédito: Mapa turístico de Porto Seguro, sem autor. Intervenções de Cristina Araujo.

Na cidade baixa, em áreas sujeitas à inundação e mais afastadas do centro e da orla, foram
surgindo bairros periféricos (fotos 1 e 2). Soma-se a esta ocupação executada de forma
desordenada, a carência de infra-estrutura: o esgoto é lançado em córregos que desembocam
diretamente na foz do Rio Buranhém, contaminando o mangue e as praias.
Contudo, as áreas inundáveis e periféricas da cidade baixa não foram suficientes para abrigar o
contingente populacional. Desta forma, foram surgindo loteamentos ao longo da Rodovia BR367, em áreas ambientalmente frágeis, desmatando florestas, ocupando cabeceiras de rios e
encostas, como é o caso do bairro Frei Calixto, popularmente conhecido como Baianão (Fig. 7,
Fotos 3 e 4), ocupado na década de 80 e com uma população acima de 40.000 habitantes
(ALVES, 2003).
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Fotos 1 e 2: Aspectos da ocupação urbana no bairro Campinho, em Porto Seguro, entre as ruas da Vala e
Bernardo Spector, próximo à foz do Rio Buranhém. À direita: detalhe do “açougue”

O bairro Frei Calixto, popularmente conhecido como “Baianão” ilustra bem a ocupação
periférica decorrente dos fluxos migratórios em função do turismo. O Baianão assumiu
proporção tamanha que o Sebrae de Porto Seguro preparou o “Censo Empresarial do Baianão”.
Segundo o referido documento, estima-se uma população de 42.000 habitantes para a localidade,
o que significa 43,8% da população residente do município de Porto Seguro. Pormenorizando a
análise, os dados do censo (IBGE, 2002) revelam que os bairros pertencentes ao distrito de Porto
Seguro, somam 64.295 habitantes, ou seja, 65,33% da população residente no núcleo de Porto
Seguro vivem no Baianão; os demais residem ou na Cidade Baixa e demais bairros da Cidade
Alta (como o loteamento Mirante, por exemplo), ou nos distritos de Arraial d’Ajuda, Vale
Verde, Trancoso e Caraíva que, de uma forma análoga (excetuando-se a comunidade de Vale
Verde) também sofrem a pressão imobiliária e geram espaços de exclusão tais como os bairros
de São Pedro e Santiago no Arraial e Nova Trancosinho, em Trancoso.
Figura 7A e 7B: Loteamentos localizados na “Cidade Alta” de Porto Seguro, à margem da Rodovia BR-367, em
área de Mata Atlântica, sobre cabeceiras e encostas. As ortofotocartas cedidas pela Veracel Celulose, cuja data
de vôo é o ano de 1996, registram a fragmentação da vegetação e abertura indiscriminada de loteamentos à
margem direita da Rodovia BR-367.

Baianão
Fotos 3 e 4

BR-367

Cidade Baixa

Loteamento
Mirante

Baixa
Fotos 3 e 4: Aspectos do bairro Baianão. A foto à esquerda, registra o núcleo central do bairro, urbanizado; a
foto à direita, a ocupação de encostas, também no núcleo central do bairro.
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De forma análoga, os distritos de Arraial d’Ajuda e Trancoso também sofrem o mesmo processo
de segregação: de um lado, a vila turística e de outro, a ocupação por moradores, em bairros ao
longo das estradas (Fotos 5 e 6).
Fotos 5 e 6: a vila turística de Arraial, onde não se vê moradias e, à direita, o bairro de São Pedro , de acesso
diametralmente oposto à vila turística.

Nem paraíso, nem inferno, um lugar bom para se viver...
Diante da análise realizada, conclui-se que se os investimentos gerados através do Prodetur
proporcionaram, de um lado, o incremento da oferta turística; de outro, acabaram por acentuar as
segregações espaciais. E isto se dá, porque o investimento venho descolado de um planejamento
ambiental e urbano que o antevisse, embora a região de Porto Seguro contasse com cartografia
na escala 1:250.000, perfeitamente compatível para a elaboração de um ZEE que envolvesse os
municípios de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Belmonte.
Um mapeamento síntese que resultasse em um Zoneamento Ecológico-Econômico certamente
ajudaria a disciplinar o uso do solo na região além de possibilitar a sua melhor ocupação: Porto
Seguro tem uma população essencialmente urbana e mal instalada, mas possui áreas de aptidão
para uso agrícola que não são aproveitadas; o Estado poderia assumir uma política de incentivo
ao retorno destas famílias ao campo, por exemplo. Por outro lado, o mesmo ZEE serviria de
subsídio ao Plano Diretor de Porto Seguro, aprovado em 2006 que, se contasse com este
instrumento de planejamento, certamente teria uma configuração socioespacial melhor definida.
Planejar o uso do solo do município de Porto Seguro, como de qualquer outro município
brasileiro, passa, primeiramente, pela adoção da variável ambiental, como intrínseca à esfera do
planejamento, não no âmbito do discurso, como muito se tem observado, mas sim, no uso efetivo
dos instrumentos disponíveis para planejamento e, simplesmente, na aplicação da Lei.
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