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Veleiro na Baía de Todos-os-Santos

Forte de São Marcelo, ao fundo Bahia Marina

A redescoberta da Baía de Todos-os-Santos
foi uma das primeiras postulações do governador
Jaques Wagner sobre o turismo da Bahia. Por outro
lado, o enfoque do turismo em relação ao
desenvolvimento da náutica em nosso Estado
constitui-se também um dos elementos do fator
inovação no que denominamos de Terceiro Salto do
Turismo na Bahia. Assim é que o presente Plano
Estratégico do Turismo Náutico na Baía de Todos-osSantos representa o cumprimento de dois
compromissos programáticos da atual gestão
governamental.
Ciente do potencial da Bahia para o setor
náutico, detentor da maior extensão de litoral do Brasil
e de duas das maiores baías do país, o Ministério do
Turismo (MTur) escolheu o Estado, especificamente a
Baía de Todos-os-Santos, como cenário do Plano Piloto
do Turismo Náutico no Brasil. Por esse motivo,
atendendo ao pleito da nossa Secretaria, o MTur firmou
um convênio no valor de R$150 mil de recursos federais
mais a contrapartida estadual, para a elaboração deste
Plano. Os principais objetivos são transformar essa
região na porta de entrada do turismo náutico
internacional para o Brasil, fomentar a cadeia
produtiva da indústria náutica e qualificar a mão-deobra necessária para trabalhar nesse setor.
Com estes macro-objetivos, o trabalho traça
o perfil do setor náutico, como atividade econômica, e
seu potencial, como estímulo ao desenvolvimento
sustentável nesta região turística, além de estabelecer
os eixos estratégicos para o crescimento do setor e as
ações prioritárias para cada eixo. Ademais, propõe
políticas, iniciativas e ações integradas que podem
incentivar a estruturação de destinos através da
elaboração de produtos e roteiros turísticos, além de
melhorar a infra estrutura e serviços náuticos na região,
a exemplo de marinas e atracadouros, agências
receptivas especializadas, restaurantes, hotéis e
pousadas nos locais onde ocorrem as atividades do
segmento.
Em consequência, haverá um fortalecimento
da industrialização, comercialização e manutenção de
barcos, aumentando a geração de empregos e
alavancando o desenvolvimento da região como um
todo. Durante a elaboração do Plano, a instituição
contratada Fundação Escola de Administração da

Universidade Federal da Bahia (FEA) realizou uma
série de reuniões através de grupos de trabalho das
quatro sub-regiões da Baía de Todos-os-Santos com a
participação dos 15 municípios que integram esta zona
turística, além de Seminário Técnico e do Fórum
Náutico.
Esses trabalhos colaborativos resultaram no
documento final que estabelece a visão, os macroobjetivos, os eixos estratégicos de desenvolvimento do
setor, com recomendações de ações a serem
implementadas em caráter emergencial, em curto,
médio e longo prazos, incluindo necessidades de
melhorias infraestruturais e vocações de lugares
específicos, além de possíveis áreas para investimentos
do setor privado, bem como a indicação do modelo de
gestão para o turismo náutico da região.
A Setur deu início a uma nova etapa que se
refere à implantação de diversas ações previstas no
Plano, cujos recursos serão oriundos do próprio Estado
e do Governo Federal.
Domingos Leonelli Netto
Secretário de Turismo do Estado da Bahia
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1.INTRODUÇÃO
O Plano Estratégico do Turismo Náutico na
Baía de Todos-os-Santos (BTS) é fruto de um convênio
celebrado pelo Ministério do Turismo (MTur) com a
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur) e tem
como objetivo a identificação, o dimensionamento e a
análise das potencialidades dos recursos naturais,
ambientais, culturais e sociais da BTS para o segmento
do turismo náutico. Trata-se de um projeto pioneiro,
que servirá de referência para a expansão deste
segmento turístico em todo o país.
Elaborado pela Fundação Escola de
Administração (FEA) da Universidade Federal da
Bahia (UFBA), instituição vencedora da licitação
conduzida pela SETUR, o documento é
resultado de um processo participativo, que
envolveu atores das esferas municipal,
estadual e federal, empresas do setor
náutico, trade turístico, sociedade civil
o rg a n i z a d a e co m u n i d a d e s l o c a i s
(stakeholders).
A metodologia aplicada partiu da
compreensão de que é no espaço público e
social que o indivíduo se desenvolve, busca
sua realização e exerce a especificidade da
condição humana, através do discurso e da
ação, como refere Hannah Arendt (1981).
Nesse sentido, considerar os fatores
psicossociais envolvidos em um trabalho
como este, é um dos caminhos para a
implementação de experiências exitosas que
contribuem para difundir uma concepção de
d e s e nvo lv i m e n to e t ra n s f o r m a ç ã o
econômica e social inovadoras.

participação e o do compartilhamento. Exigidos no
documento básico da licitação, esses pressupostos
foram incorporados durante todo o processo e estão
evidenciados no Relatório Final, ora apresentado.
Para atingir esse objetivo, foi necessário
promover discussões que refletissem as relações entre
o lugar – a BTS, sua economia, seus aspectos sócioculturais e ambientais, que fundamentassem um
modelo de planejamento baseado no conhecimento e
nos desejos das populações locais, sem esquecer a
necessária mediação entre o universal e o particular, o
know-how técnico e o senso comum, visando
minimizar os desequilíbrios existentes e evitar o
desenraizamento da população.

Vista panorâmica da Baía de Todos-os-Santos

Tal concepção parte do princípio de que os
atores sociais são agentes ativos, promotores
dinâmicos de transformações pessoais que alteram
suas vidas e que, a partir destas transformações,
funcionam como fomentadores do processo de
mudança e do desenvolvimento integral das
comunidades (SENN, 2000).
Esses fundamentos teóricos permearam todo
o trabalho de elaboração do Plano Estratégico do
Turismo Náutico na Baía de Todos-os-Santos, que está
alicerçado em dois pressupostos básicos: o da

Foram, então, promovidas quatro reuniões
com grupos focais combinadas com entrevistas
individuais dos atores envolvidos no processo. Além
disso, foram realizados, conforme estabelecido nas
exigências contratuais, um Seminário Técnico e um
Fórum com a finalidade de socializar e validar as
informações do processo de elaboração do documento
final, que ainda foi acrescido das sugestões do Grupo
Técnico de Turismo Náutico do Ministério do Turismo.
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Desde o início, ficou claro que os problemas
socioeconômicos e políticos deveriam ser convertidos
em cenário contextualizado, respeitado na sua
totalidade e nas suas variáveis constituintes.
Considerada como um ambiente amplo e integrado, a
BTS passou a ser interpretada na sua diversidade e
como fonte primária de conhecimento e aprendizado.
O enfoque inovador desse processo de planejamento
compartilhado baseou-se no entendimento de que,
como não se pode mudar tudo de uma só vez, é válido
introduzir algumas inovações concretas de forma a
provocare potencializaroutros processos de mudança.
Casos de sucesso de desenvolvimento regional têm
demonstrado que qualidade de vida, meio ambiente e
ambiente cultural são a um só tempo, um patrimônio e
uma meta e, quando tomados como objetivos das ações
públicas e privadas, possuem um valor inestimável para
a produtividade e para uma competitividade mais
harmônica entre as populações do mundo globalizado.
De forma geral, as ferramentas de participação e o
intercâmbio com outros segmentos econômicos
indicaram que o Plano Estratégico do Turismo Náutico
na Baía de Todos-os-Santos deveria ser balizado dentro
dos parâmetros do turismo sustentável, com vistas a
reduzir os impactos negativos que podem ser
provocados pela atividade turística. A adoção do
conceito de turismo sustentável, portanto, tornou-se
essencial e natural, uma vez que ele traz consigo a
utilização de ferramentas de gestão e de planejamento
que permitem a diminuição dos impactos
socioambientais potencialmente negativos e a
maximização de retornos econômicos, sociais e
ambientais.

terceira etapa, o material colhido foi transformado em
documento e submetido ao Seminário Técnico de
Planejamento, em 25 de agosto. Nesse encontro, foram
discutidas as macro-estratégias, os cenários
fundamentados na percepção dos atores, a
sistematização, compatibilização e análises,
notadamente a Análise SWOT, das informações
obtidas através das técnicas adotadas, que subsidiaram
e permearam, ao mesmo tempo, o processo de
construção das estratégias, prioridades e ações
propostas de curto, médio e longo prazos.
Na quinta etapa, as observações foram
incorporadas ao texto final do Plano, ajustado e
submetido ao I Fórum Náutico da Baía da Todos-osSantos, em 12 de novembro de 2009, quando foram
apresentadas e detalhadas pela FEA a Análise SWOT, as
diretrizes, eixos e ações estratégicas, além da proposta
de um modelo para a estrutura de governança.
O relatório final, que se constitui no Plano
Estratégico do Turismo Náutico na Baía de Todos-osSantos, está estruturado em sete capítulos. Após esta
Introdução, o segundo capítulo aborda a Baía de Todosos-Santos, os aspectos gerais da sua localização, sua
história e sua importância estratégica e política. No
terceiro capítulo, é feita uma abordagem histórica da
relação da BTS com o turismo náutico, observando as
potencialidades dos seus recursos e atrativos naturais,
culturais e históricos, a oferta de meios de hospedagem,
transportes, logística e mão-de-obra e a infraestrutura
náutica atual.

O trabalho foi dividido em cinco etapas. Na
primeira, dedicada ao planejamento, além da definição
metodológica, foram identificados, sensibilizados e
mobilizados os atores públicos e privados que deveriam
ser envolvidos no processo. A segunda etapa foi
destinada à realização das reuniões dos grupos focais.
Para isso, a BTS foi dividida em quatro micro-regiões:
Cachoeira, São Félix, Santo Amaro, Maragojipe e
Saubara; Itaparica, Salinas da Margarida, Nazaré,
Jaguaripe e Vera Cruz; Madre de Deus, São Francisco do
Conde e Candeias; e Salvadore Simões Filho.
Nessas reuniões, realizadas entre 27 de julho e
03 de agosto, foram identificadas as experiências
exitosas, mapeadas as expectativas, sugestões e
potencialidades e, por fim, elaborado o cenário. Na
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No quarto capítulo, são analisados os aspectos

em inglês, oriunda do acrônimo de Forças (Strengths),

ambientais, sociais e legais da BTS, desde a conjuntura

Fr a q u e z a s ( W e a k n e s s e s ) , O p o r t u n i d a d e s

ambiental e da sua capacidade de carga operativa até

(Opportunities) e Ameaças (Threats).

os parâmetros para o gerenciamento costeiro,

O sexto capítulo é dedicado ao Planejamento

passando pela conjuntura social e suas interfaces com

Estratégico do Turismo Náutico na Baía de Todos-os-

a comunidade local, e a conjuntura legal que envolve a

Santos propriamente dito. Nesse capítulo, são

BTS e a náutica no Brasil e na Bahia. O setor náutico,

abordadas questões que vão desde a visão e os macro-

com análise da demanda turística, dos mercados

objetivos do Plano, seus eixos e ações estratégicas, até

emissores e do perfil do turista náutico são analisados

o levantamento de oportunidades de investimentos

no capítulo seguinte, onde também é apresentada

privados, sistema de governança, plano de

uma Análise SWOT, com ênfase nos pontos fracos e

implementação de ações e o cenário dos próximos 10

nas oportunidades da BTS para o segmento do turismo

anos. No sétimo e último capítulo são sintetizadas as

náutico.

conclusões e a análise do objeto do estudo e das
A Análise SWOT é uma ferramenta utilizada

propostas de ações a serem implantadas.

para análises de cenário ou de ambiente. A técnica é
creditada ao pesquisador americano Albert
Humphrey, que liderou um projeto de pesquisa na
Universidade de Stanford, nas décadas de 1960 e 1970,
usando dados da revista Fortune sobre as 500 maiores
corporações do mundo. O termo SWOT é uma sigla

Panorâmica do Mercado Modelo e do Elevador Lacerda vistos da BTS
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2. A BAÍA DE TODOS-OS-SANTOS
2.1. ASPECTOS GERAIS DA LOCALIZAÇÃO
A Baía de Todos-os-Santos está situada no
meio da Costa do Brasil, a 12º58'250” Sul e
38º29'100” Oeste. Possui uma entrada com 30
quilômetros de largura, no sentido Leste – Oeste e
36 quilômetros de comprimento no sentido Norte
– Sul. É a maior baía do Brasil e a segunda maior do
Atlântico, sendo que a primeira está situada nas
águas geladas do Canadá. Portanto, pode-se

Vista aérea da entrada da Baía de Todos-os-Santos

afirmar que se trata da maior baía tropical do
É importante mencionar que Simões Filho e

mundo.

Candeias não fazem parte da Zona Turística Baía de
Sua superfície tem, aproximadamente, mil
quilômetros quadrados e um contorno com 238
quilômetros de extensão. As três maiores ilhas,

Todos-os-Santos, mas foram incluídos no Plano, dada
a sua importância para o desenvolvimento da náutica
na região.

enquanto maciços terrestres, são – Itaparica, Frades e
Maré – integrantes de um conjunto de 56 ilhas, dentre

A BTS, rota natural de navegação entre a

as quais destaca-se também a ilha de Cajaíba, em São

Europa e o Brasil desde o século XVI, foi considerada o

Francisco do Conde. Recebe as águas de três grandes

principal porto do Atlântico Sul devido às suas águas

rios: Jaguaripe, Paraguaçu e Subaé.

protegidas e propícias para a navegação, às correntes
marítimas e aos ventos favoráveis que praticamente
conduzem as embarcações a vela desde a Linha do
Equadoraté a entrada da Baía.
É possível navegar por quase toda extensão da
BTS, observando o 'calado' da embarcação utilizada. A
Carta Náutica 1110, publicada pela Marinha do Brasil
em 1962, orienta a navegação na BTS e esclarece que o
trecho extremo norte da BTS apresenta uma
batimetria rica em bancos rasos de areia, pedras e
adverte sobre a presença de estruturas de exploração
petrolíferas, como tubulações semissubmersas,
presentes em algumas áreas, proporcionando uma
navegação que exige bastante atenção. Assim, afora o

Panorâmica do município de São Félix

extremo norte, todo o conjunto da Baía de Todos-osA Baía de Todos-os-Santos, além de Salvadora

Santos é de navegação fácil e tranquila.

capital do Estado da Bahia, é composta pelos
municípios de Cachoeira, Candeias, Itaparica,
Jaguaripe, Madre de Deus, Maragojipe, Nazaré,
Salinas da Margarida, Santo Amaro, São Félix, São
Francisco do Conde, Saubara, Simões Filho integrado ao Plano no decorrer do processo, em
função da Bahia de Aratu - e Vera Cruz.

São Felix
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Os mapas a seguir indicam, primeiramente, a
localização da Baía de Todos-os-Santos em relação às
demais regiões turísticas do Estado da Bahia, conforme
zoneamento da Setur, e o segundo mapa, os municípios
que integram a região da BTS e que fazem parte do
escopo deste Plano Estratégico.

Zonas Turísticas da Bahia

Fonte: Setur

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA
O primeiro século no Brasil Colônia registrou o
início das atividades produtivas no Recôncavo com o
aparecimento de fazendas e engenhos voltados para a
cultura da cana-de-açúcar. A falta de vias de acesso por
terra dotou as águas da BTS e os rios navegáveis em sua
orla de uma importância vital, tanto para romper o
isolamento dos núcleos populacionais que iam surgindo,
para garantir o fluxo das mercadorias. Por volta de 1589
eram mais de 1.400 embarcações em uso na Bahia e
serviam a todas as fazendas por mar, sendo que muitos
engenhos tinham à sua disposição vasto número de
embarcações.
Salvador tornou-se importante entroncamento
portuário da América do Sul. Segundo Mattoso (1992),
nos séculos XVII e XVIII, o Porto de Salvador registrava
um fluxo regular de embarcações provindas de alto mar,
que permaneciam em águas baianas em média por três
meses. Durante esse período realizavam reparos,
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abasteciam-se de víveres e mantimentos ou,
simplesmente, aguardavam por condições de vento e
tempo adequados para a partida.
Com a abertura dos portos em 1808, a província
acompanhou a multiplicação dos contatos com o
exterior, em especial com a Inglaterra e os Estados

Municípios que compõem
a BTS

Fonte: Setur

Unidos. O crescimento da atividade portuária exigiu
maiores contingentes de trabalhadores. Homens que
conheciam a baía eram enviados ao limite da barra falsa,
em pontos como Morro de São Paulo, para esperar e
conduzir os navios em segurança até a atracação. Outros
se ocupavam das tarefas da estiva e carga das
embarcações, fornecimento de mantimentos,
manutenção, etc. A Cidade Baixa tomou a feição de
espaço prioritário da navegação e do Comércio.
A pesca artesanal fixou-se como um importante
meio de subsistência para a população litorânea da Bahia.
A partir de 1603, a náutica pesqueira na Bahia assumiu
novos contornos. Pedro Urecha trouxe de Portugal
homens e embarcações que se prestavam à pesca da
baleia, que era perseguida em barcos a vela que
precisavam oferecer suficiente agilidade e capacidade de
manobra. Além disso, a tarefa exigia elevada destreza e
perícia de seus marinheiros. Nasceu daí uma próspera
indústria em torno da extração do óleo com a criação das
“armações”.
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A pujança dessa economia produziu
verdadeiras fortunas. Em 1850, a atividade empregava
algo em torno de 2.000 pessoas e fazia uso de 100 a 200
embarcações. Na história náutica baiana o papel do
Estado foi relevante. Inicialmente, através de atos e
favorecimentos da metrópole e dos governantes
coloniais que privilegiavam a construção e navegação
local e priorizavam a organização de uma Marinha
Mercante e Armada de Guerra nacionais.

Estimulou-se com autorizações oficiais e
isenções fiscais e tributárias a criação de instalações
militares e civis dedicadas às artes navais. Já no ano de
1555, o alvará de 20 de junho determinou ao
comandante da Capitania da Bahia a construção de
navios que se prestassem à defesa da costa. Esta
primeira medida tinha como objetivo criar o embrião de
uma Marinha Colonial, tanto de guerra como mercante,
construída em terras brasileiras.
A Coroa favoreceu a construção de
embarcações de mais de 130 tonéis¹ e decretou isenção
de imposto para barcos a remo com mais de 15 bancos.
Além disso, a Metrópole determinou que toda
comunicação entre as capitanias fosse feita
exclusivamente por via marítima. Com a carta régia de
1650 a colônia ficou obrigada a construir a cada ano um
galeão entre 700 e 800 tonéis. No século seguinte,
outros incentivos buscaram impulsionar a navegação e
construção naval no Brasil. Em 1847 existiam na Bahia
14 estaleiros, que, em sua maioria, se dedicavam à
produção de embarcações para o tráfego marítimo na
BTS. O número de operários ligados a esses
estabelecimento chegaria, anos mais tarde, a 518
pessoas.
O desenvolvimento das atividades náuticas
em Salvador e no Recôncavo Baiano fez crescer a
parcela da população que dependia do mar para viver.
Em 1847, a Bahia possuía 1.176 embarcações em
operação e 2.547 tripulantes registrados (Câmara, 1911).
Dos saveiristas, pescadores, barqueiros, marinheiros,
remadores, carpinteiros, calafates e outros mais,
derivam crenças, tradição e cultura que deram ao
baiano a característica de povo ligado àvida no mar.

Antigo Cais das Amarras

No início do século XIX, aconteceu na Bahia a
primeira experiência de navegação a vapor no Brasil. D.
João VI havia decretado a incorporação de uma
companhia de navegação a vapor em portos e rios da
Capitania. Deste evento, resultou uma linha regular
que ligou duas cidades até o período das guerras da
independência e, posteriormente, com o apoio dos
Governos Regionais, no desenvolvimento da
navegação a vapor e suas linhas regulares pela costa do
Estado.
A Companhia Bonfim apareceu em 1847,
estabelecendo uma linha entre Salvador e a cidade de
Valença. Outra empresa de navegação, a Santa Cruz,
surgiu em 1852, para explorar a navegação costeira.
Detinha o privilégio do serviço para a faixa
compreendida entre Maceió e Caravelas, pelo prazo de
20 anos. Em 1853, a fusão das duas companhias resultou
na criação da Companhia Bahiana de Navegação.
A partirde 1891, a “Bahiana” passou a pertencer
ao Lloyd Brasileiro e tentou adotar um modelo de
gestão semelhante ao das suas congêneres estrangeiras
na navegação de longo curso. Sob a gestão do Lloyd,
iniciou-se o processo de decadência do serviço. No
começo do século XX, a empresa passou ao poder do
engenheiro Alencar Lima, que a manteve sob controle
até 1909, quando o Governo do Estado decretou seu
encampamento.

1.A capacidade dos navios era medida pelo número de tonéis que poderia levar a bordo, cada tonel correspondia ao volume de um barril e 1,20m de comprimento e 80cm de
largura. Bueno, 1998.
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O impacto da navegação a vapor na economia

pimenta -do- reino e madeira (Mattoso, 1992).

náutica baiana foi de duas ordens. Em primeiro lugar,

Em 1855, o Dr. Francisco Pedreira da Rocha

estabeleceu um novo tipo de concorrência para o

obteve o privilégio para montar uma instalação de

transporte marítimo tradicional executado pelos

reparos em Coqueiros D'água de Meninos. A falta deste

saveiros. Durante o final do século XIX e no decorrer

serviço afastava as grandes embarcações de longo

do século seguinte, esse serviço perderia espaço para

curso de Salvador. Em caso de grandes avarias, os

as embarcações a motor. Entretanto, os barcos do

navios eram forçados a uma arriscada viagem até o Rio

Recôncavo conseguiram afastar o risco de extinção,

de Janeiro. O projeto previa cais para carga e

estabelecendo uma nova relação de

passageiros, trapiche de mercadorias, depósito de

complementaridade com os vapores buscando os

carvão e uma serraria movida a vapor. Uma companhia

pontos aonde os navios não chegavam.

começou a ser organizada enquanto se compunha a

Em segundo lugar, o serviço dos vapores

diretoria.

inaugurou uma nova dinâmica para o setor. Com a

Na primeira metade do século XX o

consolidação da Bahiana, estenderam-se os pontos

crescimento da economia náutica da Bahia prosseguiu

onde a empresa marcou sua presença com navios,

gradualmente em meio a transformações. Entre 1906 e

todos os conheciam pelo nome: Santa Cruz, Rio Real,

1920, num período de declínio relativo de sua

Lucy, Príncipe do Grão-Pará, entre outros. Em cada

economia, foi inaugurado o novo porto de Salvador. A

lugarejo, escritórios eram montados, prepostos eram

antiga companhia de navegação a vapor, depois de um

contratados, surgiam estruturas de manutenção e

período sob gestão privada, passou novamente à

novos ofícios eram criados.

órbita do Estado em 1936. Em 1954, operava 15 navios

A vida dessas localidades começou a se

nas linhas costeiras internas. Foi transformada em

organizar em torno dos horários das chegadas e

sociedade anônima de economia mista no final da

partidas das embarcações. O motor a vapor também

década de 50, passando a se chamar Companhia de

modificou a vida portuária de Salvador. Com o

Navegação Bahiana.

aperfeiçoamento da máquina a vapor como meio de
propulsão, a navegação internacional começou a se
libertar das condições naturais impostas pela Rota das
Índias. O porto passou a receber prioritariamente os
navios que traziam e levavam carga da Bahia.
O movimento de longo curso da Baía de
Todos-os-Santos passou a depender cada vez mais do
comércio exterior. A inauguração do canal do Panamá,
na primeira década do século XX, também retirou do
Estado o fluxo marítimo que se dirigia ao Pacífico.
Contudo, a partir de 1860, Salvador passou a contar
com linhas regulares de navios a vapor com portos
brasileiros e do exterior.
Este segmento foi rapidamente dominado por
armadores estrangeiros. Em 1893, companhias
inglesas, alemãs, francesas, americanas e italianas
mantinham linhas regulares, transportando cargas e
passageiros, exportando, além do açúcar, fumo,
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Foto de época do antigo Porto de Salvador – Arquivo FEA
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É importante destacar que, apesar das

1972, dessas novas embarcações, a navegação de

grandes transformações, a era do vapor não ameaçou o

cabotagem foi desativada. Além disso, os saveiros

contato do povo com a rotina do mar. De fato, a

ainda em operação também perderam boa parte das

navegação e construção dos saveiros encontraram

oportunidades de trabalho, decorrente da travessia

espaço para garantir sua sobrevivência; a pesca

Salvador-Ilha de Itaparica, reforçando a perspectiva

manteve-se como atividade da população praiana. As

de extinção desse tipo de embarcação.

inovações que resultaram em agonia da tradição

Por outro lado, uma nova lógica territorial

marítima da Bahia não vieram pelo mar e sim por terra

dominou Salvador. A estrutura da cidade, centrada no

firme.

porto, foi deslocada com a implantação de vias de vale.
A partir de 1962, o desenvolvimento das

O desbravamento de novas fronteiras urbanas

malhas de rodagem e o adensamento do transporte

empurrou o vetor de crescimento da cidade para as

rodoviário transformaram-se em prioridade para o

zonas distantes das águas calmas da Baía de Todos-os-

governo federal. A estratégia estava vinculada ao

Santos. A construção da Avenida Paralela e do Centro

desenvolvimento da indústria automotiva do Brasil.

Administrativo da Bahia, nos anos 1970, tornaram-se

Com a construção das estradas, o transporte

marcos desta etapa.

marítimo, que fazia uso dos tradicionais saveiros,
começou a agonizar.

Afastando-se da área de influência da baía,
Salvador, aos poucos, foi se afastando de sua tradição

Na década de 70 boa parte das localidades do

náutica. A implantação do Shopping Center Iguatemi,

Recôncavo já se encontrava interligadas por terra. A

em meio caminho entre a cidade e o novo centro

pequena cabotagem foi se tornando pouco eficiente

administrativo, marcou a base de uma nova estrutura

diante das novas alternativas de tráfego. Aos saveiros

urbana, que estava irreversivelmente lançada.

restou espaço apenas no abastecimento de algumas

Com a expansão das atividades de exploração

feiras da capital. Mesmo assim, a vela foi ficando em

de petróleo desenvolvidas pela Petrobras no

segundo plano com a popularização dos motores a

Recôncavo Baiano, espalharam-se plataformas pela

diesel, situação que afetou principalmente a saúde

águas do campo de D. João Mar. Para atender à sua

financeira e social dos municípios localizados à

logística, uma centena de pequenas e médias

margem do Rio Paraguaçu.

embarcações foi mobilizada. Os homens das ilhas,

A Companhia Bahiana também enfrentou as

acostumados com a lida do mar, foram recrutados para

consequências desse processo. Em 1964 encontrava-se

as atividades marítimas da empresa. Surgiram

envolvida em sérias crises que resultaram em

pequenos estaleiros para explorar serviços de

deterioração do serviço. Os diversos terminais de

manutenção.

atracação existentes na Baía de Todos-os-Santos e nos
vilarejos antes alcançados pela empresa foram se
perdendo em razão da ação do tempo. Vários de seus
barcos encontravam-se fora de linha por serem
deficitários.
Em função desse quadro, no final da década
de 1960, o Governo do Estado deliberou a
reestruturação da empresa, a partir do projeto do
sistema ferry-boat. Com a entrada em operação, em
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o antigo terminal de Embarque da Companhia de
Navegação Bahiana foi transformado em sede do
CENAB e construída uma marina, com capacidade para
42 embarcações na água, através do investimento
aproximado de um milhão e meio de reais. Este
investimento foi justificado pela inexistência de
infraestrutura para as embarcações das regatas
captadas no exterior, contribuindo ainda para atender à

Vista panorâmica da Marina do Contorno e do Forte de São Marcelo

demanda local, além de gerar 83 empregos diretos e 100
empregos indiretos.
Vale, entretanto, ressaltar que, em 2007, a

Na década de 1980, a Bahia voltou a

participação do Governo no Cenab foi interrompida e a

desenvolver know-how de construção naval, passando a
produzir pequenas lanchas de serviços e recreio, barcos

sede da ONG CENAB mudou de lugar, para o bairro da

pesqueiros e pequenas embarcações militares. A
indústria metalúrgica, dedicada às atividades off-shore,
experimentou relativo desenvolvimento, notadamente
nos serviços de reparo de plataformas.
Contudo, as novas atividades da náutica
baiana não foram suficientes para garantir a
manutenção da cultura marítima do Estado. A maior
parte dos estaleiros e da indústria metalúrgica ligada à
náutica enfrentou um rápido processo de
enfraquecimento. Entre o final dos anos 80 e começo
dos anos 90, grande parte das empresas tinha encerrado
suas operações ou mantinha suas instalações ociosas.
No passado, a tradição marítima da Bahia foi
calcada em bases populares: na imensa quantidade de
ofícios ligados ao mar, no uso cotidiano do barco como
meio de transporte (inclusive urbano), na sintonia do
Recôncavo com as regras que os ventos impunham ao
abastecimento de víveres, na força da atividade
pesqueira, na intimidade do povo com os vapores e no
conhecimento das técnicas de construção das
embarcações regionais.
Ao final da década de 1990, o Governo do
Estado, no intuito de fomentar um novo processo de
desenvolvimento da náutica na Bahia, criou um Grupo
de Trabalho ligado à Secretaria da Indústria, Comércio
e Mineração. À medida que o trabalho do GT cresceu, e
suas atividades tornaram-se mais complexas, criou-se
também uma associação civil, de caráter privado, sem
fins lucrativos, sob a forma de Organização NãoGovernamental, o Centro Náutico da Bahia – CENAB.
Esta ONG necessitava de uma infraestrutura mínima e
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Ribeira, no antigo Hidroporto de Salvador, onde
funciona a Marina Pier Salvador. O Terminal Náutico
voltou a ser administrado pelo Estado através da
Sudesb.
Em 03 de julho de 2008, através do Decreto
11.125, o Governo do Estado, com vistas a fortalecer a sua
atuação, criou o GT Náutico, com a participação da
Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração,
Secretaria de Turismo e Bahiatursa, e Secretaria de
Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, através da
Sudesb.
Recentemente, o Governo do Estado, através
da Secretaria de Turismo, buscou estabelecer marcos
para a realização do Planejamento Estratégico do
Turismo Náutico na Baía de Todos-os-Santos, em
parceria com o Ministério do Turismo, através do
presente trabalho. O objetivo principal é que este
Planejamento defina as estratégias e ações que
orientarão os setores público e privado a
transformarem a área num espaço privilegiado de
turismo náutico de atratividade internacional.
A iniciativa deve resultar no contexto e na visão
para a atração de novos investimentos e o
desenvolvimento dos negócios relacionados às
atividades náuticas, de forma sustentável, de maneira a
beneficiar o estado da Bahia através da exploração
racional dos seus recursos naturais e culturais. Esta
ação contribuirá para que a Baía de Todos-os-Santos
volte a ter uma relação mais íntima com o mar, tanto
para Salvador, quanto para as demais cidades do
Recôncavo e da BTS.
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IMPORTÂNCIA POLÍTICA E ESTRATÉGICA DA
BTS
A importância política e estratégica da BTS,
tanto para o Estado da Bahia, quanto para o Brasil, é
histórica. Já no período pré-colonial, a região da Baía de
Todos-os-Santos - conhecida pelos índios como
Kirimuré - aglutinava um grande número de pessoas,
em virtude das suas condições naturais favoráveis.
Diversas tribos indígenas, pertencentes ao grupo dos
tupinambás, ocupavam as áreas continentais e as
insulares, caçando, pescando, extraindo madeira e
praticando a agricultura de subsistência.
A partir do estabelecimento da cidade de
Salvador, que foi capital do Brasil por mais de duzentos
anos (até 1763, quando ocorreu a transferência para o
Rio de Janeiro), doações de terras (sesmarias)
começaram a ser intensificadas em direção ao norte
(como a Garcia d'Ávila), região atualmente conhecida
como Litoral Norte e em direção à Baía de Todos-osSantos, pelo próprio Tomé de Sousa e pelos
governadores -gerais subsequentes.
Na segunda metade do século XX, a BTS foi
responsável pelo fornecimento de bens primários para
as indústrias do sul, quando, em meados da década de
1970, o Governo do Estado da Bahia criou, na parte norte
do Recôncavo, o Centro Industrial de Aratu - CIA , área
infraestruturada para receber investimentos a serem
atraídos pelos incentivos fiscais administrados pela
Sudene– Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste.
Ainda nos anos 1970, o turismo, como uma
forte atividade vocacional, credenciou-se por conta dos
bons resultados no estado da Bahia, a ponto de
posicionar o Estado como o 2º no ranking do Brasil em
2004. Os esforços registrados nos anos 1990, como uma
das prioridades do governo, recebeu forte impulso dos
investimentos públicos realizados na melhoria e
ampliação da infraestrutura de apoio, também
ancorados no Programa de Desenvolvimento do
Turismo no Nordeste (Prodetur-NE), com uma parcela
importante desses investimentos e resultados
creditados ao Governo do Estado da Bahia.
Em paralelo, outra vertente de atividades
econômicas se desenvolvia. O Governo Federal instalou
o complexo Petroquímico de Camaçari – Copec para
utilizar os subprodutos da refinaria de Mataripe. Mais
uma vez consolidou-se uma estrutura profundamente
heterogênea, quando novas atividades foram inseridas

sem articulação com a
cultura dos processos
econômicos tradicionais da
região. Em poucos anos,
foram totalmente
reestruturados os espaços do
Recôncavo canavieiro. Hoje,
a BTS acumula alguns dos
principais PIBs do Estado da
B a h i a ( S a l v a d o r, S ã o
Francisco do Conde e
Candeias), sendo
responsável por movimentar
a economia estadual.
A implantação do
Plano Real e a estabilização
da economia introduziram
novos parâmetros nas Velejador assiste ao pôr-do-sol na BTS
formas e decisões de investir. A passagem da economia
baiana de mono- exportadora agrícola, para produtora
de bens intermediários constituiu-se em alavanca para
mover o perfil produtivo estadual em direção a uma
economia produtora de bens finais, mais voltada para o
setor terciário.
Mais recentemente, novos empreendimentos
como o complexo industrial da FORD, o novo complexo
hoteleiro do Litoral Norte, a chegada do segmento
calçadista, o Polo de Informática de Ilhéus, a nova
fronteira agrícola do oeste, dentre outros, revigoraram a
economia baiana, ao ponto de permitir um novo
estágio, mais próximo do que se considerava Estado
desenvolvido.
A extinção da Sudene em 2000 e a inexistência
de uma política nacional de desenvolvimento regional,
promoveram a chamada “guerra fiscal”, uma disputa de
incentivos, em que cada Estado buscava atrair mais
investimentos, utilizando-se da renúncia fiscal.
Para tornar a Bahia um destino competitivo, o
Governo do Estado vem fortalecendo as estruturas de
apoio ao desenvolvimento turístico, ao mesmo tempo
em que adota uma política promocional agressiva bem
estruturada e sincronizada com os mercados turísticos
mundiais, capaz de atrair para a Bahia novos mercados
emissores e renomados grupos de hotelaria
internacional.
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Do ponto de vista náutico, a importância

portanto, suas demandas mais imediatas – de cada

política estratégica da atividade náutica na BTS

município em termos de (i) infraestrutura náutica, (ii)

também é histórica e remonta à época em que o saveiro

infra-estrutura turística, (iii) infraestrutura de

era o principal meio de locomoção na baía e

logística (acesso ao aeroporto e portos), (iv) qualidade

responsável pelo abastecimento da capital e do

da oferta de mão-de-obra, (v) sensibilização de

Recôncavo do Estado.

empresários e empreendedores locais para o

Hoje a concentração da atividade náutica do
Estado da Bahia ainda está na BTS, visto que: na área da

segmento náutico e (vi) principais fontes de receita
econômica municipal.

BTS são realizados os principais eventos náuticos;

Através do tratamento dessa variável, foi

concentra a grande maioria das vagas para atracação;

possível identificar, como forma de diagnóstico, os

possui as marinas de melhor qualidade e localização

pontos fortes e fracos de cada município, nos aspectos

geográfica estratégica.

acima elencados, com o fito de se desenvolver o plano

Estas e outras características tornam a BTS
importante polo nacional para o desenvolvimento da

estratégico com a máxima correlação possível com a
realidade econômica de cada município.

náutica, por já possuir uma infraestrutura que, se

Certamente, esta é a base do plano

ampliada em proporções graduais, será capaz de

estratégico, em virtude do fato de ser fundamental

atender à crescente demanda internacional do

para o pensamento estratégico de curto, médio e longo

turismo náutico para o Brasil.

prazos (e sua implementação e ação constante ao

Ao adotar a estratégia de se promover a

longo do tempo) a apuração do correto perfil e

descentralização da atividade turística para além da

diagnóstico dos municípios em tela. Fora desta base,

capital baiana e instituir mecanismos legais com

corre-se o sério risco de se desenvolver um trabalho

vistas a regulamentar e monitorar o uso dos recursos

construído sobre bases frágeis, e, portanto, sem

culturais e ambientais existentes, foram criadas as

sustentação na realidade produtiva local.

condições básicas para incorporar atributos de

Nesse contexto, observou-se o aumento do

qualidade a oferta turística da Bahia, sem, contudo,

IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) dos

ocasionargraves danos aos ecossistemas naturais.

municípios de fazem parte da região da BTS, entre 1991
e 2000. No entanto, o aumento do IDH dos municípios

ASPECTOS ECONÔMICOS INERENTES À

não se reverteu em grandes melhorias

NÁUTICA NA BTS

socioeconômicas e, a maior parte deles, vem passando
por um processo de estagnação econômica,

O desenvolvimento de um planejamento
estratégico para o turismo náutico na Baía de Todosos-Santos requer o tratamento de duas variáveis
econômicas fundamentais em dois níveis de
abrangência: a) variável adequação econômica de
cada município envolvido; e b) variável viabilidade
econômico-financeira dos equipamentos náuticos a
serem propostos como investimentos futuros.
A adequação econômica de cada município
envolvido é uma variável mesoeconômica, que deve
considerar as carências econômicas e sociais – e,
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decorrente, na maioria dos casos, da desagregação do
complexo agroindustrial regional pela decadência
econômica dos centros de produção tradicionais do
açúcare do fumo.

Quadro 1 Crescimento Populacional nos Municípios daPLANO
Baía
de DOTodos-os-Santos
ESTRATÉGICO
TURISMO NÁUTICO NA BAÍA DE TODOS-OS-SANTOS

SECRETARIA DE TURISMO DA BAHIA

A título de ilustração, sabe-se que o

desenvolvimento de alternativas de propostas de

PIB acumulado dos municípios da BTS para o ano de

investimentos em termos de equipamentos náuticos a

2006 foi de R$ 36.302 bilhões, o que equivale a 37,62%

serem construídos nos diversos municípios (marinas,

de todo o PIB do Estado da Bahia, destacando-se o fato

centros náuticos de apoio, centros de manutenção e

de que apesar de Salvador apresentar o maior PIB (R$

hotéis), passa a ser fundamental o cálculo analítico da

24.072 bilhões), os municípios de São Francisco do

viabilidade econômica desses investimentos, através

Conde, Candeias, Madre de Deus e Simões Filho,

de indicadores como o Valor Presente Líquido (VPL), a

possuem PIB per capita acima do município de

Taxa Interna de Retorno (TIR) e o pay-back (tempo de

Salvador, em razão de que São Francisco do Conde,

retorno de cada investimento).

Candeias e Madre de Deus possuem população

Vale ressaltar que, por mais que um

bastante inferior à de Salvador, e agregam economias

determinado investimento seja socialmente

vinculadas à extração, processamento, transporte e

defensável em razão de seus impactos sociais (as suas
chamadas externalidades
positivas em termos de geração de
empregos, tributos e mesmo da
geração indireta de atividade
econômica), ou em função do
arranjo mercadológico dado ao
negócio envolvido, é a sua
capacidade de autossustentação
econômico-financeira que fará
com que este investimento seja
devidamente remunerado e se
mantenha ao longo dos anos.
Para tanto, acredita-se
q u e o s i nve s t i m e n to s e m
equipamentos náuticos
propostos no plano estratégico,
que demandem maior valor
agregado em termos de

Bahia Marina vista da BTS

comercialização de petróleo, gás e produtos
correlatos, com alto valor agregado, enquanto que
Simões Filho, além da população diminuta frente a
Salvador, possui considerável estoque de indústrias
localizadas no Centro Industrial de Aratu – CIA,
também com altovaloragregado.
Quanto à viabilidade econômico-financeira
dos equipamentos náuticos a serem propostos como
investimentos, o seu dimensionamento decorre
diretamente do desdobramento dos resultados dos
estudos a serem realizados futuramente. Assim, após

desembolsos, devam ser
acompanhados de um plano de negócios, ou mesmo
de estudo de viabilidade técnica, econômica e
comercial.
Isto é fundamental para substanciar a tomada
de decisão de investidores privados, nacionais e
estrangeiros, além de direcionar o Governo do Estado
em termos de indicação de negócios futuros, relativos
à implantação das estratégias de desenvolvimento do
turismo náutico na Baía de Todos-os-Santos, ao longo
do tempo.

o estudo de diagnóstico municipal, e em paralelo ao

13
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Cruzeiro no Porto de Salvador
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3.TURISMO NÁUTICO NA BTS

toda a prática de navegação considerada
turística que utilize os diferentes tipos de
transportes aquaviários, cuja motivação do
turista e finalidade do deslocamento sejam a
embarcação em si, levando em conta o tempo
de permanência a bordo;

Considerações Sobre a Náutica:
Compreendendo o Segmento

O Ministério do Turismo (2009) define como
náutica “toda atividade de navegação desenvolvida em
embarcações sob ou sobre águas, paradas ou com
correntes, sejam fluviais, lacustres, marítimas, sejam
oceânicas”. Pode-se dizer, em resumo, que quando
conectadas essas referidas atividades àquelas de
caráter turístico pode-se elencar, neste contexto, o que
chamaremos de turismo náutico.
Ainda segundo o Ministério do Turismo (2009), a
utilização de embarcações, sob ou sobre águas,
podeterdois enfoques:
·

Como finalidade da movimentação turística:

·

Como meio da movimentação turística: o
transporte náutico é utilizado especialmente
para fins de deslocamento, para o consumo de
outros produtos ou segmentos turísticos.

Esta diferença é crucial para entendimento do
segmento, e é possível ainda aglutinar esses dois
segmentos, o turismo náutico e o turismo marítimo,
em um segmento maior, denominado pela Sociedade
Náutica Brasileira de “Turismo Aquaviário”.
O quadro abaixo resume a diferenciação entre
esses segmentos²:

Fonte: Elaboração própria, 2009

²1º Fórum Nacional de Turismo Aquaviário. Rio de Janeiro, 21 a 23 de setembro de 2006. Disponível em http://www.expomarrio.com.br/1ForumCapaApresentacoes.html.Acessado em 18 de novembro de 2009.
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Apesar do turismo marítimo trazer impactos

ciclones, tornam o turismo náutico de caráter sazonal

econômicos positivos para as regiões onde se
desenvolve, não se pode esquecer que o foco deste

na região, o que permite vantagens comparativas para
o desenvolvimento da atividade náutica na BTS. A
título de exemplo, a Marina Puerto del Rey, uma das
maiores do Caribe, ao sul de Fejardo, possui 1.100 vagas.

Plano Estratégico é o turismo náutico; todavia se fez
necessária uma explanação síntese das diferenças
entre esses dois segmentos para uma melhor
compreensão do setor náutico como um todo.

O desenvolvimento do turismo na BTS é uma
oportunidade ímpar para o incremento da náutica. É

De acordo com Leilane Loureiro (2004) “tal

quando o Estado, divulgando o destino para os

como o desenvolvimento econômico, as atividades

aficionados dessa atividade, define também as
políticas públicas capazes de incentivar e facilitar a

náuticas estão distribuídas de maneira desigual no
território do Brasil, concentrando-se, sobretudo, na
região Sudeste, que representa 65% do mercado
nacional, sendo que o eixo Rio - São Paulo detém 63%
deste valor”. Ainda de acordo com o trabalho de
Loureiro (2004), a “região Nordeste é a mais próxima
dos centros emissores de turismo náutico localizados
na Europa [...] e em uma análise mais detalhada, podese verificar que o Nordeste possui condições muito
parecidas com as do Caribe, tanto em distância quanto
em correntes marítimas, para os navegadores que
partem da Europa”.
O Caribe, por exemplo, embora apresente
condições favoráveis, tal qual o Nordeste do Brasil, a

criação de infraestruturas.

A partir daí, com o

aumento do número de equipamentos de suporte,
amplia-se a sua atratividade para um número maior de
embarcações, crescendo a demanda por serviços
especializados no setor.
O comércio nas regiões do entorno das
estruturas também é fomentado, e novos segmentos,
como o de operadores de charter, tendem a se
interessar pela localidade que priorizam para seus
investimentos em novas estruturas, gerando-se assim
um ciclo virtuoso que deve ser encarado de forma
sustentável.

ocorrência de fenômenos naturais, como furacões e

Marina Puerto del Rey – Caribe
Fonte: travelandsports.com/img/tn/00ap003.jpg
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Vista aérea da Península de Itapagipe

Nesta trajetória, cabe ainda ao Estado atuar

embarcações, a média de gastos é de US$100,00 por

num dos maiores gargalos, que é a capacitação de

pessoa/dia; quando o tema é náutica de recreio ligada

mão-de-obra especializada para o segmento. Esta

a bases de charter (aluguel de barcos) o gasto diário

atuação pode ser através da implantação direta de

por pessoa podevariarentre US$ 120,00 e US$ 700,00.

escolas de formação ou através do incentivo ao setor
privado para sua implantação.

Cruising para o turismo de cruzeiros marítimos, o

Na náutica, a renda paga ao trabalhador,

gasto diário situa-se em torno de US$100,00/dia, o que

normalmente, está acima do salário mínimo

demonstra a importância de criação de bases de

brasileiro. Atualmente, devido à carência no mercado,

charter na Baía de Todos-os-Santos, levando-se em

um skipper com pouca experiência, no eixo Rio–São

conta, sobretudo, a capacidade de incremento da

Paulo, ganha mensalmente entre R$1.000,00 a

renda proporcionada por essa vertente do turismo

R$3.000,00, já um skipper experiente chega a ganhar

náutico.

entre R$10.000,00 a R$ 15.000,00.

Por outro lado, a realização de regatas tem

Pesquisa realizada pela Federação das

como objetivo principal atrair a atenção da mídia e

Indústrias do Estado da Bahia, no ano de 2004, aponta

divulgar o destino, traduzindo-se num momento de

que 80% dos proprietários de barcos em Salvador

investimento por parte do Estado, em parceria com a

estão insatisfeitos com a qualificação técnica dos seus

iniciativa privada. As cinco regatas internacionais que

marinheiros.

passaram pela Bahia em 2007 geraram mais de 5.500

Em relação ao gasto médio diário do turista
náutico, há uma grande variação. Por exemplo, na
náutica de recreio, considerando os proprietários de
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Conforme pesquisa realizada pela Brazil

reportagens, 68 horas de matérias em televisão e mais
de 8 milhões de page views nos sites ligados a regatas.
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Eventos Náuticos Internacionais Recepcionados
REGATA S E RALLYES

96-99

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

TOTAL

Rallye LesIles du Soleil

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

Regata Clipper Round the World

2

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

5

Regata Hong Kong Challenge

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

B2B (Bahia to Britain)

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Millennium Odyssey Race

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Regata Expo 1998

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Atlantic Brasil Caribean Rally

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Cape to Bahia
Campeonato Mundial Classe
Europa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Regata Oceânica Brasil 500 Anos

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Transat 6.50

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

5

Campeonato Mundial ILC 30

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Transat Jacques Vabre

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

4

Around Alone Race

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

10

5

4

1

5

1

3

1

5

1

3

39

TOTAL GERAL

Fonte: 1. Centro Náutico da Bahia e CENAB, 2009 (período 1996/2006)
2. Setur, 2009 (período 2007/2009)

Vale ressaltar o importante trabalho de

regatas e rallyes realizados pelas marinas, clubes,

atração de regatas para o Estado da Bahia realizado

associações e prefeituras municipais na Baía de Todos-os-

pelo Governo do Estado através do Centro Náutico da

Santos, a exemplo da Regata Aratu-Maragojipe, um dos

Bahia – CENAB, entre os anos de 1996 e 2003,

maiores e mais tradicionais eventos náuticos da América

conforme demonstrado no quadro a seguir.

Latina e a Regata de Saveiros João das Botas. Nos últimos

Importante também destacar que durante todo o ano

12 anos, somaram-se cerca de 300 eventos náuticos

ocorrem eventos nacionais e locais como campeonatos,

locais.
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Apesar da importância da realização destes
eventos, os resultados alcançados não foram
suficientes para promover o desenvolvimento
sustentável do segmento. Mesmo após investimentos
e patrocínios captados, pouco se conseguiu alavancar
no turismo e na indústria náutica na Bahia. Presumese que um dos motivos tenha sido o olhar limitado ao

internacional e a estrutura de base local.
Apenas a Velux, que na próxima edição terá
Salvador como uma das paradas, rendeu mais de 60
milhões de euros em mídia espontânea durante sua
última edição. Ao receber essa regata governo e
organizadores devem se esforçar para que a cobertura

esporte, sem que tenham sido levadas em
consideração as potencialidades de desenvolvimento

mostre também as belezas naturais, a cultura e as

da Baía de Todos-os-Santos como destino turístico

milhões de aficionados que acompanham a regata
através das reportagens e web sites especializados.

náutico.

condições de vento e qualidade da água para os

É importante destacar também que, quando o

A pesca é outro significativo ramo para o

foco da cobertura da mídia não está atrelado ao
turismo, isto é, se os jornalistas que acompanham os

desenvolvimento náutico, sendo que este pede uma
atenção especial na busca pela sustentabilidade do

eventos não conseguem mostrar para seus leitores e
espectadores pelo menos parte dos fatores que fazem
da região um dos melhores pontos do mundo para

segmento. De acordo com Coelho (1999), no Brasil a

passear de barco, o retorno para o desenvolvimento do
segmento é inexpressivo.
Neste caso cabe aos organizadores locais
promoverem um esforço de articulação entre os
envolvidos com eventos esportivos e organismos
municipais e estaduais responsáveis pelo
desenvolvimento do turismo, para proporcionar um

Campeonato Norte Nordeste da Classe Optimist
Fonte: http://www.mardabahia.com.br/
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receptivo integrado entre a mídia nacional e

pesca esportiva conta com aproximadamente 10
milhões de praticantes e uma forte presença de
produtos estrangeiros, principalmente frutos da
queda nos preços dos equipamentos, que, entre 1997 e
1998, registraram uma redução média de 30%. Este
mercado vem crescendo continuamente em todas as
suas modalidades como o pesque-pague, criação de
alevinos, aluguel de embarcações, hotéis-fazendas,
barcos-hotéis e pesca esportiva em alto mar.
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A Baía de Todos-os-Santos é palco de diversos eventos náuticos, como a Regata Aratu - Maragojipe

Na BTS, também são grandes as possibilidades de

800 milhões de dólares anuais (Almeida e Coelho Neto,

desenvolvimento do mergulho como esporte, haja

1998). Outro dado indica que o mercado sul-americano

vista, o patrimônio arqueológico e belezas naturais

aparece com um movimento em torno de 1,4 bilhões de

subaquáticas. Coelho Neto (1999) mais uma vez

dólares, supondo-se que este montante seja

esclarece que “o mergulho também compõe o mercado

distribuído de forma proporcional ao PIB dos

do lazer náutico e disputa a atenção do consumidor

principais mercados da região (Brasil, Argentina e

brasileiro [...] estima-se que exista no Brasil

Chile).

aproximadamente 50 mil mergulhadores atuantes”. O

Aplicando o mesmo raciocínio ao total do

setor é formado, em sua maior parte, por pequenas e

mercado da América do Sul, em 1997, 1,5 bilhões de

médias empresas, e vem ampliando seu espaço no

dólares, segundo o National Sector Team do Canadá, o

ramo do turismo de mergulho através de parcerias com

faturamento da náutica brasileira seria de cerca de 857

o parque hoteleiro.

milhões de dólares ao ano. Assim, o complexo da

Unindo o movimento da indústria náutica no

náutica de lazer, representava à época do estudo um

Brasil, aí incluídos os segmentos de pesca e mergulho, o

movimento de 850 a 900 milhões de dólares anuais na

movimento total da náutica no país estaria na casa dos

economia do país.
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INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Durante o Salão Internacional de Náutica,
Pesca e Mergulho – Nautipesca, em São Paulo em
1998, a assessoria de imprensa do evento chamou
atenção para as possibilidades do setor. Foram
divulgados dados em que a produção,
comercialização, importação e manutenção de
embarcações e motores, movimenta mais de 500
milhões de dólares anuais. Naquele ano foi constatado
também que o consumo brasileiro de embarcações de
recreio se concentrava em três categorias de produtos:
jet skis e motos aquáticas, infláveis e lanchas
populares.

A comercialização de jet skis, dentro da
indústria náutica, é o segmento que mais cresce no
Brasil, que já possui 20 mil unidades em uso e é o
terceiro maior mercado do mundo, atrás apenas dos
Estados Unidos e Canadá. No ramo dos infláveis,
facilmente encontradas em todo o território nacional,
os produtores locais como Flex Boat, consolidaram
importantes vantagens competitivas no mercado
doméstico e registram bom desempenho no mercado
internacional. O Brasil, ainda em 1996, passou de
importador para exportador, totalizando 10 milhões
de reais em vendas ao exterior.
As lanchas “populares” são embarcações de
menor porte, menor potência e mais baratas.
Geralmente, variam de 15 a 22 pés de comprimento,
com motores de 25 a 30HP de potência. Desde o
começo da década, os preços deste tipo de barco estão
em queda, ainda em 1997 os modelos mais simples
podiam ser encontrados por R$ 5.600,00 e contavam
com financiamento de até 24 meses, fazendo com que
o lazer náutico passasse a ser acessível a uma grande
parcela da classe média. As lanchas de pequeno porte
tornaram-se as campeãs de venda da indústria náutica
brasileira.
Merece registro, também, a retomada dos
negócios envolvendo barcos de valor superior a 200
mil reais. O incremento do turismo náutico, como a
própria história da Bahia, traz a reboque o
desenvolvimento da indústria de peças de reposição, a
construção de marinas e outras estruturas náuticas.
A conseqüência imediata é a criação de
pequenos estabelecimentos no entorno das marinas
para atender à demanda de serviços (5% a 8% do valor
de compra) que os barcos criam. Além disso, o
comércio geral no entorno das estruturas náuticas
também se beneficia, visto que, além dos serviços
ligados diretamente aos barcos, restaurantes,
lavanderias, bares, hotéis, etc, também são acionados
pelos turistas náuticos.

Perspectiva do mar em direção a Praia de Ondina, em Salvador
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Atrativosdo Município

RECURSOS/ATRATIVOS NATURAIS,
CULTURAIS E HISTÓRICOS

·
A diversidade histórica, cultural e natural
pode ser encontrada em todos os municípios da Baía
de Todos-os-Santos. Cenários constituídos por
atrativos que incluem praias exóticas, cachoeiras,
igrejas, ruínas, folclore, culinária ímpar, paisagens,
tudo concentrado numa mesma região. Estes
recursos, associados às excelentes condições náuticas,
traduzem a grande potencialidade de
desenvolvimento do turismo náutico num ambiente
que possibilita uma experiência singular e, portanto,
especial.

Histórico-cultural
Data Magna da Cidade
Conjunto da Ordem Terceira do
Carmo
Fundação e Museu Hansen Bahia
Fonte Dom Pedro II
Convento de Santo Antônio do
Paraguaçu

·

Manifestaçõesculturais
Festa de São João - Junho
Festa de Nossa Senhora da Boa Morte
- Agosto

A partir dos estudos realizados sobre a região
e de informações levantadas nos grupos focais, foram
identificados os principais atrativos, históricoculturais e belezas naturais que se constituem em
atrações para o desenvolvimento do turismo náutico.

Festa da Nossa Senhora D´Ajuda Novembro
Artesanato de Cachoeira
Candomblé de Cachoeira

A seguir são indicados esses atrativos localizando-os
por municípios:

Filarmônicas de Cachoeira
·

Naturais
Rio Paraguaçu

CACHOEIRA
Cachoeira possui o segundo maior acervo
arquitetônico em estilo barroco do estado. Foi
tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – Iphan na década de 1970,
sendo, a partir daí, considerada “Cidade
Monumento Nacional”. A cidade possui nos
seus arredores importantes monumentos,
como o Convento dos Franciscanos de
Santo Antônio do Paraguaçu e a Vila de
Belém, onde se localiza a Igreja de Nossa
Senhora de Belém. Cachoeira recebe a cada
ano uma quantidade crescente de turistas
estrangeiros, sobretudo norte-americanos,
em sua maioria afrodescendentes, que têm
como finalidade conhecer a Irmandade de
Nossa Senhora da Boa Morte, cujos festejos
acontecem no período de 09 a 12 de agosto.

Lagamarde Iguape
Lago de Pedra do Cavalo

Festa da Irmandade da Boa Morte, no município de Cachoeira
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CANDEIAS
Dentre os atrativos culturais, destaque para as
construções seculares, palco de fé e religiosidade,
como a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Candeias, o
Engenho Freguesia e a própria Fonte Milagrosa de
Nossa Senhora das Candeias. Um verdadeiro deleite
para os fãs do turismo histórico e religioso. A festa
religiosa de Nossa Senhora das Candeias, que tem seu
ponto alto no dia 02 de fevereiro, atrai milhares de fiéis
e foliões todos os anos, em uma mistura do sagrado e
profano, regado a muita alegria e animação. Os
festejos são também famosos na micareta local, ao
som de trios elétricos.
Atrativosdo Município
·

·

·

Histórico-cultural
Igreja Matriz de Nossa Senhora das
Candeias
Engenho Freguesia (Museu
Wanderley de Pinho)
Igreja de Nossa Senhora da
Encarnação de Passé
Naturais
Fonte Milagrosa de Nossa Senhora
das Candeias
Caboto
Manifestaçõesculturais
Lavagem da Igreja de Nossa Senhora
das Candeias - 24/01 a 29/02
Engenho da Freguesia, na região do Recôncavo Baiano
Fonte: w ww.s udic.ba.gov .br/DSC00002 .JPG

ITAPARICA
Itaparica é o único município que dispõe de água
mineral com propriedades medicinais, à beira-mar,
além de possuir, em sua sede, alguns prédios de
arquitetura militar e religiosa, como o Forte de São
Lourenço e a Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento.

Atrativos do Município
·

Histórico-cultural
Fonte da Bica
Centro Histórico

·

Manifestaçõesculturais
Artesanato de Itaparica
Festa da Independência - 07/01

·

Naturais
Praia de Ponta de Areia
Praia do Forte e do Boulevard
Praia da Ponta do Mocambo ou Praia
dos Namorados
Praia de Amoreiras
Porto Santo
Ilha do Medo (estação ecológica)

A Ilha de Itaparica tem especial vocação para a náutica
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JAGUARIPE
O atrativo principal do município é o centro histórico
da cidade, interligado por túneis subterrâneos, onde
os religiosos se abrigavam dos ataques dos índios.
Atrativosdo Município
·
Histórico-cultural
Cadeia do Sal
Igreja D'Ajuda
·
Naturais
Ponta do Garcez
Praia de Mutá
Camaçandi/Ilha D'Ajuda
Manguezais de Jaguaripe
Rio Jaguaripe e da Dona
Cachoeira do Rio Tiriri e da Pancada
Alta
MADRE DE DEUS
Composta pelas ilhas de Maria Guarda, Vacas e Coroa
do Capeta, Madre de Deus encanta pela diversidade de
belezas naturais, com seus ricos ecossistemas de Mata
Atlântica, manguezais e restingas. O casario
arquitetônico do século XIX mantém-se preservado ao
longo das ruas e nas edificações. O artesanato da
região é rico em trabalhos em madeira, conchas de
moluscos, tapeçarias, renda de bilro e miniaturas de
barcos típicos. A culinária típica, baseada em
moquecas de siri-mole, camarão, lagosta, sambá e
peguari (molusco) e caldo de sururu, são convites à
boa degustação e um presente ao paladar.

Oferece também atrativos naturais como a Cachoeira
do Urubu e a Cascata do Guimarães, além de unir uma
forte tradição católica trazida pelos colonizadores
portugueses, com a resistência do candomblé,
herdada dos negros africanos.
Atrativosdo Município
·
Histórico-cultural
Centro Histórico
Alto do Cruzeiro
·
Naturais
Ponta do Souza
Praia do Pina
Lagamare Baixo Paraguaçu
Praia de Coqueiros
·
Manifestaçõesculturais
Candomblé de Maragojipe
Filarmônicas de Maragojipe
Carnaval dos Mascarados de
Maragojipe
Festa de São Bartolomeu – Agosto
Artesanato em barro e cerâmica
·
Acontecimentos Programados
Regata Aratu-Maragojipe
NAZARÉ
Nazaré faz com que a sua produção de cerâmica seja
utilizada como produto turístico efetivo do Estado,
tendo como ponto culminante a mais antiga feira de
artesanato realizada durante a Semana Santa, levando
ao município visitantes das regiões circunvizinhas,
bem como da capital e de fora do Estado.

Atrativosdo Município
Atrativosdo Município
·

·

Histórico-cultural
Igreja Matriz de N. Sra. de Madre de
Deus
Naturais
Ilha de Maria Guarda, Ilha das Vacas,
Praia da Costa, Cação e da Ponta do
Suape, Coroa do Capeta

·

·

MARAGOJIPE
Maragojipe possui uma arquitetura colonial
significativa e ainda abriga as tradicionais canoas e
saveiros (um dos últimos esconderijos dessas antigas
embarcações a vela) que foram usadas como
transporte de variadas mercadorias no Recôncavo.

·

Histórico-cultural
Cine Rio Branco
Centro Histórico
Estação de Trem e Locomotiva
Fazenda Senhordo Bonfim
Naturais
Rio Jaguaripe
Cachoeira do Roncador
Morro do Silêncio,
Manifestaçõesculturais
Artesanato de Nazaré
Capoeira de Nazaré
Festa de São Roque
Feira dos Caxixis
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SALINAS DA MARGARIDA
A figura das “mariscadeiras”, mulheres que catam
mariscos para sobreviver, geralmente acompanhadas
por crianças, é a que mais chama atenção nesta cidade,
que recebeu seu nome graças à extração de sal em terras
de uma senhora chamada Margarida. Mariscos e
camarões são abundantes na região, sendo a mariscada
o prato típico da culinária de Salinas. A cidade também é
famosa pelo artesanato com conchas e búzios.
Município criado em 1962, a partirdo desmembramento
de territórios da Ilha de Itaparica e parte da cidade de
Maragojipe, o município encanta pela beleza de suas
praias de águas calmas nas ilhas que o circundam, além
de forte potencial para a pesca e a prática de esportes
náuticos.
Atrativosdo Município
·

·

·

Naturais
Barra do Paraguaçu
Ponta do Dourado
Praia da Ponte
Praia Grande
Praia do Amor
Praia do Maia
Manifestaçõesculturais
Artesanato
Gastronomia
Acontecimentos Programados
Festival do Marisco
Regata de Veleiros Salvador- Salinas

SALVADOR
Salvador é conhecida como a “capital cultural do país”,
berço de grandes nomes do cenário artístico, com
destaque mundial. As ruas do Centro Histórico
transportam o turista para os primórdios da história do
Brasil. Durante as visitas ao local, pode-se aprender,
com a ajuda dos guias, como se desenvolveu a
colonização da primeira cidade do país. Até 1763,
Salvador sediou a capital da Coroa portuguesa nas
Américas, sendo que alguns monumentos construídos
nesse período continuam preservados, o que torna o
patrimônio arquitetônico da cidade muito valorizado.
No Pelourinho, existem mais de 800 casarões dos
séculos XVII e XVIII.
Diversas igrejas e museus completam a estrutura desse
bairro, que, no passado, era ponto usado para castigos
dos escravos. A cidade destaca-se historicamente,
também, por ter sido o principal porto do hemisfério Sul
até o século XVIII. A natureza foi generosa nos 50 km de
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costa que Salvador tem, onde as belezas naturais são tão
vastas quanto a grande extensão do seu litoral. Com
tantas praias, fica fácil explicar por que a cidade é tão
procurada pelos amantes de esportes aquáticos.
Em Salvador, os mergulhadores encontram espaço ideal
para a prática do esporte. Além de belezas naturais
submarinas, a BTS tem o maior número de naufrágios
registrados no Brasil. Algumas ruínas de antigos navios
estão a poucos metros da praia, acessíveis para
iniciantes em mergulho. Quem prefere emoções mais
fortes, pode visitar navios pouco explorados, situados
em águas profundas, ainda na Baía de Todos-os-Santos.
As águas alcançam, em média, 26ºC. Nos passeios à
beira-mar, pode-se ver praticantes windsurf, kitesurf,
além do próprio surfe, que tem campo propício em
quase todas as praias da capital. Outros tipos de esportes
também são incentivados na cidade, como o sandboard,
que encontra nas dunas espaço adequado.
As reservas ecológicas de Pituaçu e São Bartolomeu, em
Pirajá, com respectivamente 425 e 1.550 ha, também
enchem os olhos dos amantes da natureza. As riquezas
da cidade podem ser vistas em cada esquina. Alegria,
criatividade, musicalidade, riqueza folclórica e cultural
são inerentes ao povo soteropolitano, que tirou da
mistura de raças e costumes o seu principal tempero.

Visão Frontal da Cidade do Salvador
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Atrativosdo Município:
·

·

Ilhados Frades
Histórico-cultural
Igreja de Nossa Senhora do
Loreto
Igreja de Nossa Senhora de
Guadalupe
Naturais
Parque Ecológico da Ilha
dos Frades
Praia de Paramana, Viração,
Tobare da Costa
Santo Antônio

·

Ilhade Maré

Histórico-cultural
Centro Histórico de Salvador
Igreja de São Francisco
Igreja do Senhordo Bonfim
Forte de Santo Antônio da Barra
Mosteiro de São Bento
Elevador Lacerda
Museu Náutico
Museu Carlos Costa Pinto

·

Manifestaçõesculturais
Bom Jesus dos Navegantes - 01/01
Lavagem do Bonfim - 2ª. quinta-feira
de Janeiro
Festa de Iemanjá - 02/02
Santa Bárbara - 04/12
N. S. da Conceição da Praia - 08/12

Naturais
Praia das Neves / Oratório
de Maré
Praia de Itamoabo
Praia de Santana
Praia Grande
Manifestaçõesculturais
Renda de bilro
Gastronomia (doce de
banana na palha)

Vegetação nativa da Ilha de Bom Jesus dos Passos
Fonte: skyscrapercity.com

27

PLANO ESTRATÉGICO DO TURISMO NÁUTICO NA BAÍA DE TODOS-OS-SANTOS
SECRETARIA DE TURISMO DA BAHIA

SANTO AMARO
Cantada em verso e prosa pelos seus filhos ilustres,
integrantes da família Veloso, faz com que os turistas
que a visitam envolvam-se em uma curiosa nostalgia.
Vale ressaltar a culinária típica representada pela
maniçoba, prato do cardápio dos escravos africanos,
feita com folhas de mandioca cozida com carnes
bovinas e suínas defumadas.

Atrativosdo Município
·

·

·

Histórico-cultural
Museu do Recolhimento dos
Humildes
Igreja de N. Sra. das Oliveiras
Centro Histórico
Naturais
Cachoeira do Urubu (Mãe D´água)
Cachoeira da Vitória
Cascatas de Zé Regadas e de Nana
Praia de Itapema
Manifestaçõesculturais
Teatro Dona Canô
Candomblé de Santo Amaro
Fe s t a d a No s s a S e n h o ra d a
Purificação - 24/01 a 02/02

SÃO FÉLIX
São Félix tem como dote a estação ferroviária e o cais
do Paraguaçu e é capaz de proporcionar ao turista
curioso um atrativo bastante interessante, que é
conhecer todas as etapas para se confeccionar o
charuto, desde a plantação à embalagem e distribuição
– já que é uma fabricação artesanal, realizada
exclusivamente por mulheres, na Fábrica de Charutos
e Centro Cultural Dannemann.

Atrativosdo Município
·
Histórico-cultural

·

·
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Fundação Hansen Bahia (Fazenda
Santa Bárbara)
Centro Histórico
Solardos Guinles
Fundação Luís Ademarde Cultura
Manifestaçõesculturais
Filarmônica de São Félix
Santuário de Santa Bárbara
Candomblé de São Félix
Naturais
Mirante de São Felix /Muritiba

SÃO FRANCISCO DO CONDE
O território de São Francisco do Conde abriga quatro
ilhas, dentre elas a maior, com 8 km de extensão - a Ilha
de Cajaíba, que abriga um antigo engenho de açúcare é
dona de histórias perversas de seus antigos
proprietários. O patrimônio arquitetônico é composto
de casa grande, senzala, engenho e centenárias
palmeiras imperiais.

Atrativosdo Município
·
Histórico-cultural
Centro Histórico
·
Naturais
Ilha das Fontes
Monte Recôncavo
Igreja de Nossa Senhora do
Vencimento
Imperial Instituto Baiano de
Agricultura
Casa e Capela do Engenho D´Água
·
Manifestaçõesculturais
Festejos de São João - 23 e 24/06
SAUBARA
A cidade encanta os visitantes com a diversidade de
atividades que oferece, reunidas nas praias de areias
alvíssimas, falésias, áreas de manguezais e de Mata
Atlântica, com rios e cascatas, além de simpáticos
vilarejos de veraneio. A freguesia de São Domingos de
Saubara foi uma das primeiras aglomerações urbanas
que deu origem ao município de Santo Amaro.
Localizada no interior no Recôncavo Baiano, próxima
à foz do Rio Paraguaçu, Saubara apresenta
características paisagísticas diversificadas. O local é
perfeito para passeios ecológicos e para a prática de
esportes náuticos, como a canoagem. Nas praias,
banhadas pelas águas tranquilas e mornas da Baía de
Todos-os-Santos, os aventureiros arriscam manobras
de jet ski, windsurf evela.

Atrativosdo Município
·
Histórico-cultural
Igreja do Bom Jesus
Igreja Matriz de São Domingos de
Gusmão
·
Naturais
Praia de Cabuçu
Gruta dos Milagres
Bica de Bom Jesus
Cascata de Bom Jesus
·
Manifestaçõesculturais
Artesanato de Saubara
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SIMÕES FILHO
A Baía de Aratu, com seus 9,8 km² de águas navegáveis,
além de oferecer abrigo seguro às embarcações, é

Ilhas de Saraíba e do Cal
Santuário Ecológico da Contracosta
- Ilha de Matarandiba
Manguezal

também local ideal para competições náuticas e
oferece um cenário de grande beleza.

VERA CRUZ
Vera Cruz possui 40km de praias banhadas por águas
mornas e protegidas por recifes, na costa leste, e um
verdadeiro santuário ecológico na contra-costa. O
cenário é perfeito para quem gosta de curtir a
natureza. Para os que procuram aventura, esportes
náuticos e paraquedismo, a região parece ter sido feita
sob medida. Mar Grande é o point mais frequentado

Dentre outros atrativos, como já mencionados
anteriormente, está a riqueza cultural da BTS, em
grande medida resultante do processo histórico
vivenciado pela região, desde os primórdios da
Colônia, com todo o seu patrimônio material, tangível
e intangível, traduzido nos bens móveis tombados, no
samba-de-roda, no acarajé e no seu rico calendário de
festas populares.
A Cultura é o grande diferencial de um país na
atração de turistas. E as cidades localizadas no

um grande número de hotéis, pousadas, bares e

entorno da Baía de Todos-os- Santos são,
historicamente, detentoras de importantes acervos
arquitetônicos e culturais que remetem à época do

restaurantes típicos. A biodiversidade dos

Brasil Colônia e às lutas pela independência da Bahia.

ecossistemas, como manguezais, restingas e Mata

Por isto, importa a este trabalho, que tem
como foco final a elaboração de estratégias para o

pelos jovens, especialmente durante o verão, e oferece

Atlântica, assim como a flora e a fauna marinha, tem
despertado o interesse de especialistas das mais
diversas áreas, resultando na criação de duas unidades
de conservação municipais: o Parque Ecológico de
Baiacu e a Área de Proteção Ambiental Recife das
Pinaúnas.

Atrativosdo Município
·

desenvolvimento do turismo náutico, chamar a
atenção para estas localidades, que podem, com o seu
rico acervo, colocar a BTS no topo de competitividade
no mercado internacional.
Portanto, destacam-se, a seguir, algumas das
potencialidades histórico- culturais dos municípios
localizados no entorno da BTS.

Histórico-cultural
Igreja do Bom Jesus
Igreja Matriz de São Domingos de
Gusmão
Igreja de Nossa Senhora da Penha
Igreja de Nosso Senhorde Vera Cruz

·

Naturais
Parque Ecológico de Baiacu
Área de Proteção Ambiental Recife
das Pinaúnas
Praias de Gameleira, Mar Grande,
Penha, Barra do Gil, Coroa, Barra do
Pote, Conceição, Barra Grande,
Tairu, Aratuba, Berlinque, CachaPrego
Barra Falsa
Rio do Sobrado
Fontes do Calado

Baía de Todos-os-Santos - Vera Cruz BA -Barra do Gil Foto: Jotafreitas
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Digno de destaque de expressão artística, o

candomblé, quando todos os terreiros da cidade

“samba-de-roda” do Recôncavo foi salvaguardado no
dia 30 de setembro de 2004, como expressão musical,

batem seus tambores para seus filhos-de-santo

poética e coreográfica, Patrimônio Cultural do Brasil.

dançarem, até as festas da religião católica, que
ganham um cunho profano com muito samba-de-

No ano seguinte, em 25 de novembro de 2005,
juntamente com outros 43 bens culturais

roda e barracas que servem bebidas e comidas

provenientes de várias partes do mundo, foi

Podemos citar ainda como patrimônio cultural
os diversos terreiros de candomblé existentes na BTS,

proclamado pela Unesco, Obra-Prima do Patrimônio
Oral e Imaterial da Humanidade.

4

variadas” .

as colônias de pescadores, as festas de bumba-meu-

como Patrimônio Cultural do Brasil no dia 15 de julho

boi, o maculelê, as heranças indígenas e a vasta e
diversificada culinária baiana do Recôncavo, que é

de 2007 pelo Conselho Consultivo do Patrimônio

representada pelas moquecas de frutos-do-mar, pelo

Cultural do Iphan. O plano de preservação desse
patrimônio prevê: um plano de previdência especial

acarajé, o abará, o vatapá, o caruru e outras delícias
encontradas na região e que representam a síntese da

para os velhos mestres; o estabelecimento de um

culinária de origem africana, portuguesa e indígena.

A hoje internacional “Capoeira” foi tombada

programa de incentivo dessa manifestação no mundo;
a criação de um Centro Nacional de Referência da
Capoeira; e o plano de manejo da biriba - madeira
utilizada na fabricação do berimbau.
Ênfase especial merece o tombamento do
Centro Antigo de Salvador, declarado Patrimônio
Histórico e Cultural da Humanidade em 1985, pela
Unesco. Como um dos principais atrativos de
Salvador, o núcleo histórico, popularmente chamado
de Pelourinho, integra um conjunto de bens de valor
arquitetônico e histórico, que, por sua vez, guarda
outros tantos bens intangíveis construídos ao longo
do processo histórico de sua habitação. De acordo com
o Escritório de Referência³, o Centro Antigo de
Salvador é “um território urbano de valor simbólico,
cultural, social e econômico, integrado à dinâmica
moderna da cidade; bom para morar, trabalhar,
f r e q u e n t a r e v i s i t a r ; s o c i a l m e n t e j u s t o,
ambientalmente sustentável, economicamente viável
e culturalmente aceito.”
No que diz respeito ao calendário de festas
populares, segundo o web site de turismo da Bahia,
“toda a fé do baiano se manifesta no ciclo de festas
populares, desde as comemorações dos orixás do

3.O Escritório de Referência do Centro Antigo de Salvador é um espaço de conciliação de ações, propostas e programas com o objetivo de elaborar e implantar um plano
estratégico de gestão com ações de curto, médio e longo prazos para o Pelourinho e seu entorno.
4.Disponível em www.bahia.com.br. Acessado em 06 de agosto de 2009.
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OFERTA DE MEIOS DE HOSPEDAGEM,

incrementando os resultados econômicos

TRANSPORTES, LOGÍSTICA E MÃO DE

proporcionados pelo segmento.

OBRA

Em relação à oferta de meios de hospedagem,
Salvador, integrada à Zona Turística da Baía de TodosA implementação de um Plano Estratégico de

os-Santos, concentra os maiores investimentos e

Turismo Náutico exige uma diversificada e inter-

detém a maioria dos leitos, 34.792 unidades, seguido

relacionada oferta de serviços e infraestrutura. Todos

de Vera Cruz com 3.364 e Itaparica com 647, conforme

os segmentos da cadeia associada à náutica devem

quadro a seguir.

apresentar bons padrões de qualidade, contribuindo
para maximizar a experiência do turista,
Oferta Hoteleira da BTS

Destinos

MHs*

UHs**

Leitos

Cachoeira

11

138

325

Candeias

5

79

237

Itaparica

17

271

647

Jaguaripe

10

117

384

Madre de Deus

9

133

313

Maragojipe

15

194

429

Nazaré

6

92

216

10

126

328

408

15.215

34.792

Santo Amaro

9

161

435

São Félix
São Francisco do Conde

2
3

38
65

105
147

15

246

613

Salinas da Margarida
Salvador

Saubara
Simões Filho***
Vera Cruz
TOTAL Geral

-

89
613

1.452
18.327

3.364
42.335

*MHs: Meios de Hospedagem
**UHs: Unidades Habitacionais
*** Em Simões Filho não existem registros de Meios de Hospedagem de categoria turística.
Fonte: Setur, Censo hoteleiro de 2008 para Salvador e 2006 para demais municípios da Baía de Todos-os-Santos.
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Considerando a oferta hoteleira apresentada
para essa região, constata-se a esperada concentração
ocorrida em Salvador, pelo seu porte de capital e
terceira cidade brasileira em população. Percebe-se
que, para propiciar uma maior circulação e
permanência dos turistas náuticos em toda a extensão
da Baía de Todos-os-Santos, é recomendável a criação
de mecanismos de atração de investimentos e
estímulos à implantação de empreendimentos de
hospedagem nas localidades que detêm atratividade
para o receptivo náutico e, por esta razão, devem
também contar com infraestruturas náuticas de
ancoragem e permanência.

secos e da implantação de centros de distribuição,
como a Avon.

No setor de transportes e logística, pode-se
antecipar que existem condições reais para a integração
intermodal na BTS, principalmente entre o sistema
rodoviário e os portos de Aratu e Salvador, este
segundo, com grande vocação para se tornar o primeiro
porto turístico do Brasil. Outras possibilidades de
convergência já se concretizam no âmbito industrial, a
exemplo da Ford e de outras novas instalações
industriais, a exemplo da Monsanto, pelas instalações
de terminais intermodais como o Terminal de
Containers do Porto de Salvador (TECON), de portos

Atenção especial precisa ser dirigida à margem
direita do Rio Paraguaçu, municípios de São Felix,
Maragojipe e Salinas da Margarida, que, ao perderem
suas conexões de transporte marítimo regular e se
encontrarem distantes dos principais eixos
rodoviários, passaram a sofrer um processo de
estagnação econômica. Esses municípios dependem
da complementação das conexões rodoviárias e
marítimas para a sua reinserção no novo processo de
desenvolvimento, através da atividade do turismo
náutico.

O mapa a seguir, apresenta a malha rodoviária
de entorno na Baía de Todos-os-Santos, demonstrando
que, apesar de existirem acessos conectando Salvador
aos diversos municípios da região, ainda se verifica-se
condições de precariedade em alguns trechos
rodoviários. Outra dificuldade encontrada refere-se ao
acesso terrestre para as bordas da Baía de Todos-osSantos que, somada à reduzida oferta de piers e rampas
de acesso ao mar, dificultam enormemente a prática
náutica, sobretudo aos proprietários de embarcações
guardadas em seco ao longo do entorno da Bahia.

Sistema viário da BTS

Fonte: DERBA, 2009.
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As conexões entre o transporte marítimo e
ferroviário serão ampliadas sobremaneira com a ferrovia
Leste-Oeste, criando um corredor de transportes de

característas naturais, ocasionam a necessidade de
baixos invetimentos em terminais portuários,
dragagem, assim como nos custos operacionais de

longa distância, que pode serestudado para o transporte

rebocadores e práticos.

não só de cargas, como também de passageiros.

O consultor afirma que, em decorrência da
propensão da Baía de Todos-os-Santos para abrigar

Do ponto de vista do transporte marítimo, a
Baía de Todos-os-Santos é a maior reentrância de águas
profundas e abrigadas do Brasil e do Atlântico Sul.
Sendo considerada a segunda maior baía navegável do
mundo, com destaque às características de
acessibilidade marítima – amplo canal de acesso,
extensão, área de fundeio, bacia de evolução e
profundidade; acessibilidade terrestre fácil, com
margens planas – amplidão e facilidade para a
intermodalidade rodoferroviária e aquaviária; águas
abrigadas; pequena variação de maré; boa tença; boa
visibilidade.

portos e terminais, aliado à infraestrutura já disponível e
prevista para os próximos anos, a região se tornará a
melhor plataforma logística do país.
Outro modal de transporte que complementa a
infraestrutura de acesso à Baía de Todos-os-Santos é o
aéreo, aqui representado pelo Aeroporto Internacional
de Salvador, o qual teve sua capacidade receptiva
ampliada no ano de 2002, com crescimento expressivo
no número de passageiros e voos conforme pode ser
observado no quadro abaixo:

De acordo com o consultor de Portos e
Logística, Paulo Roberto Batista Villa (2009) o fato de a
Baía de Todos-os-Santos ser detentora de todas estas

Movimentação de passageiros no Aeroporto de Salvador

DOMÉSTICO
Ano / Pax's

INTERNACIONAL

Embarcados

Desembarcados

Embarcados

Desembarcados

TOTAL

2009*

1.771.648

1.962.130

135.337

128.857

3.997.972

2008

2.168.805

2.386.167

184.224

193.097

4.932.293

2007

2.081.272

2.418.906

213.569

191.416

4.905.163

2006

1.938.932

2.234.620

190.805

181.959

4.546.316

2005

1.580.631

1.887.792

134.214

125.364

3.728.001

2004

1.397.805

1.594.366

132.382

144.217

3.268.770

2003

1.247.536

1.458.457

14.944

12.284

2.733.221

2002

1.270.914

1.479.195

58.857

54.145

2.863.111

2001

1.146.328

1.410.523

58.128

47.863

2.662.842

2000

1.003.041

1.257.966

56.191

58.782

2.375.980

* até outubro
Fonte: Setur 2009
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Sabe-se que o acesso aéreo é decisivo para o

diretas para este trabalho (e.g. entrevistas, reuniões de

desenvolvimento do turismo náutico, pois

grupos focais, seminário técnico de planejamento e o

proprietários de embarcações muitas vezes deixam

fórum náutico) conclui-se pela necessidade urgente

seus barcos atracados em marinas de outras

de ações de qualificação no que se refere à ampliação

localidades, a exemplo do Brasil, onde é permitido que

da oferta de pessoal especializado em serviços

a embarcação de turistas estrangeiros permaneça por

náuticos, como marinheiros, skippers, técnicos de

até dois anos.

manutenção e reparos.

Pode-se observar que destinos como San

A problemática da falta de mão de obra

Martin - Caribe, a atividade náutica se beneficia pelo

qualificada na BTS é fortemente afetada pelo baixo

fato do destino contar com uma boa estrutura

nível educacional da população, principalmente nos

aeroportuária , oferecendo ao turista uma conexão

municípios de Jaguaripe e Maragojipe, que chegam a

eficiente entre sua residências e seu barco.

ter , aproximadamente, 30% da populaçãoanalfabeta.

No que se refere à mão-de-obra, aqui
considerando-se as informações levantadas das fontes

Índices de Alfabetização

Fonte: IBGE, 2009.
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Quanto ao ensino superior, um novo impulso
à qualificação da mão de obra na BTS foi dado através
da criação da Universidade Federal do Recôncavo da
Bahia - UFRB, com campus em Cachoeira, o qual conta
com cursos na área das Ciências Sociais, Cinema e
Audiovisual, Jornalismo, História, Museologia e
Serviço Social, quase todas elas com grande interface

necessários novos investimentos para ampliar e
descentralizar o número de leitos, principalmente nas
localidades onde forem criadas novas estruturas de
atracação (marinas e piers), o que gerará novas
demandas por hospedagem; investimentos em
capacitação da mão de obra é um ponto a ser

com o setor de turismo. Cabe destacar também a

observado com atenção, clamando para a necessidade
de investimentos em educação formal básica.

Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS
que, mesmo fora da área da BTS, tem impacto na

Também verificou-se ser possível a
articulação intermodal na região, diversificando a

qualificação da mão de obra local devido à sua

possibilidade de roteiros mar-terra, e ampliando o

acessibilidade dentre os municípios da região,
principalmente do município de Simões Filho. De

acesso aos atrativos mais adentro do continente. Por
fim, para atrair uma maior demanda para o destino

acordo com os estudos levantados , percebe-se
também uma fragilidade na qualificação empresarial
para atenderaos diversos segmentos do setor náutico.

náutico Baía de Todos-os-Santos, a ampliação do

Para concluir, do ponto de vista da
infraestrutura, embora a BTS já possua condições para

escopo do planejamento, junto com a instalação de
flutuantes em atracadouros já existentes e rampas,

atender à demanda que será gerada com a
implementação deste Plano Náutico, serão

facilitando o acesso ao mar em cada uma das
localidades turíticas.

Atracadouro - Bahia Marina

número de vagas em marinas é condição essencial, por
isso, será destacada como uma das ações dentro do
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INFRAESTRUTURA NÁUTICA ATUAL
Na BTS atualmente existem 32 pontos potenciais para
receber o turista náutico (terminais hidroviários,
atracadouros, marinas e portos). A maioria deles se

encontra em mau estado de conservação e/ou em
desuso. No quadro a seguir, a lista dos equipamentos
presentes na BTS:

Infraestrutura Náutica na BTS
PORTO DE PASSAGEIROS

MUNICÍPIOS

Porto de Salvador

Salvador

ATRACADOUROS
Atracadouro de Coqueiros

Maragojipe

Atracadouro de Jaguaripe

Jaguaripe

Atracadouro de São Roque do Paraguaçu

Maragojipe

Atracadouro do Duro Mar Grande

Vera Cruz

Atracadouro Enseadinha

Maragojipe

Atracadouro flutuante em Barra do Paraguaçu

Salinas da Margarida

Atracadouro Nagé Maragojipe

Maragojipe

Atracadouro do Museu Wanderlei de Pinho

Candeias

Atracadouro de São Francisco do Conde

São Francisco do Conde

ESTALEIROS (Embarcações esportivas e de lazer)
Corema

Salvador

Logic Bahia

Salvador

Dream

Salvador

B3 Boats

Simões Filho

Sailing 21

Salvador

Terminal de Serviços Aleixo Belov

Salvador

TERMINAIS HIDROVIÁRIOS
Terminal da Ilha Bom Jesus dos Passos

Salvador

Terminal de Cajá

Maragojipe

Terminal de Salinas da Margarida

Salinas da Margarida

Terminal hidroviário de Botelho - Ilha de Maré

Salvador

Terminal hidroviário de Mar Grande

Vera Cruz

Terminal hidroviário de Madre Deus

Madre de Deus

Terminal hidroviário de Paramana - Ilha dos Frades

Salvador

Terminal hidroviário de Ponta de Nossa Senhora - Ilha dos Frades

Salvador

Terminal Náutico da Bahia (Antigo Centro Náutico)

Salvador

Terminal turístico Igreja do Loreto - Ilha dos Frades
Terminal hidroviário Via Náutica Ponta de Humaitá - Monte
Serrat

Salvador

Terminal hidroviário de São Tomé de Paripe

Salvador

Salvador

OUTROS EQUIPAMENTOS INSTITUCIONAIS
Marinha do Brasil – 2º Distrito Naval

Salvador

Marinha do Brasil – Base Naval

Salvador

Fonte: Pesquisa Direta, 2009.
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No que diz respeito à estrutura de marinas, a
BTS já possui uma quantidade de vagas (em marinas e

encontrar na BTS a Bahia Marina, de padrão
internacional, que possui uma boa estrutura.

clubes privados) que atende à demanda local, mas que

Conforme levantamento realizado

é insuficiente para atender à crescente demanda

diretamente com as marinas e clubes para este Plano

externa. Algumas dessas estruturas de atracação de

de Desenvolvimento, a Baía de Todos-os-Santos

marinas privadas não estão em boas condições,

possui um total de 2.561 vagas, distribuídas conforme

necessitando de reparos.

quadro abaixo:

Por outro lado, pode-se

Marinas e Clubes na Baía de Todos-os-Santos

NOME

VAGAS

LOCALIZAÇÃO
SECAS

MARINAS

MOLHADAS

TOTAL

927

781

1708

Bahia Marina

Salvador

200

400

600

Marina de Itaparica

Itaparica

10

35

45

Marina Estaleiro Aratu

Simões Filho

315

200

515

Marina Pier Salvador

Salvador

0

60

60

Marina Bonfim

Salvador

300

0

300

Terminal Náutico

Salvador

0

78

78

Marina da Penha

Salvador

102

8

110

535

318

853

60

238

298

CLUBES
Aratu Iate Clube

Simões Filho

Clube Angra do Veleiros

Salvador

0

40

40

Saveiro Clube da Bahia

Salvador

160

40

200

Yacht Clube da Bahia

Salvador

315

0

315

1462

1099

2561

TOTAL
Fonte: Pesquisa Direta, 2009.
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Capacidade das marinas e clubes na BTS – classificação por tipo

2561

1462
1099

Secas
Fonte: Pesquisa Direta, 20 09

Marina de Itaparica
Fonte: (AAE), Baía de Todos-os-Santos, 2009.
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DESCRIÇÃO DAS REGIÕES E SEUS
POTENCIAIS X “LANDSCAPING”
Clima, qualidade, temperatura e transparência
da água, segurança, estado de preservação ambiental
do destino, águas abrigadas, possibilidade de
composição de diversos roteiros turísticos, riqueza
cultural, arquitetônica e gastronômica, infraestrutura
náutica e viária, opção e qualidade dos serviços, solo de
boa tença capaz de ofertar uma ancoragem segura e
proximidade de aeroportos.
São muitos os fatores que influenciam o turista
náutico no momento da decisão pela escolha do
destino. É certo, no entanto, que mais do que atividades
de lazer e recreio este tipo de público busca também um

implantação de estruturas em cada região que compõe
a BTS.
Para facilitar o tratamento da questão, a região
foi dividida em cinco sub-regiões compostas pelos
municípios do entorno da BTS.

SALVADOR, SIMÕES FILHO E CANDEIAS
Em Salvador ressalta-se a existência do
aeroporto internacional, principal portão de entrada do
Nordeste brasileiro, a oferta de serviços e de infraestrutura náutica distribuídas ao longo do litoral da
cidade, a tranquilidade das águas, principalmente na
Enseada dos Tainheiros e na Baía de Aratu, a riqueza
cultural traduzida em festas como o Carnaval, Lavagem
do Bonfim e Senhor dos Navegantes, passeios, história,
arquitetura, gastronomia, além de tantos outros
atrativos fazem desta sub-região o principal portão de
entrada para o turismo náutico na Baía de Todos-osSantos.
Ao mesmo tempo, a cidade de Salvador se
destaca-se também como polo distribuidor. É a partir
dela que os turistas náuticos, tanto os que vivem na
cidade como os que chegam de outras regiões do país e
do mundo, saem para se aventurar pelas belezas e
buscar a riqueza cultural existente nos destinos que
compõem a baía.

Potencial náutico da BTS é mundialmente reconhecido

equilíbrio entre sossego e experiências emocionantes.
Com 200 km de borda, recortada porenseadas,
lagamares, duas pequenas baías - Aratu e Iguape - e
uma superfície de águas calmas que conta com mais de
1.000 Km² e 56 ilhas repletas de praias paradisíacas, a
BTS consegue reunir todo o conjunto de fatores citados
acima. Realidade que faz da região um dos melhores
destinos, em nível nacional e internacional, para o
desenvolvimento do turismo náutico.
É importante neste processo de construção
também poderentendero movimento das correntes, da
maré, e consequente profundidade em cada ponto da
baía, para identificar e determinar as diferentes
vocações para o desenvolvimento da náutica e a

Ao longo da margem da BTS, que acaricia a
capital baiana, são inúmeras as possibilidades e
oportunidades para a criação de estruturas como
marinas, garagens, rampas e pontos de apoio para
bases de charter. Porém, para que essa realidade se
concretize, é preciso uma reestruturação urbana capaz
de viabilizar a integração da náutica com a orla interior
de Salvador.
Dentre os pontos com maiorvocação, além dos
que já são ocupados por marinas e clubes, destacam-se
a Ribeira, Ponta de Humaitá, complexo Oscar Cordeiro,
antiga fábrica da Fratelli Vita, Cais da Barreto de Araújo.
Áreas onde a vocação é tamanha que é possível
considerar que existem marinas quase prontas, mas
que são ocupadas para outras finalidades que não
guardam nenhuma relação com o mar.
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Estas vão desde a utilização para manutenção
de caminhões e instalação de supermercados até
ocupações feitas por famílias “sem teto”.
Existem ainda, na orla, estruturas
abandonadas que também guardam uma enorme
vocação para se transformarem em estruturas
náuticas. Áreas que podem ser estratégicas para a
implantação das bases de charter nacionais e
internacionais, porexemplo.
Devido à sua localização estratégica, em
frente ao Mercado Modelo e ao Elevador Lacerda, o
Terminal Náutico pode assumir um papel decisivo na
implantação destas bases na Bahia. Vale lembrar que a
conjugação desta marina ao Porto de Salvador, cria as
condições ideais para o desenvolvimento do primeiro
Porto Turístico Internacional do país.
Na busca da democratização da náutica - já que os jet
skis e pequenos barcos, que dispensam a necessidade
de marinas, se apresentam como os produtos mais
vendidos no mercado nacional – Salvador, devido à
extensão de seu litoral, apresenta forte vocação para a
colocação de rampas de acesso ao mar. Como pontos
ideais para o desenvolvimento destas, de forma a
facilitaro acesso ao mar, podem-se destacar:
A implantar:
1.

Rampa da Ribeira – perto da sorveteria;

2.

Avenida Beira Mar – perto do Bonfim;

3.

Ondina – em frente ao ISBA;

4.

Rio Vermelho - atrás do Mercado do Peixe;

5.

Amaralina – antes do Largo das Baianas (na
curva);

6.

Itapuã – Rua K, próximo à colônia dos
pescadores;

7.

Avenida Suburbana – nas imediações de
Paripe.

A recuperar:
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1.

Ribeira – ao lado do Angra;

2.

Ribeira – ao lado do Pier Salvador;

3.

Barra – abrir para utilização;

4.

Desobstruir o acesso à rampa do Mercado, ao
lado da Capitania dos Portos.

A retomada da implantação do projeto Via Náutica,
começando pela recuperação da estrutura localizada
na Ponta de Humaitá e seguida pela construção das
outras estações previstas, é outra estratégia que
ajudará muito na democratização da náutica e no
despertar do baiano para a reincorporação da cultura
náutica em Salvador. Avaliar a possibilidade da
transferência da oficina do exército da Ponta de
Humaitá para outra região e o posterior
aproveitamento dessa área para uma marina associada
a uma estação de passageiros.
Em Simões Filho, a proximidade do aeroporto
de Salvador, conjugada com as águas calmas da Baía de
Aratu, fazem com que a região tenha forte vocação
para a instalação de marinas de reparo e de docagem. A
área é bastante propícia também para a instalação de
estaleiros ligados à náutica de lazer - com destaque
para a área da antiga empresa Cimento Aratu, que
atualmente pertence ao Estado.
Devido à distância de Salvador, não é uma área
que atraía muito o consumidor local, que prefere
usufruir estruturas mais próximas da cidade. Porém,
com investimentos em infraestrutura e transporte e
com o despertar da náutica, no médio/longo prazo
pode se tornar ideal para os turistas internacionais e
nacionais deixarem suas embarcações quando
retornarem a seus destinos de origem. Este
movimento tende a valorizar áreas no entorno das
marinas e clubes ali instalados.
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Em Candeias, a proximidade da baía
de Aratu, e conseqüentemente de duas das principais

estações náuticas, escolas devela entre outros.

estruturas náuticas do Estado, fazem do município

peças ligadas à náutica, a ilha de Itaparica se mostra

um destino de fácil acesso. Pontos de destaque para
inclusão em roteiros são o Museu Wanderley de Pinho,

mais vocacionada para o desenvolvimento de marinas
de passagem/destino turístico, embora caiba na região

as ruínas da igreja Encarnação de Passé e o engenho

a instalação de pequenas oficinas para reparos

Caboto. A restauração destes pode significar a

emergenciais.

incorporação de atrativos interessantes para o turista
náutico. A construção de um píer com flutuante em
frente ao museu pode se mostrar uma oportunidade
ímpar para o desenvolvimento da náutica e a criação de
mais um atrativo histórico/cultural na BTS.

Devido à dificuldade de abastecimento de

Com o desenvolvimento da náutica, a
implementação de uma administração profissional na
Marina de Itaparica e o aumento da segurança na
região, a tendência é de uma elevação significativa no
número de barcos que permaneçam nestas
proximidades.

ITAPARICA, VERA CRUZ, JAGUARIPE E NAZARÉ

Com 28 km de praias e uma contra-costa
abrigada, a ilha de Itaparica destaca-se por sua
vocação natural para o desenvolvimento do turismo
náutico. Na sua contra-costa inúmeras pequenas ilhas
complementam este ambiente náutico como
verdadeiras jóias inexploradas e de elevado grau de
preservação ambiental. Ali se vislumbram diversas
oportunidades de equipamentos e negócios ligados ao
segmento, a exemplo de hotéis marina, restaurantes,

Ponte sobre o rio Jaguaripe - Nazaré

Se Salvador é a porta de entrada para a baía,
Itaparica é a ponta de lança e centro irradiador para os
destinos mais atraentes e preservados da BTS. Embora
seja mal administrada, a Marina de Itaparica é a parada
estratégica e ponto de confluência para aqueles que
querem se aventurar pelas belezas da contra-costa ou
subir o rio Paraguaçu. Apesar de ainda existirem áreas
com possibilidades para construção de novas
estruturas na ilha, o ideal é que a estrutura atual seja
melhor aproveitada através de sua ampliação e entrega
a uma gestão profissional.

Ilha de Itaparica

41

PLANO ESTRATÉGICO DO TURISMO NÁUTICO NA BAÍA DE TODOS-OS-SANTOS
SECRETARIA DE TURISMO DA BAHIA

Jaguaripe e Nazaré pedem estruturas mais
simples para visitantes de passagem, atraídos pela beleza
local e patrimônio histórico e cultural. Devido à ancoragem
pouco segura, solo de pouca tensa, em frente a Jaguaripe, a
construção de piers flutuantes e colocação de poitas pode
serdecisivo para a atração dos turistas náuticos à região.
Vale destacar que a área do entorno de Jaguaripe,
entre o rio Jaguaripe e rio da Dona, é considerada como
uma das regiões com melhor potencial para o
desenvolvimento da pesca esportiva. A estruturação
destes pequenos roteiros pode fazer com que o turista
circule entre o canal da contra-costa e o rio durante
semanas a fio.
SALINAS DA MARGARIDA, MARAGOJIPE, SÃO
FÉLIX E CACHOEIRA
A subida do rio Paraguaçu, rumo à Baía do Iguape
e posteriormente São Félix e Cachoeira, guarda um dos
melhores roteiros para passeios náuticos. Em um primeiro
momento, a vocação da região é a que já pode ser percebida
na subida do rio, ou seja, a construção de meios de
hospedagens e segundas residências com piers flutuantes à
frente.
Com o desabrochar do turismo náutico na BTS, a
tendência é a de criação de pequenas marinas de
passagem, reparo e docagem, restaurantes e outras
atividades de apoio ao longo das margens do rio
Paraguaçu. As águas abrigadas e o investimento em
transporte tendem a transformara região em uma segunda
opção onde os turistas nacionais e estrangeiros poderão
deixar os seus barcos para uma próxima temporada de
férias, enquanto retornam aos seus países de origem. As
proximidades do Forte Salamina pode ser uma excelente
opção para um futuro investimento.
SÃO FRANCISCO DO CONDE, MADRE DE DEUS,
SANTO AMARO E SAUBARA
Esta é outra região da BTS onde a náutica tem
perspectivas de se desenvolver num futuro próximo. O
Complexo Turístico Ilha de Cajaíba destaca-se como um
investimento pioneiro que possibilitará a atração de
visitantes ligados ao turismo náutico. Não se pode deixar
de destacar que a existência das ilhas de Bimbarras, Pati,
Cajaíba e das Fontes, e o rico patrimônio histórico da
região, são fortes apelos para a atração do turista náutico.

42

OUTRAS ILHAS
Ações isoladas realizadas pela iniciativa privada
em ilhas de menor porte na BTS já demonstram o
despertar de empresários locais para este potencial. Aqui,
não trataremos das ilhas já mencionadas anteriormente.
Devido à aproximação de duas das principais
estruturas náuticas da BTS localizadas na Baía Aratu, as
ilhas de Maré e dos Frades são paradas quase que
obrigatórias para os velejadores, lancheiros e escunas que
passeiam pela região.
Quase sem estrutura de atracação, se mostram
como oportunidades para investimentos em infraestruturas capazes de transformá-las em destinos náuticos
muito interessantes.
A falta de uma estrutura náutica de qualidade na
Ilha dos Frades é um dos inibidores para que os turistas
desfrutem e permaneçam mais tempo no destino. Apesar
da vocação para colocação de uma marina com pequena
estrutura hoteleira, a exemplo do que aconteceu no
passado em Itaparica, hoje o movimento na ilha fica quase
que restrito à visitação das escunas que fundeiam próximo
à Ponta de Nossa Senhora.
Vale lembrar que algumas destas ilhas
demonstram também uma vocação singular para servirem
de paradas para navios de cruzeiros, onde os passageiros
passariam um dia desfrutando das águas limpas e
abrigadas para realização de atividades náuticas e de lazer,
a exemplo do que já acontece no litoral do Rio de Janeiro e,
em maior número, no Caribe.
Toda a riqueza histórico-cultural destas regiões,
aliadas às suas belezas naturais e excelentes condições para
a realização de atividades náuticas, tornam a BTS propícia
para o desenvolvimento do turismo náutico. Cabe destacar
que não são regiões concorrentes, mas sim
complementares, parte de um todo que, em seus tempos
áureos, teve sua dinâmica socioeconômica regida pelas
águas.

Veleiro no rio Paraguaçu em frente à ponte D. Pedro II
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4.ASPECTOS AMBIENTAIS, SOCIAIS E LEGAIS
DA BTS

presença de recifes de corais na costa das ilhas de
Itaparica, dos Frades, Maré e na Laje da Ipeba.

A Baía de Todos-os-Santos é uma região de
grande beleza cênica e ecossistemas ricos em
biodiversidade, apresentando extensas áreas de
manguezais ainda bem conservados, principalmente
na região da contra-costa da Ilha de Itaparica, na Baía
de Iguape, em Salinas da Margarida e Jaguaripe; além
de remanescentes de Florestas Ombrófila (Mata
Atlântica) nas ilhas de Itaparica, Frades, Matarandiba,
Fontes, Bimbarras e Monte Cristo. Há também

Na perspectiva da proteção ambiental, o
Governo Estadual tem trabalhado no sentido de
manter este cenário. Prova deste empenho
governamental tem sido a criação de Unidades de
Conservação, conforme pode ser visualizada na Figura
13, a seguir, destacando-se a própria APA da BTS,
constituída pelo Decreto nº 7.595 de 05 de junho de
1999, cujo Plano de Manejo se encontra em processo
de elaboração.

APAs e atrativos naturais da BTS*

Fonte: HYDROS (2009)

* Com exceção da 2,5 e 6, pois são áreas que não integram efetivamente a região que a Baía de Todosos-Santos compreende
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4.1 CONJUNTURA AMBIENTAL
A dinâmica de ocupação da BTS nos últimos

Os principais empreendimentos previstos

cinquenta anos, a partir da instalação da Refinaria

são: o Estaleiro da Bahia S.A. (OAS/SETAL); o estaleiro

Landulpho Alves, expressou a oportunidade

da Construtora Norberto Odebrecht S/A; e o estaleiro

industrial do território e permitiu o avanço na

da EISA - Estaleiro Ilha S/A. As atividades destes

movimentação portuária com a implantação de

estaleiros se concentrarão inicialmente na construção

empresas de grande porte e terminais marítimos. Esta

de sondas de perfuração de petróleo (tipo navio ou

ocupação produziu um passivo ambiental que requer

semissubmersíveis), plataformas de produção, séries

constante monitoramento e acompanhamento da

semissubmersíveis, conversões de petroleiros (e/ou

qualidade dos recursos naturais e das águas da BTS.

outros tipos, como TLP´S), navios FPSO, VLCC,

É relevante apontar também os benefícios

PSV´s, AHTS e navios de apoio às operações offshore.

representados pela ampliação da infraestrutura

Em segundo plano, também serão realizados nesses

pública das localidades da BTS. A cobertura de

estaleiros reparos de navios e plataformas.

serviços de água tratada, esgotamento sanitário,
coleta e disposição de resíduos sólidos, drenagem e
urbanização proporcionada pelo Programa Bahia
Azul, na década de 1990, e atualmente pelo Programa
Água para Todos, vêm causando melhorias imediatas
n a q u a l i d a d e d e v i d a d a s co m u n i d a d e s ,
principalmente em relação à saúde pública, assim
como uma maiorsatisfação ao turista.

O Polo Naval será localizado no município de
Maragojipe e deverá atingir a reserva extrativista
marinha da Baía do Iguape, que é uma das mais bem
preservadas do Brasil. A Baía do Iguape é um grande
lagamar bordado por manguezais extensos e em ótimo
estado de conservação, conforme o Instituto Chico
Mendes, órgão encarregado de preservar o lugar em
parceria com os pescadores locais.

Mesmo assim, assinala-se que ainda existem
localidades que não dispõem desses serviços de
saneamento, cuja solução deve ser objeto de atenção
pelos poderes público, municipal e estadual, uma vez
que a deposição dos esgotos e dos resíduos sólidos nas
águas e no entorno da BTS se constituí-se em fator de
degradação ambiental.

São controversas as opiniões sobre a
implantação do Polo Naval e seus impactos no meio
ambiente naquela área. Do ponto de vista do
desenvolvimento do turismo, e em especial do
turismo náutico na Baía de Todos-os-Santos, pode-se
afirmar que a implantação do Polo Naval naquela
região exercerá impactos negativos, uma vez que

Na BTS encontra-se em processo de
licenciamento o Polo da Indústria Naval que, segundo
a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) dos
Programas Prioritários de Desenvolvimento na Baía
de Todos-os-Santos (2009), estudo que vem sendo
elaborado pelo Instituto de Meio Ambiente (IMA),
consistirá num aglomerado de projetos do setor de
construção naval, formado por estaleiros de portes

aquele trecho da baía, composto pelo Rio Paraguaçu
até as cidades de Cachoeira, São Félix e Maragojipe,
envolvendo a Baía do Iguape e proximidades de Salinas
da Margarida, é considerado como um dos mais
preservados e valiosos em atrativos ambientais, assim
como dotado de diversos monumentos históricos que
despertam o interesse dos visitantes que circulam
através do meio náutico.

distintos.
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Este tema merece atenção especial dos

comunidades a respeito da riqueza e peculiaridade

poderes públicos envolvidos com o desenvolvimento

inerentes às suas tradições, valores, manifestações e

socioeconômico da região e com a sua preservação

meio ambiente. Advém, ainda, da constatação da

ambiental, uma vez que se faz necessário subsidiar a

necessidade de conservação desse patrimônio

decisão estratégica quanto à escolha ou priorização

(cultural e natural) para manutenção da atividade

em relação à atividade que deverá prevalecer naquela

turística. Sob esse enfoque, o turismo oferece uma

área.

excelente ferramenta de resgate de tradições e
No que tange às possibilidades e benefícios

preservação do patrimônio ambiental.

proporcionados pelo turismo e pelo turismo náutico

Mais um projeto significativo previsto para a

nos municípios da Zona Turística da Baía de Todos-os-

BTS é a maricultura, conforme apresenta a Avaliação

Santos é importante salientar que esta atividade é

Ambiental Estratégica (AAE) dos Programas

capaz de promover a geração de emprego, trabalho e

Prioritários de Desenvolvimento na Baía de Todos-os-

renda para a população local, considerando a inclusão

Santos (2009).

de diversas camadas sociais em níveis diferentes de

maricultura na BTS é direcionada pelo Plano Local de

escolaridade e qualificação profissional.

Desenvolvimento da Maricultura – PLDM que surge

Ademais, ressalta-se que a ação planejada da
atividade turística é capaz de prevenir/minimizar
possíveis distúrbios ambientais provocados pela
implantação de empreendimentos relacionados ao
setor, considerando, inclusive, a possibilidade de
dispersão dos diversos negócios, ao longo da região,
evitando o impacto direto concentrado numa única
área. Com isso se evita ainda o habitual processo
migratório, provocado por projetos concentrados, ao
tempo em que se promove a inserção da população
local nas oportunidades de trabalho e renda gerados

como uma alternativa de geração de emprego e renda
para as comunidades que vivem de atividades
pesqueiras. Segundo estes documentos, o PLDM
possibilitará o planejamento e a expansão do setor,
estabelecendo-se o micro zoneamento dos recursos
hídricos municipais e, numa escala ainda mais
pontual, o planejamento para a adequada utilização
de baías, lagoas, reservatórios e estuários, como
exemplos. Estão inclusos no Plano os cultivos de:
maricultura, psicultura marinha, malacocultura,
algicultura e carcinicultura em cercados.

porestas atividades.
Em linhas gerais, a implantação de
empreendimentos turísticos privados na BTS deverá
contemplar iniciativas de mitigação de possíveis
impactos negativos, como a ocupação irregular ou
desordenada em áreas sensíveis (construção de
equipamentos turísticos e moradias); uso irregular ou
desordenado de áreas sensíveis (atividades turísticas);
degradação paisagística; desmatamentos; captura e
comercialização de animais silvestres, dentre outros.
Outro impacto positivo oriundo da atividade
turística, visível a curto e médio prazo, é o papel
educativo do turismo náutico valorizando os aspectos
culturais e ambientais das regiões integradas ao
projeto. Este advém da percepção gerada nas
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A implantação do projeto de

De acordo com o Estudo de Avaliação
Ambiental Estratégica (AAE) dos Programas
Prioritários de Desenvolvimento na Baía de Todos-osSantos (2009), a maricultura em larga escala “pode
trazer riscos de eutrofização de determinadas áreas da
BTS, além de possíveis impactos associados à
utilização de ração e o risco de introdução de espécies
exóticas, caso não haja nenhuma regulamentação
específica”.

PLANO ESTRATÉGICO DO TURISMO NÁUTICO NA BAÍA DE TODOS-OS-SANTOS
SECRETARIA DE TURISMO DA BAHIA

O resultado desses estudos e a eminência de
maiores impactos ambientais causados pelos
projetos em fase de implementação na BTS tornam
evidente a necessidade de se compatibilizar os
empreendimentos de desenvolvimento e
crescimento econômico com a preservação
ambiental, acompanhada da mitigação dos danos já
causados, com vistas a ampliar o bem-estar da
população local e promover o desenvolvimento
sustentável.
No mesmo documento de Avaliação
Ambiental Estratégica da BTS foram encontradas
informações sobre o grau de degradação dos
ecossistemas aquáticos da BTS, por meio da análise de
indicadores ecológicos de qualidade das
comunidades bióticas, tanto nas praias e
manguezais, como em áreas mais profundas da baía,
indicando “alteração no balanço de nutrientes e a
consequente alteração trófica”. Como reflexo deste
desequilíbrio, no ano de 2007, a região sofreu com o
fenômeno conhecido como Maré Vermelha.
Entre os anos de 2003 e 2005, o Instituto do
Meio Ambiente - IMA propôs um estudo na BTS,
“cujo objetivo foi identificar a situação de
contaminação por metais e hidrocarbonetos de
petróleo, tanto no sedimento e na biota como na
coluna d'água. O estudo apontou as áreas de
contaminação crítica e propôs uma série de ações
para o redirecionamento das campanhas de
monitoramento e o aprofundamento da questão dos
riscos à saúde humana associado ao consumo de
pescado” (HYDROS, 2009).

·

Descarte inadequado do lixo pelos usuários
dos transportes marítimos;

·

Desmatamento de manguezais causados
pela implantação de projetos de grande
porte;

·

Deposição de esgotos não tratados, de
localidades no entorno da baía.

Por outro lado, se verificados os impactos
causados pelo turismo náutico a atividades existentes
e previstas na BTS, é importante destacar:
·

Uso náutico de lazer pelos veículos
aquáticos, lanchas, jet skys, dingues, nas
águas destinadas a banhistas;

·

Possível interferência em atividades
tradicionais como a pesca artesanal e caça
submarina;

·

Interferência no tráfego marítimo dos navios
em geral (cargueiros e cruzeiros).

Todas estas possíveis interferências serão
minimizadas diante da normatização, balizamento e
fiscalização das áreas de uso para o turismo náutico.
Áreas de incidência da Maré Vermelha

Em síntese, considerando a perspectiva de
desenvolvimento do turismo náutico nessa região,
podem ser indicados os principais conflitos entre esta
atividade e outras que se encontram presentes ou
previstas na BTS e que, por sua vez, provocam
impactos negativos no que se refere à questão
ambiental:
·

Atividades de extração, refino e transporte
de petróleo e gás;

·

Transporte marítimo de cargas;

·

Poluição gerada por outras indústrias
presentes na região;

·

Poluição provocada pela deposição de
resíduos dos navios;
Fonte: Saraiva (2008)
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CAPACIDADE DE CARGA OPERATIVA

pode mudarcom a época do ano, estações etc.

A Organização Mundial de Turismo – OMT define

A definição da capacidade de carga tem uma

capacidade de carga como “o máximo de uso que se
pode fazer dele sem que causem efeitos negativos

importância tamanha para o desenvolvimento

sobre seus próprios recursos biológicos, sem reduzir a

sustentável da atividade náutica na BTS, que é
necessário um estudo mais aprofundado e

satisfação dos visitantes ou sem que se produza efeito

abrangente, realizado por especialistas com

adverso sobre a sociedade receptora, a economia ou
cultura local”. Esta definição da OMT deixa claro quão

metodologias quantitativas rigorosas e que sejam
fidedignos à realidade local e possibilidades da BTS.

complexa é a definição da capacidade máxima de carga
de um atrativo ou destino turístico.
É comum a premissa de que quanto maior é o
desenvolvimento turístico de uma localidade, maior é
a probabilidade de elas ultrapassarem sua capacidade
de carga. Todavia, o dimensionamento dessa
capacidade não é geral e comum, uma vez que
depende de elementos culturais, naturais e
infraestruturais, os quais variam tanto espacial como
temporalmente.
Segundo Dias (2003), algumas razões que
dificultam a operacionalização da capacidade de carga
são:
·
O ponto de capacidade de carga pode ser visto
de forma diferente e conf litante por
·

·

·

·

·

·
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diferentes grupos;
No contexto do turismo, a capacidade de
carga incorpora dois elementos: O meio
ambiente físico e a qualidade da experiência
dovisitante;
Os aspectos da capacidade de carga a serem
considerados variam de acordo com as
características do turista;
Aspectos físicos; a capacidade de carga física
pode ser ampliada por meio do
desenvolvimento de equipamentos que
diminuam os impactos do uso;
Aspectos relacionados com os nativos: A
comunidade fica exposta a influências
externas, às diferenças sócio-econômicoculturais;
Aspectos sociais: a capacidade de carga social
pode ser determinada por fatores como a
capacidade das instalações que influenciarão
a expectativa dos residentes em relação aos
visitantes, podendo aumentar a resistência à
vinda dos turistas;
Aspectos temporais: a capacidade de carga

PARÂMETROS PARA O GERENCIAMENTO
COSTEIRO
No Brasil, o gerenciamento costeiro, no
contexto nacional, vem sendo discutido desde 1982, a
partir da criação da Subcomissão Internacional para
Recursos do Mar, que foi a idealizadora da Lei n.
7.661/88, a qual instituiu o Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro. O objetivo principal do
Plano Nacional é garantir a proteção da costa
brasileira, que compreende o conjunto dos territórios
dos municípios litorâneos e adjacentes, acrescida de
faixa marinha.
O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro
é um documento orientado pelo princípio da
observância da Política Nacional de Meio Ambiente e
da Política Nacional para os Recursos do Mar, de forma
articulada e compatibilizada com as demais políticas
incidentes na sua área de abrangência. De acordo com
informações da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA):
No período de 1987 a junho/2007, o Programa
de Gerenciamento Costeiro (GERCOM) foi
instituído como um projeto aprovado pelo
Ministério do Meio Ambiente (MMA) com
recursos do Programa Nacional de Meio
Ambiente (PNMA I com abrangência em todos
os setores e o PNMA II com abrangência apenas
no Litoral Norte em vista da expansão das ações
de turismo) para ser instrumentalizado através
de estudos, capacitação técnica, elaboração de
cartografias e aquisição de equipamentos com o
objetivo final de institucionalização do
Programa GERCOM no Estado da Bahia .
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Entre 1993 e 1994, na perspectiva de
estabelecer parâmetros para o Gerenciamento
Costeiro na Bahia, o Governo do Estado, junto com a
Secretaria de Ciência,Tecnologia e Inovação e o Centro
de Recursos Ambientais (atualmente Instituto do
Meio Ambiente – IMA), elaboraram o documento de
Zoneamento Costeiro da Baía de Todos-os-Santos a
Mangue Seco. Desta forma, o Zoneamento Costeiro da
BTS tem como princípios/parâmetros:

a) A não fragmentação da unidade natural dos
ecossistemas costeiros, respeitando a sua
integridade;
b) A linha de cristas deve ser respeitada como
limite externo da faixa terrestre ou, caso as
planícies sejam extensas, deve-se considerar o
ponto onde se faz sentir a influência do mar
na salinidade dos rios;

salinidade nos rios ou pela variação do nível das
águas, pelo efeito das marés.
Dentro desses parâmetros, o macrozoneamento
estabelece dois cenários: o primeiro, com atuação
efetiva do poder público no direcionamento da
ocupação e da gestão do território; e o segundo, com
direção espontânea das tendências na ocupação do
território. Para fins de gerenciamento costeiro,
interessam os parâmetros apresentados abaixo, que
foram indicados no primeiro cenário:
Metas:
·

Preservação e conservação;

·

Reorganização das atividades agropecuárias;

·

Recuperação e restauração dos recursos
ambientais;

Tendências:

a) Para o limite externo da faixa marítima, fica
definido o espaço submerso onde ocorram
movimentos (ondas, correntes e marés) que
possam ocasionar processos naturais
(sedimentação, erosão) capazes de afetar a
natureza constitutiva da costa;

·

Expansão controlada das áreas urbanas

·

Valorização dos zoneamentos industriais;

·

Expansão das áreas de turismo (local,
metropolitano e internacional);

·

Reestruturação de espaço agrário

b) A consideração das áreas marcadas por
intensa atividade socioeconômica e sua área
de influência imediata.

·

Definição de áreas para assentamento de
pequenos produtores rurais;

·

Reorganização de espaço regional.

Em um outro documento (elaborado em 1994/95)
que estabelece o macrozoneamento costeiro da Baía
de Todos-os-Santos a Mangue Seco, os itens referidos
acima como “a” e “b” foram aprofundados:
a)A não fragmentação da unidade natural dos
ecossistemas costeiros, de forma a permitir a
regulamentação da utilização de seus recursos
respeitando sua integridade. De fato, os estudos
técnicos devem indicar que um ecossistema costeiro,
como,por exemplo, os mangues, as dunas e as
restingas, os brejos, ou qualquer outro que se encontre
em processo de formação, não poderá ser seccionado,
tendo em vista a necessidade de considerar a proteção
sobre o ecossistema com um todo.

Atividades:
·

Controle, monitoramento e fiscalização dos
recursos naturais;

·

Controle, monitoramento e fiscalização da
atividade industrial;

·

Definição e implantação de unidade de
conservação;

·

Restauração e manutenção do patrimônio
histórico/cultural.

b) Para o limite externo da faixa terrestre, a linha
de cristas da configuração do litoral ou, no caso de
planícies muito extensas, o ponto onde se faz sentir
a influência do mar, observada pela intrusão, a
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Somente em 14 de março de 2008 o Programa

importantes do contexto social.

GERCOM/Ba foi instituído oficialmente através do

O primeiro aspecto a ser comentado diz

Decreto Estadual nº. 10.969, ficando a coordenação

respeito ao crescimento populacional. Na tabela a

com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado da

seguir, pode-se ver um crescimento populacional

Bahia (SEMA), por intermédio da Superintendência

significativo nos municípios de Madre de Deus e

de Política para a Sustentabilidade (SPS) no âmbito da

Salinas, ao passo que, houve um crescimento negativo

Diretoria de Política Ambiental (DPA).

em Santo Amaro e abaixo de 2% em Maragojipe e

Uma vez que houve a legalização do

Nazaré. Esse crescimento em Salinas da Margarida e

GERCOM/BA e que o gerenciamento costeiro ficou a

Madre de Deus pode ser justificado pela ativação

cargo da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), é de

econômica experimentada por esses municípios, na

fundamental importância que esses parâmetros

última década, em atividades ligadas ao petróleo e gás,

(metas, tendências e atividades) sejam respeitados na

além do desenvolvimento da maricultura em Salinas.

implementação das ações propostas neste Plano.
Verifica-se, ainda, que outros municípios,
CONJUNTURA SOCIAL

como Santo Amaro, Maragojipe e Nazaré, tiveram
crescimento negativo ou irrelevante, que pode ser

A atividade turística, se desenvolvida de

atribuido a um baixo desenvolvimento de novas

forma planejada, tem um papel de extrema relevância

oportunidades para a população, o que provoca o

tanto para a economia quanto para a sociedade como

deslocamento populacional para áreas mais ativas.

um todo. Os dados já apresentados demonstram um
crescimento exponencial dessa atividade em diversas
localidades do mundo.
Nesse sentido, as preocupações com os
impactos oriundos do turismo são cada vez maiores, o
que tem implicado em estudos, debates e implantação
de medidas preventivas e protecionistas que ajudem a
salvaguardar os ambientes sociais e naturais, já que
eles são a base para o desenvolvimento das atividades
náuticas de lazere esporte.
Os municípios que compõem a Baía de Todos-os-Santos apresentam uma baixa densidade
demográfica e no que se refere aos indicadores
socioeconômicos vê-se o claro desnível entre a capital
do Estado e os demais municípios que a compõem.
Essas questões suscitam uma grande preocupação em
relação à promoção da atividade turística nessa área.
No entanto, não se deve esquecer que o turismo
também pode ajudar a promover o bem-estar social
por meio da geração de emprego e renda, inclusão
social e cultural. A partir das informações levantadas,
foi possível ter uma visão panorâmica integrada da
Baía de Todos-os-Santos, destacando alguns aspectos
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Indicadores demográficos da BTS

Zona Turística /
Município
Baía de Todos-osSantos

População Total
Residente - censo 2000

Contagem de
População abril de
2007

Crescimento
Populacional

2.905.273

3.395.245

%

Cachoeira

30.416

32.252

6,04%

Candeias

76.783

78.618

2,39%

Itaparica

18.945

19.897

5,03%

Jaguaripe

13.422

16.207

20,75%

Madre de Deus

12.036

15.432

28,22%

Maragojipe

41.418

42.079

1,60%

Nazaré
Salinas da
Margarida

26.365

26.506

0,53%

10.377

13.090

26,14%

Salvador

2.443.107

2.892.625

18,40%

Santo Amaro

58.414

58.028

-0,66%

São Félix
São Francisco do
Conde

13.699

15.302

11,70%

26.282

29.829

13,50%

Saubara

10.193

11.051

8,42%

Simões Filho

94066

109.269

16,16%

Vera Cruz

29.750

35.060

17,85%

Fonte: SETUR, 2009.

Outro aspecto a ser comentado, refre-se à
distribuição espacial dessa população. Conforme o
quadro acima, pode-se observar como a grande
maioria da população da BTS se concentra na capital,
Salvador, em grande medida devido à estagnação
econômica dos municípios do Recôncavo e de outras
regiões do Estado. Em seguida, os maiores
aglomerados populacionais estão centrados nos
municípios de Candeias e São Francisco do Conde,
dado o fato desses municípios também possuírem
polos industriais significativos, ligados à extração,
processamento e distribuição de petróleo e gás.
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Distribuição espacial da população dos municípios da BTS e entorno

F o nte : H Y DR O S (20 09)

Se por um lado a população cresceu, por outro,

estaduais e federais que propiciaram a melhoria dos

embora de forma generalizada, as economias locais

índices educacionais, as condições de saneamento

tenham passado por francos processos de estagnação,

(principalmente em Salvador) e segurança alimentar e

os índices de desenvolvimento melhoraram

nutricional.

quantitativamente entre os anos de 1991 e 2001. Todavia,
cabe destacar que essa melhora quantitativa deveu-se,
em grande medida, ao resultado local de programas
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Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal da BTS

Fonte de dados: IBGE

O desenvolvimento do turismo náutico resultará em

O u t r o a s p e c t o f avo r áve l p r o m o v i d o p e l o

benefícios essenciais para o desenvolvimento regional,

desenvolvimento da náutica na BTS se refere-se à

contribuindo para inserir as diversas camadas sociais na

distribuição espacial dessa atividade ao longo de todo o

atividade turística, gerando, desta maneira, novas

seu território, o que poderá reduzir o fluxo migratório

oportunidades de emprego, renda e negócios, além de

desses municípios em direção à capital, que

incentivar a capacidade empreendedora com uma

habitualmente ocorre em busca de oportunidades de

consciência ambiental e social relevante.

trabalho.

Ao promover a inclusão de todas as camadas da
população, no que se refere aos aspectos de qualificação
profissional, o turismo promove, através da oferta de
emprego e renda, a melhoria na qualidade de vida dos
indivíduos de menor acesso ao mercado de trabalho
qualificado.
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INTERFACES COM A COMUNIDADE LOCAL
Os compromissos éticos e morais são
responsáveis pela busca cada vez maior do envolvimento
com as populações em trabalhos que pretendem a
efetividade e sustentabilidade. Contudo, nem sempre
conseguem atingir níveis de sensibilização social que
provoquem maior mobilização e comprometimento
com o respectivo trabalho.
Pode-se, ainda, apontar outro aspecto do
envolvimento da comunidade, que é, em grande parte, o
que ocorre com os projetos e programas das instâncias
governamentais e organizações da sociedade civil, que
esboçam propostas de envolvimento das comunidades
apenas para atender a normas condicionadas pelos
grandes financiadores nacionais e internacionais.
Diante de tais exemplos, frequentemente praticados, e a
título de esclarecimento, deve-se dimensionar e
identificar os níveis de interfaces que sejam balizadores
da participação efetiva e duradoura das comunidades
locais, conforme indica o quadro abaixo.
Caracterizando o universo dos 15 municípios
que compõem a BTS, conclui-se que do ponto de vista de
processos participativos e compartilhados, as interfaces
com as comunidades foram buscadas desde o primeiro

estágio desse processo de trabalho. Neste sentido, as
estratégias metodológicas adotadas na construção do
Plano Estratégico foram na direção do
compartilhamento que leva a parcerias e alianças locais.
Na perspectiva de buscar meios para a melhoria
da qualidade de vida e bem-estar social das populações
dos municípios que compõem a BTS, as comunidades
locais são beneficiárias de ações multisetoriais de
investimentos, que serão desenvolvidas no âmbito do
turismo náutico.
Uma forma efetiva de inclusão social através do
turismo se dá com a inserção da comunidade na cadeia
de produção associada ao turismo. Neste caso,
vislumbra-se a possibilidade de geração de empregos
diretos e indiretos em todas as localidades em que serão
implantadas marinas, atracadouros e estações náuticas,
além dos serviços de hospedagem, alimentação,
receptivo, transporte, artesanato, dentre outros
distribuídos ao longo da BTS.
Por se tratar de uma atividade capaz de conciliar
empreendimentos de micro, pequeno, médio e grande
porte, de diversas categorias, o turismo náutico poderá
se tornar o principal eixo de fomento à criação de
oportunidades laborais nessa região.

Expectativas dos Níveis de Interfaces Esperados com as Comunidades Locais
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CONJUNTURA LEGAL

Bacharéis em Turismo: A Deliberação Normativa n°
390/98, de 28 de maio de 1998, valoriza o Bacharel em

A política nacional do turismo no Brasil é ainda

Turismo, tornando inclusive obrigatória a assinatura de

recente e encontra-se em processo de consolidação. O

um profissional do ramo em determinados atos. A

marco inicial foi a Lei 6.505/77, seguida do Decreto n°

legislação para estes profissionais compreende três

2.294, de 21 de novembro de 1986, que conceituou a

Deliberações Normativas, sendo a mais recente a de n°

atividade, tornou livre o exercício e a exploração de

431/02, de 12 de agosto de 2002.

serviços turísticos no país.

Uma resultante dessa legislação e da anterior é o

O Brasil somente passou a ter um instrumento

sistema CADASTUR ou cadastro geral dos guias de

legal unificado a partir da promulgação da Lei Geral do

turismo no país e dos bacharéis em turismo, mantido

Turismo nº 11.771 de 17 de setembro de 2008, reunindo

pelo Ministério de Turismo.

todas as legislações que regulam o setor. A nova lei

Guia de Turismo: Profissão instituída pela Lei

revogou a Lei 6.505/77, o Decreto-Lei 2.294/86 e alguns

8.623, de 28 de janeiro de 1993, é regulamentada pelo

incisos da Lei 8.181/91.

Decreto 946/93, de 1° de outubro de 1993. A legislação

Além de promover o ordenamento legal do setor do
turismo no Brasil, a lei ressalta a importância do
turismo como instrumento de desenvolvimento
econômico e social, podendo-se destacar os seguintes
fatores de indução:

para Guias de Turismo compreende ainda cinco
Deliberações Normativas.
Meios de Hospedagem (MHs): O Decreto n°
84.910, de 15 de julho de 1980, regulamenta dispositivos
da Lei 6.505, de 13 de dezembro de 1977, quanto aos
meios de hospedagem no país, estabelecendo os

·
·
·
·
·
·

Promoção da diversidade cultural;
Preservação da biodiversidade;
Conservação do patrimônio nacional;
Conservação da cultura nacional;
Gerador de renda e empregos;
Promoção para o desenvolvimento
sustentável.

critérios para sua classificação a cargo da Embratur.
Existem oito Deliberações Normativas para MHs, entre
as quais a de n° 429, de 23 de abril de 2002, que
estabelece os novos critérios para classificação
hoteleira, desenvolvidos em convênio com a Abih,
Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, que

A legislação do turismo é centralizada no Governo
Federal, que delibera sobre a política, regulamenta as
atividades, profissões do setor e a fiscalização das
empresas no ramo. A seguir, os destaques da legislação
federal para atividades específicas.
Agências de Turismo: O Decreto n° 84.934/80, de
21/07/1980 define as agências de turismo e suas
atividades; desde então, existem cinco Deliberações
Normativas e duas Resoluções Normativas, sendo a
mais recente a Resolução Normativa CNTUR N° 12/84,
de 17/10/1984, atualizando a regulamentação da

também os divulga, bem como as organizações
credenciadas para procedera classificação.
Organização de Eventos: O Decreto n° 89.707, de 25
de maio de 1984, dispõe sobre as empresas prestadoras
de serviços para a organização de congressos,
convenções, seminários e eventos congêneres.
A Resolução CNTur n° 14/84 estabelece as condições
operacionais a que estarão sujeitas as empresas
prestadoras de serviços remunerados para a
organização de congressos, convenções, seminários e
eventos congêneres.

atividade de Guia Turístico.
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Tempo Compartilhado: O Sistema de Tempo

Entidades Desportivas Náuticas estabelecem condições

Compartilhado em Meios de Hospedagem de Turismo

para o emprego das embarcações não comerciais,

no país foi regulamentado através da Deliberação

visando à segurança da navegação e da vida humana no

Normativa n° 378 ,de 12 de agosto de 1997.

mar e à prevenção contra a poluição do meio ambiente
marinho por tais embarcações.

Transportadoras Turísticas: Esta atividade é
regulamentada através do Decreto n° 87.348, de 29 de

Normas da Autoridade Marítima - 02/DPC de 19 de

junho de 1982, que estabelece as condições em que serão

Dezembrode 2007

prestados os serviços de transporte turístico de

As Normas da Autoridade Marítima para Embarcações

superfície. Para esta atividade existe mais uma

Empregadas na Navegação Interior classificam as

Deliberação Normativa e outra Resolução Normativa.

embarcações e determinam os valores para vistoria em
diversas situações. Determinam meios para a obtenção

O Plano Nacional de Turismo - PNT apresenta
ao país, de forma consolidada e sistemática, a Política
Nacional de Turismo do atual período de governo. O
propósito central do Plano Nacional do Turismo
2007/2010 é a inclusão social, e a sua intenção é a de
erguer pontes entre o povo brasileiro e as esferas de
governo federal, estadual e municipal, bem como da
iniciativa privada e do terceiro setor. O PNT também
tem como objetivo garantir a continuidade e o
fortalecimento da Política Nacional do Turismo e da
gestão descentralizada.
No que diz respeito às legislações específicas

da Certidão de Capacitação de Embarcações para o
Registro Especial Brasileiro e listam os requisitos
mínimos para o transporte de determinadas matérias.

Resolução Normativa n.º 71, de 05 de setembro de
2006
Disciplina a concessão de visto a marítimo estrangeiro
empregado a bordo de embarcação de turismo
estrangeira que opere em águas jurisdicionais
brasileiras. Não sendo exigido visto de entrada no País
ao marítimo que seja portadorda Carteira de Identidade
Internacional de Marítimo ou de documento
equivalente.

relacionadas à atividade náutica, um passo importante
foi dado em setembro de 2006 com a publicação do

Decreto n.º 4.406 de 03 deoutubrode 2002

Decreto Presidencial nº 5.887, que dissociou a

Estabelece diretrizes para a fiscalização em

permanência do barco do visto do proprietário, além de

embarcações comerciais de turismo, seus passageiros e

ampliar o prazo de permanência de três meses para dois

tripulantes. O Ministério do Esporte e Turismo, por

anos.

meio da Embratur (Instituto Brasileiro do Turismo),

Outros instrumentos legais que incidem sobre a

definirá os portos turísticos internacionais para passar

atividade náutica são elencados a seguir:

por essa vistoria. Encaixam-se nesse padrão aqueles

Normas da Autoridade Marítima - 03/DPC de 30 de

designados mediante critérios de interesse turístico e

abril de 2008

onde ocorra a primeira ou a última escala de

As Normas da Autoridade Marítima para Amadores,

embarcações comerciais, procedentes ou com destino

Embarcações de Esporte e/ou Recreio e para

ao exterior.

Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e
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Lei nº 9.432 de 08 de janeirode 1997

Todavia, no que diz respeito a empreendimentos
de turismo a serem implantados na BTS, além das

Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário,
como quais empresas tem o direito de arvorara bandeira
brasileira nas embarcações. Além disso, estipula as
normas para afretamento dessas naus e institui o

legislações turísticas, deve-se observar a legislação
ambiental, em seus três níveis (estadual, federal e
municipal), aplicáveis à área.

Registro Especial Brasileiro (REB), no qual poderão ser
registradas embarcações brasileiras operadas por
empresas brasileiras de navegação.

Os marcos que incidem no turismo náutico
englobam, além da legislação brasileira, acordos,
normas, tratados e outros instrumentos internacionais,
o que torna a abordagem bastante ampla. Diante dessa
abrangência, são enfocados neste documento os
principais aspectos relativos à atividade náutica no país.
De acordo com a NORMAN-03/DCP7 as
embarcações devem obser var os seguintes
procedimentos:
·

Inscrição na Capitania dos Portos, suas
agências ou delegacias (CP/DL/AG).

·

Registro no Tribunal Marítimo sempre que sua
arqueação bruta excedera 100 m².

·

Contratação de seguro obrigatório de danos
pessoais causados por embarcações ou por suas
cargas (DPEM).

Deste modo, as embarcações que prestam
serviços de turismo náutico devem observar as demais
regras descritas na NORMAN-03.

As pequenas embarcações sem propulsão e os
dispositivos flutuantes destinados a serem rebocados,
com até dez metros de comprimento, estão dispensados
da inscrição.
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5. SETOR NÁUTICO

Outro dado interessante a se observar é que a

Análise da Demanda Turística

Alemanha é responsável por apenas 9% dos turistas

A Baía de Todos-os-Santos recebe turistas do
segmento náutico, tanto dos diversos estados
brasileiros como das mais diversas partes do mundo.

náuticos que atravessam o Atlântico, sendo que, na
Europa, o país é o principal emissorde turistas náuticos.
Ainda a respeito do mercado europeu, com

Até o presente momento, não foi realizada na Baía de

base nas informações contidas no estudo realizado pelo

Todos-os-Santos uma pesquisa específica para traçar o
perfil detalhado dos turistas náuticos que aqui chegam.

governo português para o desenvolvimento náutico no

A realização dessa pesquisa é extremamente necessária
para que se possa planejar e investir no setor, pois a falta

país, a principal motivação para esse segmento é
desfrutar de uma viagem ativa em contato com a água,
com a possibilidade de realizar todo tipo de atividades

de dados dificulta um desenho eficaz, tanto em termos

náuticas em lazerou em competição.

de mercados emissores, quanto em termos do perfil dos
turistas externos e internos que chegam à BTS.

As atividades náuticas de lazer levam a uma
movimentação na Europa de 3 milhões de viagens

Desta maneira, neste trabalho, a partir de
informações de fontes secundárias, relativas a outros

internacionais, com um total de 1 milhão de praticantes

destinos náuticos que se mostram equivalentes à Baía
de Todos-os-Santos, foi possível apenas inferir que
parte do fluxo turístico náutico, intraeuropeu e
atlântico pode seratraído para a BTS.
De acordo com dados do movimento aduaneiro
de Trinidad e Tobago, Gilbraltar e Bahamas (2001), é
sabido que, quanto à origem dos turistas, 28% deles vêm
da Inglaterra, 27%, da França, 11%, dos EUA, 9%, da
Alemanha e 25%, de outros países, como atesta o gráfico

licenciados para atividades náuticas, num segmento
que cresce entre 8% e 10% ao ano, em que cada turista
gasta entre 120 e 700 dólares pordia no destino.
Dados da Asociación de Puertos Deportivos de
las Islas Baleares - Anade, citados no estudo de
Portugal**, identificam os países cujos consumidores
demonstraram elevada intenção de compra de produtos
turísticos náuticos; o gráfico 2 abaixo confirma
novamente a posição da Alemanha liderando o ranking
desse segmento. Este dado é um importante indicativo
para ações internacionais de promoção.

1.

Grá fico 3 Pa ísesGráfico
com Intençã
o de Compra
2

Gráfico 1
Outros
25%

Inglaterra
28%

Benelux *
3% *

Outros
12%

França
9%

Alem anha
31%

Alemanha
9%

EUA
11%

França
27%

Espanha
22%

Fonte: Movimento Aduaneiro de Trinidad e Tobago, Gibraltar e Bahamas (2001).
Fonte: Turismo Náutico, Portugal 2006

R eino U nido
23%

*

Benelux – Uma das primeiras organizações econômicas da Europa formada pelas
iniciais dos nomes dos três países – Bélgica (België), Holanda (Netherland) e
Luxemburgo (Luxembourg)
** Produtos Estratégicos para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal: Turismo Náutico
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Parte desse mercado europeu existente e

Somada a demanda crescente a favor da Baía de

potencial, pode ser atraído para a BTS, principalmente

Todos-os-Santos, tem-se o fato de esta ser uma rota

porque a capacidade de carga dos destinos na Europa

natural, traçada pelo percurso da corrente marinha

está chegando ao seu máximo e a demanda continua

descendente do Atlântico Norte e da corrente marinha

crescendo. Em algumas marinas, como a de Minimes,

ascendente do Atlântico Sul, conforme demonstra o

em La Rochelle, França, o tempo de espera por uma vaga

mapa abaixo:

é de aproximadamente 8 anos.

Correntes Marítimas

Fonte: Geoatlas, Editora Ática, 2009

60

PLANO ESTRATÉGICO DO TURISMO NÁUTICO NA BAÍA DE TODOS-OS-SANTOS
SECRETARIA DE TURISMO DA BAHIA

Utiliza serviços de aluguel oferecidos pelas
marinas e clubes náuticos
Realizaviagens curtas e de fins de semana.

Diante das informações postas anteriormente,
pode-se concluir que somadas as características
naturais à ações de desenvolvimento do setor náutico, a
Baía de Todos-os-Santos pode absorver uma
significativa parte do mercado, visto que:
·

Os mercados que concorrem com a Baía de
Todos-os-Santos estão entrando em processo
de saturação;

·

Já existe um mercado, principalmente
europeu, que consome o turismo náutico

O turismo náutico em embarcações alugadas
(modalidade de charter) vem se popularizando nos
últimos anos e atraindo uma camada da população de
poder aquisitivo mais baixo, que não teria condições de
comprar seu próprio barco. Os gastos desse segmento se
concentram nos serviços oferecidos do destino, já que
na maioria das vezes eles pernoitam no barco.
Os turistas com embarcações próprias também

brasileiro;
·

·

O setor movimenta milhões de turistas ao ano

gastam no destino em gastronomia, compras, lazer,

na Europa, abrindo um leque de possibilidades

além da contratação de mão de obra local (marinheiros)

de atração desses turistas para a BTS;

e serviços de manutenção dos barcos.

No segmento de turismo náutico, o turista

Em 2008, o Ministério do Turismo divulgou as

gasta valores significativos no destino,

orientações básicas para o desenvolvimento do turismo

possibilitando a geração de emprego e renda,

náutico e traçou as principais características dos

principalmente através da prestação de

turistas desse segmento no Brasil, esclarecendo que:

serviços pelas comunidades locais.
O turista náutico nacional com embarcação própria:

PERFIL DO TURISTA NÁUTICO

•

profissional liberal, o que se traduz em poder

Conforme abordado anteriormente, não

de compra elevado;

existem pesquisas estruturadas sobre o segmento de
turismo náutico na BTS. Por isso, para traçar um perfil
sumário do turista náutico, foram utilizadas as

•

Possui tempo disponível paraviagens longas;

•

Deixa o barco no mesmo porto ou marina por
mais de seis meses;

informações levantadas pelo Minitério do Turismo, e
por pesquisa realizadas em destinos com características

Na maioria das vezes é empresário ou

•

similares às da Baía de Todos-os-Santos.

Quando não reside no destino, possui casa no
local.

De incío, é necessário elucidar que o turista náutico
divide-se em dois grupos :

a) Com embarcação própria
Pertence à classe média alta ou classe alta
É empresário ou profissional liberal
Possui tempo disponível paraviagens longas

O turista náutico nacional com embarcação alugada:
•

Pertence à classe média;

•

Utiliza serviços de aluguel oferecidos pelas
marinas e clubes náuticos;

•

Realizaviagens curtas e de fins de semana.

As embarcações permanecem no mesmo porto
ou marina por mais de seis meses - quando o
usuário não reside próximo ao destino ele
possui casa no local
b) Com embarcação alugada:
Pertence à classe média
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Já o turista náutico externo/internacional:
•

Tem entre 40 e 50 anos de idade;

resguardadas as singularidades, o perfil do cliente é

•

Possui poderaquisitivo elevado;

•

Gasta, em média, cinco vezes mais que um

muito parecido, tanto para os turistas de charter quanto
para os proprietários de embarcações. A necessidade de

turista convencional;

atrativos naturais no destino, a qualidade dos serviços

É profissional liberal ou empresário, europeu

prestados e a segurança são condições essenciais para a
atração de turistas náuticos. Na Baía de Todos-os-

ou norte-americano;

Santos, investimentos na melhoria da infraestrutura do

•

Vive a bordo na maioria do tempo e visita vários
destinos durante a permanência no país;

destino, somados à diversificação de opções de lazer,
principalmente os atrativos culturais e históricos em

•

Interessa-se pela cultura, gastronomia e

terra, e a beleza da paisagem natural, criam o cenário

esportes da região.

perfeito para atrair turistas náuticos com perfis
diversificados.

•

Além disso:
Continua gastando no destino escolhido, mesmo
depois que retorna para o país de origem, pois deixa o
barco no país para aproveitar pelo menos mais uma
temporada no ano seguinte.
São características comuns, tanto aos
proprietários de barco de lazer quanto aos usuários de
charter, quanto aos serviços utilizados e os motivos que
11
levam à escolha do destino :
12

Serviços mais utilizados :
restaurantes
animação noturna
atividades esportivas
compras
atividades relacionadas à natureza
visitas culturais e circuitos turísticos
roteiros turísticos diversificados
Motivosque levam àescolhadodestino:
proximidade de atrativos (naturais, culturais e
históricos)
atividades de lazer e de recreio
indicação de amigos
qualidade dos serviços
possibilidade de descanso
atividades esportivas (regatas, competições)
clima da região
preço

11 e 12. Fonte: Acobar/Allen Consulting
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ANÁLISE COMPARATIVA DE CASOS DE SUCESSO

Para a realização do benchmarking considerou-

Croácia e Espanha.

Portugal

se importante identificar destinos referenciais que

Na Europa há um significativo e crescente

apresentam práticas bem-sucedidas no

mercado de praticantes do turismo náutico, sendo este

desenvolvimento do turismo náutico. Nesse contexto,

um dos fatores pelos quais Portugal está investindo
nesse setor. Esse país também possui forte tradição

salientam-se três níveis de abordagem:

náutica e apresenta condições favoráveis de
a) Território interno

navegabilidade.
Portugal entende como turismo náutico:

Sobre o território interno, foram realizados

“uma viagem onde se possa desfrutar
ativamente do contato com a água e
com a possibilidade de realizar todo o
tipo de atividades náuticas, seja de
lazer ou competição“. (turismo
náutico, THR, 2006)

levantamentos, análises, interpretações, e sugestões
com base no perímetro geográfico da Baía de Todos-osSantos, que abrange 15 municípios, considerando os
horizontes temporais de planejamento do presente
trabalho.

b) Áreasde referência

Ressalta-se que esse conceito remete-se a uma
participação efetiva do turista no desenvolvimento do
turismo náutico português, haja visto que, através de

Foram realizados levantamentos e análises

pesquisas, Portugal constatou que existe uma forte

reconhecendo os diferentes níveis de estruturação
urbana, os processos históricos, os aspectos
socioeconômicos, culturais e ambientais, com a função
de subsidiar o cruzamento e balizamento de políticas
públicas normativas, com as expectativas dos
envolvidos com o Plano e seus resultados.

tendência dos turistas náuticos preferirem férias mais
ativas ou participativas.

Desta forma, e considerando o contexto
geopolítico no qual essa nação se insere, pode-se
afirmar que Portugal vem concentrando seus

c) Macro Espaço Internacional

investimentos nos seguintes serviços: construção de
marinas, promoção de empresas de charter náutico,
implantação de estações náuticas, escolas e centros de

O interesse foi o de reconhecer macro-processos
econômicos, sociais e políticos para avaliar
comparativamente as potencialidades e expectativas
como fontes para montagem de bases de informações e
sua socialização, tanto no âmbito técnico, quanto no
das populações envolvidas.

prática para mergulho, windsurf, pesca desportiva,
remo e cruzeiros.

Assim, de acordo com a abordagem adotada,
três destinos foram selecionados para serem utilizados
como referência de estratégias - abaixo sumarizadas para o desenvolvimento do turismo náutico da BTS:
Portugal (especialmente destacado através do Algarve),
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As Estações Náuticas, que se caracterizam por
oferecer em um único espaço as mais variadas atividades
de lazer náutico, tais como aluguel de jet ski, vela,
caiaque, curso de mergulho, pesca esportiva, entre
outros, têm como principal objetivo agregar valor ao

melhoria no processo burocrático das vistorias das
embarcações de recreio. Além da criação de uma
associação nacional para o setor, a Associação
Portuguesa de Marinas e Portos de Recreio (APPR), onde
todas as marinas do Algarve estão presentes.

turismo de sol e praia e contribuem para atração e
fidelização do público, tornaram-se uma das prioridades

náutico nas políticas nacionais para o turismo, sendo

no país, visto que elas são estruturas que vêm dando

referido como um dos dez produtos estratégicos a

certo em outros países, especialmente na Espanha, e são
promotoras de desenvolvimento local, priorizando

desenvolver, e passou a realizar eventos internacionais,

Portugal também incorporou-se o turismo

com a presença develejadores de alta competição.

investimentos em espaços previamente selecionados
pelo Estado, em parcerias com setor privado e sociedade
civil.
O Algarve, uma das regiões priorizadas para
desenvolver o turismo náutico em Portugal, além de ser
uma região naturalmente favorecida pelas condições
geográficas e climáticas, abriga um setor náutico de forte
tradição, com infraestrutura presente desde a década de
1970. Seu sucesso deve-se a uma série de investimentos
públicos e privados que garantem a qualidade da oferta
dos serviços prestados.
O número de escolas e clubes náuticos com
elevada qualidade, constitui um importante recurso em
termos recreativos e turísticos. A questão da segurança
também é um fator primordial, que pode ser notada não
só nas marinas e portos de recreio, mas também na
região como um todo.
Além de investimentos em infraestrutura há
uma grande valorização na realização de estudos sobre
os impactos do turismo náutico. Uma prova disso foi
uma parceria realizada em 2007 entre a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve
(CCDRAlg) e o Centro Internacional de Investigação em
Território e Turismo (CIITT), da Universidade do
Algarve, para a realização de estudos sobre o perfil e o
potencial socioeconômico do Turismo Náutico no
destino.
Outro ponto importante a ser levado em
consideração para a BTS, foi a sobreposição da
legislação, com múltiplas entidades intervenientes, e a

13.Desenvolvimento do Turismo da Croácia em 2010
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Croácia
A Croácia é um dos destinos turísticos mais
peculiares da Europa. Além de ter forte vocação para o
turismo cultural, o país possui mais de mil ilhas e busca
promover seu desenvolvimento regional também com o
turismo náutico. Em 2003, elaborou o relatório de
estratégia 'Croatian Tourism Development by 2010
onde lista as questões de alta prioridade para os produtos
turísticos das suas regiões, incluindo a importância do
turismo náutico nesse contexto.
E o turismo, não apenas o náutico, cresceu. Os
barcos de charters acabaram por atrair outros barcos
para o destino. A estimativa do governo croata é a de que
cada barco deixe no país entre 5% e 8% do valor de
compra por ano. Após se destacar como destino náutico,
o país começa a investir na atração de megaiates – valor
de compra acima de 6 milhões de euros.

Em geral, na visão oficial da Croácia, o turismo:
(...) contribui significativamente para o crescimento
econômico da República da Croácia e para a
prosperidade de seus cidadãos. É baseado no uso
sustentável dos recursos naturais e potencial
histórico-cultural, tendo um papel importante na
sua preservação e desenvolvimento, criando um
ambiente atrativo para os investidores (Ministério
de Turismo, 2003).
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Desde 1995, a náutica na Croácia cresce a taxas de
20% a 30% ao ano. Atualmente existem 14 mil vagas
molhadas nas marinas da Croácia. Vale lembrar que,
devido ao clima, as bases de charters só funcionam
entre abril e outubro e o mesmo vale para os outros
turistas náuticos (os proprietários de barcos). Devido
ao frio e à força dos ventos, entre novembro e março os
barcos não deixam suas vagas nas marinas.
A estratégia para o turismo náutico foi elaborada
como um suporte para o desenvolvimento sustentável
das zonas costeiras e ilhas, com especial ênfase na
preservação dos recursos existentes. A estratégia
definida e os objetivos básicos para o desenvolvimento
do turismo náutico foram :
·

Croácia como um destino atrativo permanente
para o turismo náutico regional;

·

Turismo náutico em função do aumento da
qualidade de vida e do desenvolvimento nas
zonas costeiras e ilhas;

·

Eficiente legislação em conformidade com
normas e padrões europeus;

·

A gestão eficiente do sistema de turismo
Náutico;

·

Realização do desenvolvimento sustentável no
Turismo Náutico;

A Croácia tem potencialidades naturais ideais para
o desenvolvimento do turismo náutico, e que
representa o mais estável e vital produto turístico do
país, apesar de a atividade ainda não ter atingindo o
nível necessário de qualidade, que corresponde à
capacidade de seus recursos. Assim, para alcançar esse
14
nível, segundo a MSTTD, é essencial definir com
precisão as normas de conservação, a longo prazo, da
base de recursos naturais disponíveis para o turismo
náutico, o planejamento do desenvolvimento
sustentável e sua organização/gestão como um sistema
complexo.
As metas estratégicas firmadas pelo governo da Croácia
para o ano de 2010 demonstram a preocupação e o
grande interesse em desenvolver o país como destino de
turismo náutico, e, para isso, pretende: a) qualificar os
gestores e agentes de turismo; b) investir em
comunicação e marketing; c) melhorar a infraestrutura;

d) posicionar-se quanto às questões de sustentabilidade
ambiental.
Espanha
O turismo é uma das principais fontes de
receita da Espanha. Esse país, além de ter uma forte
tradição náutica, conta atualmente com uma oferta
náutica muito completa, de elevada qualidade, que
propicia ao turista as mais variadas atividades de forma
profissional e segura.
A meta para o turismo espanhol para 2020 é
“conseguir que o sistema turístico espanhol seja o mais
competitivo e sustentável, proporcionando o máximo
de bem-estar social“ (Plano de Turismo Espanhol
Horizonte 2020, p.09).
Nesse sentido, uma das estratégias da Espanha
foi realizar uma campanha que venha a conscientizar os
utilizadores das mais de 300 mil embarcações
registradas, com uma série de recomendações práticas a
serem levadas em conta antes de embarcarem. Uma
estratégia que, inclusive, pode ser incorporada pela
BTS.

Como em Portugal, um dos destaques do
turismo náutico espanhol também são as Estações
Náuticas que agrupam, em determinadas regiões,
instalações e equipamentos turísticos; resumindo
numa palavra seria “a oferta” para a realização das
atividades de Turismo Náutico centradas em vários
espaços vocacionados para o desenvolvimento desse
segmento. Em 1995 foi criada a Associação Espanhola
de Estações Náuticas (AEEN) que hoje congrega 25
destas estações.
As estações agregam uma oferta vasta, além de
empresas de passeios de barco, mergulho e esportes
náuticos, também estão presentes hotéis, restaurantes
e, de uma forma geral, produtos não diretamente
relacionados com o mar, mas que são complementares
ao segmento náutico.
Do total de 25 estações náuticas que compõem
a AEEN, estão envolvidas cerca de 1.220 empresas e 45
municípios. O conceito perpassa por agregar a oferta
destes destinos e criar um produto sólido e mais seguro
para o turista náutico.

14.Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development
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Como foi evidenciado em alguns momentos do

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

texto, várias práticas adotadas pelos destinos
pesquisados podem contribuir para o desenvolvimento

Mixde produtoseserviçosaserem oferecidos

do turismo náutico na Baía de Todos-os-Santos. Essas
práticas serão propriamente detalhadas no plano de

O cenário econômico atual exige criatividade,
visto que todos os grandes mercados, a exemplo da

ação.
Todavia, ainda cabe ainda frisar sintéticamente

Espanha, Portugal e Croácia, buscam o diferencial

alguns pontos, como a importância de se investir em

competitivo. Não é apenas uma questão de valorizar os

uma comunicação eficaz (leia-se m arketing

aspectos positivos do negócio e aproveitar as

direcionado ao público específico) como vem fazendo

oportunidades que o setor vem demonstrando ao longo

Portugal. Além disso, como no Algarve, os

dos últimos anos, mas buscar inovação, valorizando

investimentos em segurança e em educação através de

principalmente a cultura e o meio ambiente, que se

escolas e clubes náuticos também funcionam como um

constituem singularidades de cada destino.

destaque no fortalecimento e posicionamento
estratégico da BTS como destino de turismo náutico.

O mix de produtos e serviços é o conjunto de
todos os serviços e subprodutos oferecidos, escolhidos

Ressalta-se que a comunicação, como fator

estrategicamente de forma a atender às necessidades

decisivo para o sucesso de qualquer negócio, conta hoje

dos clientes e assim promover o desenvolvimento do

com o uma ferramenta fundamental, a Internet, a qual

negócio. Ele está diretamente relacionado com o estudo

não requer inicialmente inversões financeiras de

e mapeamento da oferta, atendendo às necessidades e

grande porte e pode atingir o público em praticamente

desejos do mercado alvo, que, em última instância,

todo lugar do planeta. Ademais, é uma ferramenta que,

avaliará as características, sua diversidade, qualidade

pelo conceito de transparência que possui, poderá estar

dos serviços e preço apropriado.

atrelada à questão da “governança” desse processo em
um portal público, porexemplo.

A determinação do mix deve considerar os
cenários internos e externos. Os fatores internos estão

Não se pode deixar de destacar a preocupação

relacionados principalmente às limitações do destino,

com as questões ambientais, como vem demonstrando

condições de infraestrutura e a capacitação dos recursos

a Croácia, e da ideia das Estações Náuticas, que

humanos. Os externos estão ligados aos preços dos

originalmente pertencem à França, mas que se

serviços, destinos competidores, serviços substitutos,

popularizaram com o conceito espanhol, e que podem

prestadores de serviço e a localização.

ser adotadas na BTS através de um projeto-piloto de

O posicionamento que a BTS pretende ter

implantação de uma Estação, inclusive com a criação de

diante do mercado guiará a definição do mix de

uma associação local com modelo de governança

produtos/serviços oferecidos, e a conceituação do

próprio.

produto contribuirá para a consolidação da imagem da
Baía de Todos-os-Santos. Como resultado do estudo do
mix foram identificados, conforme apresenta o quadro,
as categorias de produtos e serviços a serem oferecidos
na Baía de Todos-os-Santos:
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Subprodutos/Serviços a seremoferecidos naBTS
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filtros e então pode-se elaborar produtos e serviços

FOCO E FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES

que atendam aos desejos e necessidades do
consumidor;

No atual estágio de desenvolvimento de
mercado, é natural que alguns negócios comecem a

·

Planejar: ouvir e pesquisar o turista é necessário,

direcionar seu principal foco para os desejos do cliente.

mas tudo deve seguir um planejamento. As

Não basta ofertar produtos e serviços, é necessário

informações para o planejamento podem ser

conhecer as necessidades particulares de cada cliente. A

buscadas diretamente com o turista, através dos

orientação das estratégias com foco no cliente permite

prestadores de serviços envolvidos diretamente

que o destino ofereça exatamente o que é desejado pelo

como os locadores de barcos, as marinas,

mercado.

atracadouros, entre outros, e ter a clareza de quais
as informações são de fato importantes e como

O nível de exigência dos consumidores e

poderão ser utilizadas;

conhecimento a respeito dos destinos turísticos
aumentou com o passar dos anos, da mesma forma que

·

Análisaros concorrentes: prestar atenção ao que

os investimentos no setor de turismo promoveram o

é feito pelos principais destinos concorrentes

aumento da concorrência entre os mesmos, levando a

possibilita uma compreensão das variáveis do

uma maior competitividade e maiores possibilidades de

m e rc a d o. Re a l i z a r p e r i o d i c a m e n te o

escolha por parte dos clientes.

Benchmarking visando a identificar as melhores

Para que a BTS se posicione estrategicamente e

práticas e quais os diferenciais dos concorrentes

mantenha foco no cliente, algumas necessidades devem

para entender o os motivos pelos quais os turistas

serdestacadas, como:

escolhem outro destino e não a BTS;

·

Ouvir: disponibilizar canais de comunicação com

·

Fidelizar: o processo utilizado para fidelizar os

os turistas é um dos primeiros passos. Um canal

clientes deve sempre estar alinhado com os

para receber depoimentos com sugestões, críticas

objetivos estabelecidos na estratégia de

e elogios. Informações valiosas para que as

desenvolvimento da BTS. Assim, além de retornar

deficiências sejam identificadas e assim conhecer

ao destino eles irão fazer recomendações e uma

qual a avaliação do turista sobre o destino. Desta

publicidade positiva sobre a sua experiência.

forma, é possível saber com mais exatidão quais os

·

produtos e serviços realmente úteis e que atendam

A fidelização dos consumidores é considerada,

aos desejos e necessidades desses consumidores.

no cenário competitivo moderno, uma questão de

Mas ouvir apenas não é suficiente, todo esse

sobrevivência, em mercados cada vez mais dinâmicos.

processo deve ser o início do planejamento para a

Fidelidade é “um compromisso profundo de comprarou

fidelização do cliente;

recomendar repetidamente certo produto ou serviço no

Pesquisar: as pesquisas têm como finalidade

futuro, apesar das influencias situacionais e esforços de

auxiliar no planejamento, diagnosticar as

marketing potencialmente capazes de causar mudanças

modificações sugeridas, quais serviços mais

comportamentais.” (KOTLER, KELLER, 2006, p.141)

utilizados pelo turista, que ações chegarão ao
público-alvo corretamente, que tipo de
informações devem ser disponibilizadas na
comunicação etc. Essas informações passam por
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A estratégia de fidelização de clientes não pode

da compra depende de a oferta atender, ou não, a essa

estar calcada apenas em "programas de fidelidade".

expectativa de valor. A satisfação é a sensação de prazer

Iniciativas de marketing, muitas vezes, são esforços

ou desapontamento resultante da comparação entre o

isolados de fidelização, o que não é suficiente. Antes de

desempenho (ou resultado) percebido de um produto e

tudo, é importante que a BTS esteja preparada para

as expectativas do comprador.

garantir que os produtos, os serviços e os atores
envolvidos estejam devidamente qualificados.

Incremento de valor agregado

Isso é fidelização estratégica, o esforço de
habilitar todos os atores envolvidos para conquistar os
turistas no pouco tempo em que as relações e os
contatos acontecem. Os programas de fidelidade são
ações de fidelização tática, visando incrementar o valor
dos serviços disponíveis.

De forma sintética e observando Porter (1990) , o
“sistema de valor” apresenta-se como o conjunto das
diversas cadeias das empresas atuantes em uma
determinada indústria. Trazendo esta concepção para a
atividade turística (segmento náutico - objeto deste

A fidelização deve ser um compromisso de toda

trabalho) atenta-se para a importância de que o referido

a comunidade do turismo. Promover o relacionamento

sistema abrange toda a cadeia presente nesse segmento,

com os turistas deve fazer parte da sua cultura de um

envolvendo os fornecedores, prestadores de serviços,

modo geral. Reter e fidelizar clientes deve ser um

seguindo a trajetória que vai desde o momento da

processo encarado como fatorde prosperidade.

escolha do destino pelo turista (por exemplo: o porquê

Com a evolução dos mercados e o acirramento

da BTS), a compra do pacote, a viagem propriamente

da concorrência pode-se afirmar que existe atualmente

dita e, por fim, o seu retorno ao local de origem, com

uma valorização, por parte das organizações, do que

possibilidade de retorno à região ou localidade

Ko t l e r ( 2 0 0 0 ) d e f i n e c o m o “ p r o c e s s o d e

escolhida.

desenvolvimento de cliente”, ou seja, do Marketing de
Relacionamento.

O desenvolvimento eficaz de um sistema de
valor do turismo náutico na BTS deve incluir a iniciativa

Diante desse enfoque, o gerenciamento de

privada, o setor público (que também presta serviços

processos reconhecidos no mundo dos negócios sob a

turísticos: e.g. informações e promoção do destino, bem

sigla CRM (Gestão do Relacionamento com o Cliente,

como qualificação em termos de infraestrutura e mão

na sigla em inglês), é uma das ferramentas que

de obra), além da própria comunidade local, que pode

contribuem para a crescimento e solidificação dos

também atuar na informalidade e tem imprescindível

empreendimentos, tornando-os mais eficazes e

papel nesse processo, já que é ela quem acolhe a ideia e

lucrativos no mercado.

faz com que o desenvolvimento desse processo dê certo

Além de estarem mais informados do que

ou não.

nunca, os turistas de hoje possuem recursos para
verificar quais os diferenciais de cada destino, comparálos, escolher o que mais atende às suas necessidades e
qual lhes proporciona maior valor. Os turistas sempre
procuram maximizar o valor, dentro dos limites
impostos pelos custos envolvidos na procura e pelas
limitações de conhecimento, mobilidade e renda.
Eles formam uma expectativa de valor e agem
com base nela. A probabilidade da satisfação e repetição
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A experiência portuguesa para a promoção do
turismo náutico traz a ideia defendida por alguns
autores ao considerar a fórmula “valor x esforço” no

processo do sistema econômico, sendo um de seus
agentes.

desenvolvimento da atividade turística. O sistema,

Toda essa discussão remete-se ao conceito de
“Economia da Experiência” defendido pelos autores

então, se tornará mais competitivo quando o “valor” for

Pine II e Gilmore no qual a experiência significa mais do

superior ao “esforço”, tendo em vista que ambos são
inversamente proporcionais. Assim:

que entreter os consumidores, trata-se de envolvê-los,
criando uma conexão pessoal com os mesmos. Os

·

Valor é o resultado da soma das experiências,

referidos autores ainda apresentam interessante

emoções bem como da qualidade dos serviços

abordagem sobre as diferenças entre bens, serviços e a
experiência. Para eles:

15

prestados no destinovividos pelo turista .
·

Esforço é a soma de todos os incômodos
sofridos pelo turista no destino ou antes de se

·

chegar a ele, bem como do preço pago e do tempo

·

Os bens são tangíveis e os serviços são
intangíveis e as experiências são memoráveis;

gasto nos deslocamentos .16

Os bens são relacionáveis e os serviços sob
demanda, todavia as experiências desdobram-

As commodities continuam assumindo um papel
de extrema relevância no contexto da economia
global, todavia, no atual modelo de mercado, a

se ao longo do tempo;
·

“experiência” adquire um valor importantíssimo no

E por fim, os bens são padronizáveis e os
serviços personalizáveis, mas as experiências
são pessoais.

Relaç ão Esforço X Valor

Sistema de Valor

Fonte: Plano Estratégico do Turismo Náutico na Baía de Todos-os-Santos

15 e 16. Produtos Estratégicos para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal: Turismo Náutico.
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Nesse sentido, no intuito de maximizar as
experiências ou o “valor” vivido pelos turistas que
chegarão à BTS e minimizar os esforços gastos por eles
no processo de viagem, deve-se atentar para a definição
dos seguintes aspectos:

A fórmula valor X esforço é uma ferramenta útil
para determinar todos os elementos que formam o
sistema devalor:
Fórmula Valor x Esforço

a) Os relacionadosao “Valor”:
·

·

·

Experiências – tudo que o turista (náutico)
experimenta no destino, significando o “viver o
lugar”. Aqui, encontra-se o entretenimento e
suas categorias: educação, entretenimento,
escapismo e estético.
Emoções – em grande medida resultado das
experiências, diz respeito aos sentimentos, ao
atender às expectativas de cada turista,
transmitir-lhe segurança, fazê-lo sentir-se
acolhido e saciado quanto aos seus desejos
relacionados ao lugar.
Qualidade dos Serviços – resposta à
expectativa dos turistas no que se refere a
infraestrutura, qualidade de atendimento e
acessibilidade aos diversos serviços do sistema
tendo em vista o padrão de qualidade
previamente estabelecido.

b) Os relacionadosao “Esforço”:
·

·

·

“Incomodidades” - todas as situações que
podem gerar desconforto físico ou emocional
para o turista que podem estar relacionadas à
infraestrutura, aos serviços, ao ambiente
natural ou antrópico.
Inseguranças – também podem ser físicas ou
emocionais, relacionam-se também à
n e ce s s i d a d e d e b o a s co n d i çõ e s d e
infraestrutura, presença do Estado na garantia
de segurança pública e aos marcos legais que
proporcionem segurança nos serviços.
Preço Pago ou a relação custo/benefício da
viagem. A qualidade dos bens e serviços deve
corresponder ou ficar acima das expectativas
dos turistas náuticos.

Fonte de dados: 10 Produtos Estratégicos para o desenvolvimento do turismo em Portugal:
Turismo Náutico , 2006

No contexto do “valor x esforço” cabe observar e montar
estratégias para todas as etapas do processo de decisão
do turista náutico para tentar envolvê-lo e fidelizá-lo no
destino “BTS”. Nesse sentido, vislumbra-se no
referendado processo quatro fases:
Fases do Sistema de Valor

Fonte de dados: 10 Produtos Estratégicos para o desenvolvimento do turismo em
Portugal: Turismo Náutico , 2006

· Preparação é o primeiro elo da cadeia, pois
engloba as atividades, procedimentos e agentes que
intervêm no processo de procura de informação prévia,
de reserva e de compra da viagem pelo cliente. Aspectos
importantes: postos de informação turística, portal
virtual, agências de viagens, operadores turísticos,
centrais de reserva, material promocional, associações
de classe. Apesar da forte presença do setor privado, a
administração pública tem um papel notável através da
promoção do destino além da infraestrutura local.
·
Chegar a acessibilidade é fundamental. O
poder público tem um papel importantíssimo nesse
sentido através da diversificação e conservação do
sistema de transporte.
·
Estar relaciona-se à utilização dos serviços
como alojamento, restaurantes, serviços de informação
turística, segurança, telecomunicações.
Responsabilidade compartilhada especialmente entre
o setor público e o setor privado.
·
Viver constitui o núcleo da viagem e do valor
oferecido ao turista e está intrinsecamente ligado a
todos os aspectos mencionados acima, bem como a
qualidade e singularidade das experiências que ele pode
viver.
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Todas essas fases do sistema de valor estão
diretamente ligadas aos aspectos da relação “valor x

como no processo de desenvolvimento do turismo
náutico da BTS como um todo.

esforço” que podem exercer uma influência positiva ou
negativa no processo de viagem do turista náutico, bem

Desta maneira:

Componentes do Valor x Esforço nas Fases do Sistema de Valor

Pirâmide Emocional

Os turistas estão assumindo um perfil de
pessoas que buscam pela excelência de serviços, bem
como dos produtos que fazem parte da oferta turística
dos destinos escolhidos por eles. Isto se deve
principalmente à rapidez da troca de informações,
vinculada especialmente à Internet e ao próprio
fenômeno da globalização, que tem um papel
relevante nesse contexto.
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Desta forma, atualmente, os turistas também
começam a privilegiar e a procurar por destinos que
tenham preocupações e desenvolvam ações de
conservação ambiental. Assim, investimentos na área
de meio ambiente, como em energias renováveis e
educação ambiental, são fundamentais, especialmente
em um ambiente tão diverso como a BTS.
Os turistas querem saber que tipo de

emoções e sensações de experiências únicas, já que o
turista não quer apenas contemplar paisagens e saber
informações gerais sobre o destino, mas sim vivenciar o
novo como “partícipe” do processo de desenvolvimento
do turismo.
Assim, para

pensar em desenvolver um

turismo náutico com um “rosto” único no mundo, é
fundamental a utilização dos saveiros, tão arraigados na

experiência eles vão viver naquele destino. Há uma
irresistível vontade de se integrar às comunidades

história da BTS, a vivência de uma cultura especial, com

visitadas, vivenciar as experiências autênticas das

até mesmo a implantação de sistemas de energia
renováveis, por exemplo, que podem se tornar grandes

populações locais, deixando de serem meros
espectadores ou observadores, tornando-se parte
daquele lugar, daquele destino. O conhecimento, aqui,
torna-se palavra-chave.
O desenvolvimento do turismo náutico para a
BTS deve estar fundamentado na “economia da
experiência”, a qual emerge como sinônimo dos novos
desejos da sociedade pós-moderna, é a busca por

seus rituais próprios, como a do Recôncavo Baiano, ou

diferenciais.
Ainda nesse contexto, cabe colocar que,
segundo Pine II e Gilmore (1999 apud Junior, 2005, p.
113-129), existem quatro tipos de experiências básicas: a
de entretenimento, a educacional, a escapista e a
estética:

Experiências Básicas

Fonte: Rinaldo Zaina Junior. Eventos: a hospitalidade como experiência de consumo pelos
sentidos. Revista Hospitalidade, São Paulo, ano 2, n. 2, p. 113-129, 2. sem. 2005.
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O quadro é dividido de forma a evidenciar em

aprofundar o seu conhecimento sobre desportos

um eixo a participação do turista em ativa e passiva e o

náuticos, assim como experiências de entretenimento

outro eixo relaciona a absorção à atenção mental e a

destinadas aos turistas cuja diversão e distração são os

imersão a presença física ou virtual do participante.

principais objetivos das suas férias náuticas.

Assim, os autores dividiram a experiência em quatro

Pode-se citar, por exemplo, a experiência que se

estruturas básicas: as atividades de entretenimento (o

pode oferecer após velejar durante algumas horas e

turista náutico quer sentir e perceber o ambiente), as

depois poder embicar o barco embaixo de uma queda

atividades de educação (o turista náutico quer

d´água, possibilitando um banho de cachoeira na proa

aprender/conhecer a realidade da BTS), atividade

doveleiro ou da lancha, sem precisardesembarcar.

escapista (o turista náutico quer fazer/agir/participar) e

Para que a atividade náutica seja realizada de

as atividades estéticas (os turistas estão no “lugar” ou na

forma a garantir experiências satisfatórias, deve-se

BTS).

contar com boa qualidade nas normas de segurança,
Desta maneira, é importante observar para o

que garantam as boas condições dos equipamentos

plano de turismo náutico da BTS que as experiências

náuticos, sejam embarcações ou outros elementos que

mais memoráveis serão aquelas que englobarem as

possam influir na prática de um desporto.

quatro estruturas apresentadas. Trabalhar nesses

A Baía de Todos-os-Santos com o objetivo de

aspectos é fundamental. Inserir no projeto-piloto

garantir a qualidade e segurança das atividades náuticas

centros de educação náutica para os turistas “leigos” em

oferecidas no seu território, deverá regulamentar todos

náutica seria ,por exemplo, um diferencial que

os elementos que integram a cadeia de valor desse tipo

envolveria àqueles que querem se inserir nesse

de turismo, desde os materiais de aluguel que são

segmento. Ao mesmo tempo em que pensar em

colocados à disposição do turista (pranchas, máscaras,

desenvolver atividades de recreação/entretenimento,

tubos, etc.), passando pelos barcos e embarcações de

dentro desse contexto, para cativara atenção e estimular

recreio, até as praias e portos, utilizados na prática

a participação.

náutico-desportiva e de recreio.

O termo em inglês “edutainment”, sem

Outro aspecto importante que influencia a

referência equivalente na língua portuguesa, se remete

percepção de valor do turista refere-se à variedade de

a mistura do ensino e do prazer da diversão e de acordo

atividades que se pode realizar no destino.

com Rinaldo Zaina Junior (2005, p. 129), trabalhar

Relativamente a esse aspecto, muitos destinos estão

nessas quatro estruturas de experiências cria no sistema

constantemente a ampliar e renovar o seu leque de

a capacidade de alterar o senso espaço-temporal e a

atividades, assim como a segmentar as atividades para

percepção crítica dos convidados, pois a qualidade da

que se adaptem a cada tipo de turista.

experiência se traduz na hospitabilidade percebida pelo

A Baía de Todos-os-Santos deverá investir no

convidado (aqui turista náutico) e que se estenderá e

desenvolvimento de uma ampla e diversificada gama de

influenciará nos sub-produtos, serviços, marcas e na

atividades e de embarcações. E tem potencial para isso.

imagem a ele relacionada. Isso é fundamental para o

Por exemplo: barcos temáticos, barcos de luxo; com

desenvolvimento de um turismo náutico duradouro e

cabines e piscina, embarcações típicas, investir nos

eficaz na Baía de Todos-os-Santos.

saveiros, incentivar as escolas de vela e windsurf a criar

Desta maneira, é importante que a Baía de

cursos específicos para os turistas, que podem ser desde

Todos-os-Santos centre seus esforços na criação de

curso básico teórico sobre náutica, até curso prático de

experiências com elevado conteúdo de aprendizagem,

gastronomia local ou ,ainda, a de conhecerem os

dirigidos aos consumidores que procuram iniciar-se ou

processos de construção de saveiros.
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ANÁLISE SWOT

Foram elaboradas duas matrizes; a primeira,

A análise da Matriz SWOT possibilita que as

mais específica, trata individualmente cada um dos

principais fraquezas ou obstáculos para o

municípios da Baía de Todos-os-Santos, reunidos em

desenvolvimento do setor sejam identificadas,

regiões, conforme as vocações identificadas e

permitindo que as ameaças sejam neutralizadas ou

apresentadas no capítulo 3.6. A segunda mostra uma

minimizadas. A utilização desta ferramenta também

visão síntese da atividade do turismo náutico na BTS

permite a identificação dos pontos fortes e das

como um todo.

oportunidades, ajudando na elaboração de estratégias
que visem à geração de vantagens competitivas para o
turismo náutico na BTS.

Análise SWOT das Ilhas e Continente da Baía
deTodos-os-Santos
As informações levantadas nos momentos de

A Matriz SWOT foi construída especialmente a

participação e compartilhamento foram enriquecidas

partir das informações levantadas durante as

com dados de fontes secundárias (principalmente

entrevistas, as quatro reuniões de Grupos Focais, o

diagnósticos já existentes, elaborados para a BTS) e

Seminário Técnico de Planejamento e o Fórum Náutico.

fundamentaram a SWOT das sub-regiões. No quadro a

Para serem caracterizados como ponto forte, fraco,

seguir, são apresentados os pontos fortes, fracos,

oportunidade ou ameaça, além das indicações dos

oportunidades e ameaças dos municípios e localidades

consensos existentes sobre o setor, o consultor

da BTS.

internacional em náutica, Gilberto Zangari, analisou o
cenário, classificando-o.
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SWOT DAS SUB-REGIÕES
Destino
Pontos fortes
Pontos fracos
Sub-Região: Salvador, Simões Filho, Candeias

Oportunidades

Ameaças

· Forte São Marcelo · Poluição em alguns
· Criação um centro de
receptivo turístico próprio; pontos da orla interna e atendimento ao turista
dificuldade de acesso ao náutico;
mar;

Salvador

· Rampa do Mercado –
referência histórica de
chegada dos saveiros;

· Patrimônio histórico
necessita conservação;

· Procissão de Bom
Jesus dos Navegantes,
que acontece
anualmente, é uma
manifestação
cultural/religiosa e atrai
adeptos do turismo
náutico.
· Aeroporto Internacional
– principal portão de
entrada aérea do
Nordeste brasileiro;
· Tranqüilidade das
águas da orla interna de
SSA;

· Sistema de
saneamento básico
ainda necessita
melhorias - limpeza
urbana, limpeza das
praias e ampliação da
rede de esgotos;

· Enseada dos
Tainheiros e Baía de
Aratu – boas condições
para náutica;

· Desorganização da feira · Implantação do 1º porto
de São Joaquim e falta
turístico integrado do
de limpeza da rampa;
Brasil;
· Projeto Via Náutica –
interrompido, terminal de
Humaitá sem uso e em
processo de
degradação;
· Instalações fracas para
o receptivo de regatas
internacionais.

· Terminal Náutico da
Bahia - principal base
emissora de visitantes
para a BTS;
· Falta estrutura para
· Possui reserva
atracação no Saco do
ecológica, está
Loreto;
localizada em área da
BTS de águas abrigadas,
com propensão ao
desenvolvimento de
atividades náuticas;

Salvador - Ilha dos
Frades

· Praia e porto
desabrigados em
Paramana;
· Problemas de
urbanização, de
esgotamento sanitário e
ordenamento das
barracas de praia e
camping;
· Possui as Igrejas de N. · Na Ponta de Nossa
Senhora de Guadalupe o
Srª do Loreto e N.
Senhora de Guadalupe, fluxo de escunas é
localizadas à beira mar elevado para a
com potencial de atração infraestrutura atual;
do turista náutico.
· Tem fluxo constante de
turistas nacionais e
internacionais;
· Existência de passeios
diários de escuna saindo
de Salvador;

· Há dificuldades de
ancoragem para barcos
de menor porte;
· Problemas de
segurança pública.
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· Falta de articulação dos
atores do Turismo
Náutico dificulta
implantação do
segmento;
· Criação de um sistema · Segurança Pública
de Segurança no mar e deficiente compromete
nas praias;
desenvolvimento do
turismo náutico.
· Reativação e
· Degradação ambiental
implantação do Projeto
de algumas praias reduz
Via Náutica;
a atratividade para o
turismo náutico;

· Criação de rampas de
acesso ao mar;

· Adaptação de espaços
e prédios públicos para
instalação de estruturas
náuticas na orla interna
de Salvador.

· Criação de receptivo
para a Praia da Costa,
Tobá e Tobazinho, que
são praias desabitadas;

· Organização de um
terminal para visitantes;
· Melhoria do uso do
terminal de passageiros
e ampliação do acesso
para a contra-costa;

· Criação de roteiros
ecológicos e trilhas que
atualmente são poucos
exploradas pode
incrementar a demanda
turística.

· Proximidade do
Terminal de petróleo de
Madre Deus causa
impacto na atratividade
da ilha para Turismo
Náutico.
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SWOT DAS SUB-REGIÕES
Destino
Pontos fortes
Pontos fracos
Sub-Região: Salvador, Simões Filho, Candeias

Oportunidades

· Patrimônio histórico,
culinária típica,
artesanato de renda de
bilro;

· Desenvolver roteiros
náuticos e terrestres na
Ilha, incluindo as praias
e comunidades de Praia
Grande, Neves,Itamoabo
e Santana;

Salvador - Ilha de
Maré

Salvador - Ilha de
Bom Jesus

Candeias

· Deficiências no
saneamento básico;

· A limpeza das praias é
· Comunidades
tradicionais organizadas precária;
em vários pontos da Ilha;

Ameaças
· Proximidade do Porto
de Aratu pode inibir
atratividade para o
turismo náutico.

· Colocação de poitas
para atender à demanda
de turistas náuticos de
curta duração.

· Proximidade da Baía de · Falta estrutura náutica
Aratu e de duas das
de qualidade.
principais estruturas
náuticas da BTS
estimula visitação maior
de usuários locais da
náutica;
· Jeguetur – Passei típico
da ilha montado a Jegue.
· Próxima a Madre Deus · Deficiência no
e Ilha dos Frades, possui saneamento básico e
patrimônio histórico e
nos serviços turísticos.
religioso a ser explorado
turisticamente.

· Implantação de serviços · A proximidade do
de apoio à náutica;
terminal de petróleo de
Madre Deus pode reduzir
a atratividade para o
turismo náutico.
· Inclusão da população
local nos serviços de
apoio à náutica.
· Turismo Náutico
justifica recuperação do
Museu Wanderlei de
Pinho;

· Interesse da
comunidade pelo
turismo náutico, como na
localidade de Caboto,
onde moradores locais
alugam barcos e canoas
para passeios turísticos;

· Em Caboto o fundeio é
muito raso a presença
de lama e cascalho
dificulta o acesso;

· Comunidade de
pescadores oferece
comida típica de
camarão;
· Riqueza natural e
cultural como: os
mangues e berçário de
garças no Rio São Paulo;

· Medidas para a
· Museu Wanderley de
Pinho necessita restauro despoluição da região
favorecem o turismo
total e do atracadouro;
náutico;
· O Porto de Aratu
· Recuperação do
compromete qualidade acesso ao Museu, por via
ambiental do entorno do marítima, pode
Museu.
incrementar a demanda
de turistas à região.

· Museu de Wanderley de
Pinho, às margens da
BTS, pode ser visitado
por via marítima.
· Marinas, serviços
Simões Filho - Baia náuticos e esporte
náutico com escola de
de Aratu
vela.

· Uso de esporte e lazer
convive com navios
cargueiros de grande
porte na área.

· Atividades portuárias
podem impedir o uso
turístico;

· Acesso terrestre por
dentro de área industrial
pode desestimular
turismo.

· Área propensa a
· Aumento do transporte
implantação de serviços marítimo reduz espaço
e industria náutica.
para turismo
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SWOT DAS SUB-REGIÕES
Destino
Pontos fortes
Pontos fracos
Sub-Região: Itaparica, Jaguaripe, Nazaré e Vera Cruz
· Rico patrimônio
histórico-cultural e
natural;

Itaparica

Jaguaripe

Nazaré
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Oportunidades

· Degradação das
· Demanda por poitas,
instalações da Marina
que podem ser
por falta de manutenção; exploradas também pela
comunidade local;
· Possui a Fonte da Bica · Falta de segurança
· Aumento do gasto
que é a única instância
alimentar nas barracas; turístico no local
hidromineral do país à
mediante oferta de novos
beira-mar;
serviços;
· Praias com
· Segurança pública local · Oferta de capacitação
infraestrutura de
deficiente, com registros para atendimento ao
barracas como Ponta de de ofensiva à turistas
público náutico pode
Areia e Boulevard, além estrangeiros;
gerar emprego e renda
de águas abrigadas e
local;
areia fina;
· Proximidade de
· Escassez de mão de
· Em Ponta de Areia o
passeios interessantes obra especializada para ordenamento com a
localizados na contraatendimento às
instalação de bóias de
costa, com ancoragem
embarcações;
fundeio para as escunas
segura e confortável, a
vai melhorar e disciplinar
exemplo das
o acesso;
proximidades da
Cascatinha do Tororó e
da Ilha da Cal;
· Marina de Itaparica com · Ponta de Areia não tem · A segurança alimentar e
a higiene podem
atracação e serviços de ancoragem segura;
contribuir para o
apoio em restaurantes e
aumento do gasto
lojas(Marina Pública);
turístico;
· Ilha do Medo – estação · A Ilha do Medo é
· Visitação sem
ecológica da BTS.
cercada de bancos de
desembarque na Ilha do
areia, só acessível para Medo pode ter acesso
pequenos barcos.
também pelo roteiro de
Salinas da Margarida.
· Patrimônio histórico
· O desembarque e o
· A potencialidade para
valioso à beira do rio
fundeio no Rio Jaguaripe pesca de robalo como
Jaguaripe estimula
não apresentam boas
alternativa para a criação
novos roteiros náuticos; condições de fixação;
de produtos de pesca
esportiva;
· Carência de serviços
· Construção de poitas e
· Cações e Mutá
públicos básicos como melhoria do atracadouro
possuem praias com
ótimas condições para
limpeza urbana e
estimulando visitação ao
fundeio;
segurança;
destino.
· Realização da Regata
· Ponte do Funil na contrada Primavera demonstra costa limita a passagem
o interessa da
dos barcos com mastros
comunidade local da
acima de 18m.
região pela náutica;
· Possui píer e Hotel
· Destino pouco
Fazenda de Mutá;
conhecido na BTS;
· Vias de acesso por terra · Falta atracadouro;
e mar.
· Conjunto arquitetônico · Falta limpeza urbana no · Melhoria das condições
valioso e famosa feira
entorno do desembarque do acesso fluvial
dos Caxixis, com venda no cais do rio Jaguaripe; estimula turismo náutico
de artesanato de
e insere cidade no roteiro
cerâmica
turístico da sub-região.
(Maragojipinho).
· Falta estrutura de
atracação adequada
para o turismo náutico.

Ameaças
· Ausência de uma
gestão pública
estruturada na Marina de
Itaparica causa
fragilidade à política
pública de fomento ao
setor;
· Segurança Pública
deficiente compromete
imagem do destino para
turismo náutico.

· Uso extensivo do
espelho aquático por
aqüicultura causa
degradação e dificulta o
desenvolvimento do
turismo.

· Baixa articulação entre
os municípios da subregião pode inibir
formação de roteiros
náuticos.
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SWOT DAS SUB-REGIÕES
Destino
Pontos fortes
Pontos fracos
Sub-Região: Itaparica, Jaguaripe, Nazaré e Vera Cruz

Vera Cruz

Oportunidades

· Penha: enseadas
naturais com freqüência
de turistas;

· Algumas localidades
com ancoragem
desconfortável a
depender das condições
de mar e vento, sem
infraestrutura adequada;

· Criação de áreas para
atracação com a
instalação de bóias de
fundeio em localidades
com águas abrigadas
(contra-costa);

· Igrejinha da Penhaatrativo cultural valioso;

· Orla frontal com mar
desabrigado, com
fundeio difícil;

· Roteiros náuticos com
receptivo nas localidades
de Matarandiba, Baiacu,
Fonte do Tororó,
Jiribatuba;

· Contra-costa da Ilha de
Itaparica: Matarandiba,
Baíacu, Fonte do Tororó,
Jiribatuba; - Áreas
naturais preservadas;
· Cacha Pregos atrativos naturais, boa
infraestrutura de serviços
turísticos e náuticos;

· Má qualidade da
limpeza urbana em
diversas localidades;

· Localidades com
vocação para escolas de
vela.

· Santo Amaro do Catú.
Águas abrigadas e
vegetação de Mata
Atlântica tradição
deconvivência com a
náutica.

· Expansão urbana
invadindo a vegetação
natural (mata e
manguezal);

Ameaças
· Baixo investimento em
infraestrutura pública e
náutica reduz capacidade
de atração de turismo
náutico.

· Necessidade de
requalificação urbana
diversas localidades;

· Ponte do Funil, na
contra-costa, limita a
passagem dos barcos
com mastros acima de
18m;
· Assoreamento das
margens e falta de
balizamento da barra
falsa.

Destino
Pontos fortes
Pontos fracos
Oportunidades
Sub-Região: Cachoeira, Maragojipe, Salinas da Margarida e São Félix
· Cidade histórica,
patrimônio nacional,
tradição de porto ao
longo da história do Rio
Paraguaçú;

Cachoeira

Ameaças

· Falta de um
balizamento adequado;

· Criação de roteiros
· Pólo Naval, devido ao
náuticos visitando os
alto impacto ambiental,
pontos históricos de
pode reduzir
Santiago do Iguape;
oportunidades de
Lagamar de Iguape,
turismo náutico no
Convento dos
Paraguaçu;
Franciscanos do
Paraguaçu e
manguezais;
· Possui rampa de
· Falta de estrutura para · Visitação náutica
· Perda do patrimônio
acesso ao Rio e conexão atracação e poitas;
organizada pode
natural por atividades de
de acesso por terra e rio;
promover alternativas de alto impacto degradador
conservação destes
pode impedir integração
monumentos e
das populações locais
localidades;
na cadeia de produção
da náutica.
· Santiago do Iguape· Baixa oferta de meios
· Roteiros multimodais
patrimônio natural e
de hospedagem, mão de de transporte integrando
cultural intocados;
obra qualificada e outros municípios da subserviços de apoio à
região.
náutica;
· Convento dos
· Barragem de Pedra do
Franciscanos do
Cavalo reduziu
Paraguaçu – monumento profundidade do Rio
de rara beleza e valor
Paraguaçu até
histórico;
Cachoeira;
· Cidade universitária,
· Acesso sede municipal
limitado a barcos de
grande circulação de
pequeno calado.
visitantes para turismo
étnico;
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SWOT DAS SUB-REGIÕES
Destino

Pontos fortes
· Cidade com antiga
fábrica de charutos, rico
patrimônio material e
imaterial e situada na
beira do Rio Paraguaçú,
assim como as
localidades de Nagé e
Coqueiros;
· Recebe a maior Regata
do Nordeste - AratuMaragojjpe;

Pontos fracos

Oportunidades

Ameaças

· Saneamento básico,
limpeza urbana e
segurança precária;

· Nagé e Coqueiros,
pequenas localidades
possuem condições
favoráveis a construção
de atracadouros e
receptivos de apoio ao
turismo náutico;

·
Polo Naval, devido
ao alto impacto
ambiental, pode reduzir
oportunidades de
turismo náutico no
Paraguaçu;

· Ausência de rede
hoteleira adequada.

· Roteiros integrados e
multimodais com outros
municípios da subregião;

· Perda do patrimônio
natural por atividades de
alto impacto degradador
pode impedir integração
das populações locais
na cadeia de produção
da náutica.

Maragojipe
· Acesso por terra e rio;

Salinas da
Margarida

· Faltam restaurantes na · Vocação local para
cidade;
marinas e bases de
charters.
· Tradição em transporte · Falta de balizamento no
náutico e convivência
Rio Paraguaçu.
com o mar;
· Reserva extrativista
marinha, consciência
ambiental da população;
· Condições
permanentes de
Navegação.
· Cidade possui
· Falta orientação turística · Ampliar roteiros para
infraestrutura turística e para visitação aos locais visitação às praias de
náutica;
no entorno;
Ponta do Dourado, Barra
do Paraguaçú.etc;
· Sediou a 14ª Edição da · Ponta do Dourado tem · Hotel com marina e
obra de Hotel Resort
atracadouro para o
Regata de Veleiros
embargado pelo IBAMA Turismo Náutico;
Salvador/Salinas, que
pela não adequação às
demonstra o
exigências ambientais;
envolvimento da
comunidade com a
atividade náutica;
· Festival de Mariscos,
· Cairu e Barra do
· Roteiros integrados
outro atrativo turístico
Paraguaçu- Águas rasas com os municípios do
local no mesmo período para veleiros;
Paraguaçu.
da regata;
· Qualidade ambiental e · Falta de divulgação dos
boas condições para
atrativos locais reduz
náutica.
visitas.
· Carência na
infraestrutura básica;
· Cidade com patrimônio · Saneamento básico;
· Roteiros integrados
cultural material e
com os municípios do
imaterial à beira do Rio
Paraguaçu;
Paraguaçu;

· Tradição em eventos
culturais – Bienal do
Recôncavo;

· Ausência de rede
hoteleira adequada;

· Centro cultural
Dannemann, tradição
regional do fumo e
produção de charuto;
· Conjunto paisagístico e
cultural com Cachoeira.

· Faltam restaurantes na
cidade;

São Félix
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· Falta de balizamento no
Rio Paraguaçu.

· Atrativos culturais
locais,integrados com
Cachoeira criam
oportunidades de
permanência do turista.

· A aquicultura provoca a
degradação ambiental e
inibe o turismo;
· Atividade de petróleo e
gás pode reduzir
atratividade para o
turismo náutico.

· Polo Naval, devido ao
alto impacto ambiental,
pode reduzir
oportunidades de
turismo náutico no
Paraguaçu;
· Perda do patrimônio
natural por atividades de
alto impacto degradador
pode impedir integração
das populações locais
na cadeia de produção
da náutica.
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SWOT DAS SUB-REGIÕES
Destino
Pontos fortes
Pontos fracos
Oportunidades
Sub-Região: Madre de Deus, Santo Amaro, São Francisco do Conde e Saubara
· Ilha de Maria Guarda · Falta receptivo
· Estruturas de apoio a
com restaurantes e
turístico local e
serviços de reparo e
atrativos naturais e
necessita adaptar o
abastecimento de
históricos;
desembarque;
embarcações.
· Tráfego intenso de
· Arquipélagos Madre
de Deus e Vacas e Ilha navio nas proximidades
pede atenção no
do Capeta e Maria
Madre de Deus
Guarda integram APA e fundeio e a manutenção
mantém a preservação da luz de fundeio
durante a noite.
ambiental;
· Possui estrutura
náutica de píer
flutuante.
· Praia e vila de
· Poluição do rio Subaé; · Integração subItapema, qualidade
regional em roteiros
ambiental e vila
rodo-maritimos;
tradicional da BTS;
· Meio de Hospedagem · Carência de
de boa qualidade
infraestrutura básica
nas cidades e vilas;
Santo Amaro

São Francisco do
Conde

· Tradição culinária de
frutos do mar;

· Serviços de
hospedagem e
gastronomia na borda
· Baixa profundidade de da BTS.
alguns trechos dificulta
chegada de
embarcações.

· Manifestações
culturais tradicionais –
Festa de Santo Amaro
da Purificação;
· Acesso rodoviário até
a borda da BTS facilita
chegada de
embarcações
guardadas em seco.
· Patrimônio Histórico · Infraestrutura
valioso na zona urbana deficiente para
desembarque;
e rural;

· Acesso por terra e
mar permite opções
para roteiros nas Ilhas;

· Ilha de Cajaíba, tem
· Fundeio somente para
projeto de investimentos pequenas
hoteleiros
embarcações;
internacionais;

· Atrativos naturais e
culturais podem ser
integrados à oferta
turística local;

· Antigo casarão na Ilha · Falta saneamento
de Cajaíba será
básico.
integrado com estrutura
de complexo turístico;

· Inclusão da
comunidade local nos
negócios e serviços
turísticos.

Ameaças
· Atividade petrolífera
afasta turismo náutico.

· Passivo ambiental do
chumbo reduz
atratividade para o
turismo náutico em
alguns trechos
contaminados.

· Atividades de
extração, refino e
transporte de petróleo e
derivados causa
impactos ambientais e
reduz atratividade para
o turismo.

· Ilha das Fontes –
· Patrimônio histórico
condições naturais;
necessita recuperação
· Ilha de Bimbarras –
intenção de projeto
turístico;
· Ilha do Pati –
tradições locais únicas;
· Culinária e cultura
local preservadas.
· Bom Jesus dos
Pobres - praia segura
para ancoragem;
Saubara

· Falta de saneamento · Turismo cultural com
básico;
acesso a pequenas
embarcações;

· Fundeio somente para · Acesso por terra pode
integrar a outros
pequenas
roteiros na sub-região.
embarcações.
· Artesanato local atrai
· Serviços receptivos
turistas.
locais;
· Tem ancoradouro
natural;

· Impacto visual da
atividade petrolífera
pode afastar turismo
náutico.
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Análise SWOT - Síntese do Turismo Náutico na Baía de Todos-os-Santos
Partindo da SWOT das sub-regiões da BTS, aglutinando as informações e acrescentando aspectos comuns à
maioria das localidades da Baía, estabeleceu-se um olhar macro sobre o turismo náutico na BTS, através de uma
análise SWOT geral.
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As Barreiras para o Desenvolvimento do Turismo

atividade restringem-se apenas ao lazer das camadas

Náutico na BTS

sociais mais altas. Esta visão é um equívoco, visto que o
desenvolvimento da náutica, atrelada ao turismo e ao

A partir da análise SWOT realizada, pode-se

envolvimento das comunidades, traz sim, inúmeros

elencar as barreiras a eliminar na BTS para a

benefícios para as camadas mais baixas da população

implantação do Plano Estratégico, em condições

através da geração de emprego e renda (Ex. A Bahia

ótimas, buscando a maximização dos resultados.

Marina é responsável pela geração de aproximadamente

A primeira barreira a ser eliminada é a falta de
institucionalização do segmento. No Estado da Bahia

Falta de mão de obra capacitada no setoré outro

não existe uma instituição que se dedique

fator restritivo para o desenvolvimento da náutica, uma

exclusivamente ao turismo náutico, estando este

vez que dificulta, por parte dos proprietários, o acesso a

segmento a cargo do Grupo de Trabalho, que é uma

prestadores de ser viços, principalmente de

articulação entre diversas secretarias, mas que não

manutenção e reparo de embarcações, além,

possui autonomia de ação, sendo, portanto, necessário

evidentemente, de impedir a geração de emprego à

promover a criação de uma estrutura de governança

população.

para a gestão do segmento.

Falta de articulação entre os atores do setor: os

A segunda barreira é a falta de adequação às

atores do segmento náutico na BTS encontram-se

características do segmento das linhas de

desarticulados. Não existem estruturas formais de

financiamento disponíveis. Nenhuma delas atende às

articulação, por exemplo, dos proprietários de Marinas.

especificidades da atividade náutica, o que dificulta

Há a necessidade de um trabalho de conscientização e

ações de fomento do setor junto à iniciativa privada. O

mobilização no sentido de ampliar os canais de

Banco do Nordeste possui linhas de financiamento para

comunicação entre os atores.

o turismo, contando ainda com o Programa de

Por fim, mas não menos importante, a

Financiamento à Produção e Comercialização de

deficiência na segurança pública é uma ameaça ao

Máquinas e Equipamentos – FINAME e o Programa

desenvolvimento do turismo náutico, com forte

Cresce Nordeste com recursos do FNE, mas

influência na ampliação da demanda, visto que as

nenhuma delas tem como foco o segmento náutico.

recentes notícias de crimes violentos têm afastado

A criação dessas linhas de financiamento deve

turistas nacionais e internacionais.

ser acompanhada de medidas fiscais, que reduzam os

Equacionados esses problemas, estarão criadas

impostos sobre a produção de bens e serviços ligados ao

as condições mínimas necessárias ao desenvolvimento

segmento. Conforme veremos adiante, linhas de

da náutica na Baía de Todos-os-Santos. O poder público

financiamento e subsídios fiscais foram adotadas em

tem um importante papel na eliminação das barreiras

diversas localidades que desenvolveram o segmento

apontadas, caracterizadas como essenciais para o

náutico.

desenvolvimento da atividade de forma sustentável,
A visão deturpada da náutica como segmento

de elite cria uma série de impedimentos ao seu pleno
desenvolvimento. Dentro dos órgãos governamentais, o
segmento é frequentemente tratado com descaso, por
existir um senso comum de que os benefícios desta
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1.000 empregos diretos).

possibilitando que os resultados positivos atinjam as
diversas camadas sociais.

Regata Cape to Bahia, 2009

Península Itapagipana
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Com base na análise SWOT e no desejo

6. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

expressado pelos atores relacionados à náutica na BTS,
Visão, macro-objetivos, eeixosestratégicos

observados e apontados durante o processo de
elaboração deste Plano, é recomendado que o turismo

Visão

na Baía de Todos-os-Santos seja concebido para um
A Baía de Todos-os-Santos, ao longo da

história, demonstrou a sua importância estratégica,
tanto em termos sócioeconômicos como pelo seu
posicionamento privilegiado em relação ao comércio
internacional e a às excelentes condições ambientais de
navegabilidade e de abrigo para as embarcações.
Reiterando as informações já elencadas, a BTS
tem como características básicas um contorno litorâneo
de 300 km, com uma área total de 1.052 km² e
profundidade de até 42 metros, com visibilidade de
mergulho entre 10 e 20 metros. A relevância da Baía de
Todos-os-Santos, portanto, é inquestionável para o
desenvolvimento do turismo náutico, particularmente
devido às condições físicas e ambientais que são
vantagens comparativas e competitivas no cenário
globalizado.

multidestino que concilia diversos segmentos e
motivações para a atividade, com estruturas de apoio ao
turista e serviços de alto padrão de qualidade, capazes
de conquistar o reconhecimento nacional e
internacional.
A visão de futuro proposta pelo Plano Estratégico
para o Turismo Náutico na Baía de Todos-os-Santos é:

A Baía de Todos-os-Santos será reconhecida como
um dos principais destinos de turismo náutico do
mundo, apta a competir no mercado nacional e
internacional, garantindo a excelência dos
serviços e o respeito ao meio ambiente e ao
patrimônio cultural, cujos benef ícios
socioeconômicos serão revertidos para a
comunidade local, empresários, sociedade civil
organizadae instituições públicas.

Este cenário extremamente favorável abre
perspectivas de diversas aspirações para o

Macro-objetivos

posicionamento da BTS no Turismo Náutico Nacional e
Internacional. É possível vislumbrar a BTS como um
destino que conserva suas características e modos
locais, mas que pode incorporar hotéis resorts, marinas
de alto padrão e outras estruturas de apoio ao turismo
especializado.

definidos em consonância com as possibilidades de
posicionamento da região, sem perder de vista a
necessidade de ações que tenham um impacto positivo
no bemestar da população local e na melhoria da
qualidade da experiência do visitante. Na prática, o

Os macro-objetivos e objetivos específicos foram

Macroobjetivos e objetivos específicos
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Este cenário impôs um desafio à equipe

EIXOS ESTRATÉGICOS

Os eixos estratégicos foram elaborados tendo
como base as informações levantadas durante as
entrevistas, reuniões de Grupos Focais, Seminário

técnica: quais deveriam ser os eixos de desenvolvimento
do Plano, em um território com grande potencialidade e
necessidades em diversas áreas da infraestrutura, meio
ambiente, mão de obra, cultura, e serviços?

Técnico de Planejamento, Fórum Náutico, além das
fontes documentais secundárias e a segmentação do

A solução metodológica encontrada e
apresentada no Fórum Náutico, foi a definição de três

mercado náutico, identificada no Mix de Produtos e

eixos estratégicos, que poderão incorporar todas as

Serviços.

necessidades de intervenções que impactam o
desenvolvimento da atividade náutica.

Os atores do segmento, nos diversos
momentos de participação,
apontaram para a
elaboração de um Plano Estratégico, simples, factível,
que de fato seja implementado, buscando integrar os
Planos e Programas elaborados anteriormente pelos
diversos atores intervenientes na região.
Aliado a este propósito, é fato reconhecido a
dificuldade de mobilização de recursos públicos
estaduais, e principalmente municipais, para a
implementação de ações para o desenvolvimento do
segmento. Some-se a esse contexto, a diversificada

Estas três linhas de atuação são
interdependentes e complementares, na medida em
que é necessário fomentar o investimento e criar uma
estrutura para gestão destes investimentos e das ações
correlatas ao setor. Estes três eixos integram o meio
ambiente, infraestrutura, segurança, equipamentos
náuticos, além dos segmentos de turismo náutico e de
outras ações que interferem no setor.
Na identificação de um melhor modelo, e
buscando viabilizar as intevenções necessárias ao

gama de segmentos do turismo náutico a ser

desenvolvimento do turismo náutico na região foram

trabalhada, elencada anteriormente.

estruturadas as três linhas estratégicas que orientarão a
condução de um plano de ação:

Dinâmica integrada dos eixos estratégicos
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ampliação da oferta integrada de serviços, as ações de

participação da sociedade e democratização das ações,
integrando-se a políticas globais e definindo questões

comunicação e promoção da Baía de Todos-os-Santos

específicas, em consonância com as linhas estratégicas

como destino náutico e as parcerias e alianças para o
desenvolvimento do setor.

previstas.

Fomentar reúne as ações de articulação e apoio à

Investir engloba as ações específicas de investimentos

Os eixos estratégicos foram utilizados como
fundamento para a integração das ações que serão

públicos que deverão ser viabilizadas pelo Estado e
municípios, contando ainda com o suporte técnico e

apontadas a seguir.

financeiro do Governo Federal. Refere-se ainda à

As ações foram construídas de forma
compartilhada com os atores, através das informações

compatibilização e apoio aos investimentos privados
atraídos pela região.
Gerir diz respeito aos recursos organizacionais materiais, imateriais e terceirizados – diretamente
ligados ao funcionamento do modelo de gestão a ser
adotado no Plano de Turismo Náutico na Baía de Todosos-Santos. Este modelo deverá ,ainda, abranger e

coletadas e com vista a articular os diversos fatores de
influência e o imperativo desenho de modelos de
atuação, que deem conta do complexo cenário que é a
BTS, quando analisada do ponto de vista cultural,
ambiental, social, econômico e institucional, a partir de
uma visão ampla e integrada, condizente com a
realidade e com as possibilidades públicas e privadas.

articular os diversos atores do segmento, numa
estrutura de compartilhamento das decisões, fomento à
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AÇÕES ESTRATÉGICAS

de controle ambiental para a embarcações que chegam
na Baía de Todos-os-Santos, a exemplo do que já ocorre

O setor do turismo náutico relaciona-se
diretamente com as macro estratégias estaduais do

em outras regiões que desenvolvem a náutica no
mundo.

desenvolvimento do turismo. Os problemas e soluções
apresentados e evidenciados na Matriz SWOT do

Articulação para redução do ICMS para indústria

Turismo Náutico na Bahia vão influenciar diretamente

náutica de lazer, com vistas a incentivar e melhorar a

a atividade turística como um todo. Esse processo

competitividade da indústria náutica baiana e

traduziu-se em ações coordenadas para a melhoria do

aumentar a possibilidade de novos investimentos em

meio ambiente, da renda turística, da geração de

estaleiros e indústrias de peças ligadas à náutica.

emprego e da qualificação e preservação do patrimônio

Propõe-se a articulação com instâncias estaduais

histórico natural e cultural, numa ótica de turismo

correlatas para a redução do ICMS ao nível máximo de

sustentável.

7%. Ressalta-se que outros estados brasileiros (Rio de

As ações e projetos evidenciados neste Plano

Janeiro e São Paulo) já implantaram esta redução.

serão traduzidos em macro estratégias do Turismo
Náutico da Bahia que vão minimizar ou reduzir as

A t r a ç ã o d e c h a r te r n á u t i co d e p a d r ã o

fragilidades e ameaças e aprimorar, fortalecer e

internacional. Esta ação envolve a articulação da

potencializar os pontos fortes dos atrativos da BTS

Setur e outras instâncias junto ao Governo Federal,

preservando sua potencialidade.

visando à adequação tributária federal (redução do IPI,
COFINS e PIS), que deverá ser consolidada em Decreto

FOMENTAR

Presidencial que concede às bases de charter náutico
instaladas no Brasil redução tributária na importação
de barcos, condicionada a aquisição de 40% da frota

Adequação das linhas de financiamentos a

junto a indústrias nacionais.

investimentos privados do setor náutico ,
promovendo articulação com as instituições públicas
de crédito, visando à criação/aperfeiçoamento de linhas
de crédito e incorporando regras específicas para o setor
náutico, seja para empreendimentos industriais,
turísticos ou esportivos.

Criação e implantação de plano de comunicação e
promoção turística do segmento náutico na Baía
de Todos-os-Santos. Contempla a criação de web site
(trilíngue), folheteria, mídias audiovisuais, etc. para
promoção do turismo náutico na Baía de Todos-osSantos. Recomenda-se que seja implantado pela

Racionalização de procedimentos para licenças à
implantação de empreendimentos de náutica,
promovendo articulação, no âmbito das instâncias de
licenciamento, visando à agilidade na liberação de
alvarás para empreendimentos em áreas com vocação
para estruturas náuticas. Ressalta-se que esta opção
deverá observar o cumprimento da legislação
ambiental inerente ao setor. Outra medida a ser
articulada será a criação de exigências de equipamentos
19.HRD – Human Resources D evelopment

90

estrutura de governança proposta nesse plano, com o
objetivo de mobilizar e envolver todos os atores do setor
náutico, atrair investimentos e fluxos de visitantes para
a Baía de Todos-os-Santos, focalizando nichos de
interesses específicos, como o de Incentive Tours, Team
19

Building e Desenvolvimento Corporativo (HRD) .
Contempla ainda a participação em eventos do
calendário nacional e internacional de náutica.
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Atração de investimentos privados em náutica. A

dados para subsidiar os projetos das ações, permitindo o

atração de investimentos privados tem sido uma das

dimensionamento adequado do porte dessas ações,

ações que se mostram mais efetivas para o

para o desenvolvimento do turismo náutico na BTS,

desenvolvimento dos produtos e serviços de turismo na

além do conhecimento do perfil do turista náutico que

Bahia. A atração focalizada no segmento náutico deverá

chega à região.

atuar tanto no atendimento a potenciais investidores,
quanto na prospecção de oportunidades e vocações que

Apoio ao receptivo de regatas internacionais na

possam ser oferecidas nas diversas sub-regiões que

Baía de Todos-os-Santos. Inclui ações de atração de

compõem a Baía de Todos-os-Santos. Esta ação deverá

novas regatas e rallies internacionais para a BTS, além

envolver a Setur, a SICM e a estrutura de governança

do apoio ao receptivo das regatas que já compõem o

prevista para gestão da náutica na Baía de Todos-os-

calendário regular para aqueles que se dirigem à baía.

Santos.
Apoio à realização de eventos esportivos náuticos
Atração e incentivos para implantação de Estações

na Baía de Todos-os-Santos. A realização de eventos

Náuticas na Baía de Todos-os-Santos. São pontos de

náuticos esportivos, regatas, campeonatos de pesca,

apoio com estruturas e capacidade de prestar serviços

mergulho, jet ski, etc, constitui-se em estímulo à

básicos com qualidade, e além de se interligarem em

ampliação da cultura náutica na Baía de Todos-os-

rede e conectadas com um Serviço de Atendimento ao

Santos, além de atrair a visitação de esportistas e

Co n s u m i d o r Ná u t i co. Co m o s e t ra t a

de

aficcionados do mar. O apoio do poder público é

empreendimentos privados, caberá ao Estado e

fundamental para a intensificação de um calendário

municípios o apoio e a estimulação para implantação

regular nessa área.

em localidades receptoras dos turistas do segmento
náutico.

INVESTIR

Apoio à realização de feiras e salões náuticos em

Melhoria nos atracadouros e implantação de piers

Salvador. As feiras náuticas do Brasil ocorrem

flutuantes/poitas na Baía de Todos-os-Santos, nas

atualmente no Rio de Janeiro, São Paulo e Santa

localidades de Jaguaripe, Maragojipe, Salinas da

Catarina e são fontes de receita e atração de visitantes.

Margarida, Itaparica, Bom Jesus dos Pobres, Mutá-

Na BTS, a realização de feiras náuticas, especificamente

Jaguaripe, Ilha de Maré-Botelho, Barra do Paraguaçu,

em Salvador, podem se transformar num atrativo

Museu Wanderley de Pinho e Ponta de Areia,

permanente. A arquitetura é criativa; no mar, as sucatas

contribuindo para adequar e qualificar as estruturas ao

e velhos galpões se transformam em estruturas de

turismo náutico. Essas estruturas, através de concessão

visitação, podem ser utilizadas antigas barcaças em

de serviço público, serão gerenciadas/exploradas por

ambientes flutuantes. O local de realização das feiras

integrantes das comunidades locais. A criação de novos

poderá abrigar ainda uma escola de vela e navegação e

destinos, desde que bem conduzida, tende a reduzir as

shopping de lojas de pesca e mergulho. O Governo do

pressões existentes em Itaparica.

Estado já tem proposta de construir dois shoppings na
Península Itapagipana e apresentou o projeto como
viável em 2009.
Pesquisa de demanda de turismo náutico na Baía
de Todos-os-Santos. Esta pesquisa integrará a base de
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Reestruturação da orla de Salvador. Mapeamento
das áreas com vocação para criação de estruturas
náuticas/marinas (águas abrigadas, calado) na orla
interna de Salvador e Enseada dos Tainheiros e
levantamento das estruturas em terra ligadas a essas

o desembarque e embarque de passageiros de cruzeiros
marítimos, transformando-o no primeiro Porto
Turístico do Brasil. Esta ação irá também permitir que
Salvador passe a ser considerada como home-port de

áreas. A partir daí, recomenda-se que seja priorizada a
implantação ou recuperação de rampas (ver item 3.5) e

excursões marítimas, ampliando assim o tempo de

o reaproveitamento de construções existentes para a

Inclusão náutica para alunos do Ensino Médio em
Salvador. Este projeto visa aproveitar o acordo entre os
governos do estado da Bahia e da região de Charente

implementação de marinas e estaleiros nas localidades.
Exemplo disso, pode-se citar o quartel do Exército na
Ponta de Humaitá, Complexo Oscar Cordeiro, Cesta do
Povo (Ribeira), Fratelli Vitta, Barreto de Araújo, dentre
outros.
Melhoria da Segurança Pública – Criação da
Guarda do Mar / implantação de sistema de
segurança pública, com o objetivo de garantir a
segurança das embarcações no meio aquático. A
segurança também deve ser trabalhada em terra,
através de ações de policiamento ostensivo e preventivo
e também de investimentos em capacitação de salvavidas.
R e v i t a l i z a ç ã o d a M a r i n a d e It a p a r i c a .
Compatibilizar o modelo de administração mista
(proposta neste trabalho) adaptando para Itaparica e
pactuando com os atores das instâncias
governamentais e setor privado. Este novo modelo de
gestão deverá responsabilizar-se pela segurança das
embarcações ancoradas ou apoitadas nas proximidades
e pela ampliação do número de vagas na Marina. A
capacitação da comunidade local deve ser apoiada,
melhorando a qualidade do receptivo para o turismo
náutico.
Readequação e implantação do projeto da Via
Náutica em Salvador. O Projeto da Via Náutica que
pertence à Prefeitura de Salvador, foi iniciado e
interrompido há alguns anos. Considera-se que a
concepção deste projeto ainda se mostra bastante
adequada, podendo contribuir para integrar Salvador
ao conjunto náutico da Baía de Todos-os-Santos. Por
esta razão recomenda-se a sua retomada e
implementação.
Readequação do Porto de Salvador tornando-o o
primeiro Porto Turístico do Brasil. Este projeto
envolve a melhoria da estação de passageiros do Porto
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de Salvador, criando uma estrutura mais adequada para

permanência do turista na cidade.

Maritime, na França, para a criação de uma Escola de
Vela em Salvador. Esta deverá ser implementada com
alunos do ensino público, os quais terão a opção da
náutica (vela) na disciplina educação física. O projetopiloto será feito na área da Jequitaia. Em paralelo às
aulas de vela, os alunos terão acesso também ao
conhecimento básico para manutenção de barcos. Este
projeto ajuda a preparar os possíveis candidatos ao
curso de capacitação de excelência náutica a ser
montado pelo Governo Federal, Governo do Estado da
Bahia e Federação das Indústrias Náuticas da França, no
mesmo local.
Capacitação da mão-de-obra para o segmento
náutico. Criar o Centro de Excelência Náutica, com o
objetivo de qualificar a mão de obra para os diversos
serviços de apoio à náutica, atraindo interessados a
ingressarem no segmento. Este Centro poderá também
ser implantado no prédio da Jequitaia, em negociação já
iniciada com a Petrobras e a Secretaria da Educação do
Estado da Bahia. Além de abrigar os cursos
propriamente voltados para a náutica, será também o
propulsor do planejamento dos diversos cursos de
capacitação (segurança alimentar, meio ambiente etc.)
em Salvador, como nos diversos municípios que
compõem a Baía de Todos-os-Santos, em consonância
com a governança, que será institucionalizada para a
náutica na BTS.
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Elaboração de estudo de viabilidade para

significativas, que, devido às condições do mar agitado,

construção de atracadouro em Cações. Devido a sua

correntes e ventos, algumas não possuem condições

localização, o distrito de Cações, no município de

adequadas para implantação de atracadouros nem

Jaguaripe, encontra-se nas proximidades de Mutá e da

terminais. Com o propósito de melhorar a circulação de

Ilha de Matarandiba. A decisão de implantação de

moradores e visitantes entre esses povoados

atracadouro, nessa localidade, deverá ser precedida de

(notadamente Praia Grande, Santana e Itamoabo)

estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira,

recomenda-se a melhoria dos acessos entre esses

com vistas a identificar as condições físicas locais, assim

povoados e as localidades que possuem condições

como a demanda efetiva poresse equipamento.

propícias à implantação de terminais hidroviários.

Elaboração de estudo de viabilidade para

Melhoria do Terminal Náutico de Salvador. Investir

construção de atracadouro em Itamoabo - Ilha de

na ampliação das estruturas náuticas do terminal, de

Maré. A localidade de Itamoabo é uma das mais

forma a melhorar a segurança e a qualidade de serviços

populosas e movimentadas da Ilha de Maré. Nela se

para a atracação dos barcos e conforto na estação de

encontram restaurantes e pousadas e é onde se dá, de

passageiros. Investir na reforma dos piers danificados,

maneira precária, o embarque e desembarque de

implantar Internet wireless, adequar a funcionalidade

moradores e visitantes que realizam o transporte

em terra às necessidades do turista náutico (cyber,

marítimo entre o continente e a ilha. Pode-se considerar

reparo, sala de rádio). Investir também na qualidade de

que este ponto seria o local ideal para a implantação de

serviço e segurança são ações que devem ser

terminal hidroviário. Entretanto, em virtude das

acompanhadas por uma definição de governança do

condições do mar, que se apresenta agitado em alguns

terminal náutico. É necessário criar uma administração

momentos, dificultando a construção/operação de um

profissional para o equipamento, seja pública ou

atracadouro, propõe-se a realização de estudo de

privada, através de concessão. Porém, é preciso definir

viabilidade técnica e econômico-financeira para a

contrapartidas que permitam ao Estado usar a estrutura

construção de um atracadouro em Itamoabo, sobretudo

em períodos pré-definidos para a implantação de ações

pela grande demanda já existente.

ligadas às políticas públicas e de divulgação do destino.

Instalação de marcação e boias em Caramuanhas e

GERIR

nos rios da Dona, Paraguaçu e Jaguaripe. A
implantação de balizamento nessas localidades tem
como objetivo delimitar e facilitar o acesso, sinalizando
ao turista náutico o melhor caminho e as áreas de
ancoragem, evitando acidentes, bem como proteger o
meio ambiente, definindo espaços e usos para outras

Implantação do modelo de Governança proposta
para a Baía de Todos-os-Santos. O modelo de
governança proposto tem um papel estratégico na
implementação do Plano. Constitui-se num desafio

atividades náuticas, como caça submarina, mergulho,

conciliare articular a integração entre os atores públicos

etc.

e privados em busca de um alinhamento para o
desenvolvimento da Baía de Todos-os-Santos. O

Melhoria dos acessos terrestres na Ilha de Maré-

modelo proposto encontra-se detalhado no item 7.4,

Salvador. A Ilha de Maré possui diversos povoados

reiterando que a sua implantação será decisiva para o

onde estão localizados os atrativos e serviços oferecidos

sucesso do Plano.

aos visitantes. São concentrações populacionais
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Criação e gerenciamento do primeiro Serviço de

Criação de chip eletrônico para registro de

Atendimento ao Consumidor Náutico - SAC

embarcações na Baía de Todos-os-Santos. Criação

Náutico do Brasil. Criação de uma estrutura integrada

de chip para registro das embarcações que transitarem

de serviços, com objetivo de acelerar a entrada de barcos

pela Baía de Todos-os-Santos, contendo todas as

estrangeiros em território nacional. Para tanto, é

informações relevantes para seu controle (data de

necessário que funcionem nesta estrutura postos

registro, validade da licença, etc.), permitindo também

avançados da Anvisa, Receita Federal, Polícia Federal e

a localização, via GPS, da embarcação.

Capitania dos Portos. Através desta ação que, deve ser
conjunta entre governos Federal e Estadual, será
possível reduzir o tempo de formalização da entrada de
turistas e embarcações de 3 a 4 dias para menos de uma
hora.
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Fomentar
Adequação das linhas de financiamentos a investimentos privados do setor náutico
Racionalização de procedimentos para licenças à implantação de empreendimentos de náutica
Articulação para redução do ICMS para indústria náutica de lazer
Atração de charter náutico de padrão internacional
Criação e implantação de plano de comunicação e promoção turística do segmento náutico na Baía de
Todos -os-Santos
Atração de investimentos privados em náutica
Atração e incentivos para implantação de Estações Náuticas na Baía de Todos -os-Santos
Apoio à realização de feiras e salões náuticos
Pesquisa de demanda de turismo náutico na Baía de Todos -os-Santos
Apoio ao receptivo de regatas internacionais na Baía de Todos -os-Santos
Apoio à realização de eventos esportivos náuticos na Baía de To dos-os-Santos
Investir
Melhoria nos atracadouros e implantação de piers flutuantes/poitas na Baía de Todos -os-Santos
Reestruturação da orla de Salvador
Melhoria da Segurança Pública – Criação da Guarda do Mar / implantação de sistema de segurança
pública
Revitalização da Marina de Itaparica
Readequação e implantação do projeto da Via Náutica em Salvador
Readequação do Porto de Salvador tornando-o o primeiro Porto Turístico do Brasil
Inclusão náutica para alunos do Ensino Médio em Salvador
Capacitação da mão-de-obra para o segmento náutico
Elaboração de estudo de viabilidade para construção de atracadouro em Cações
Elaboração de estudo de viabilidade para construção de atracadouro em Itamoabo - Ilha de Maré
Instalação de marcação e boias em Caramuanhas e nos rios da Dona, Paraguaçu e Jaguaripe
Melhoria dos acessos terrestres na Ilha de Maré-Salvador
Melhoria do Terminal Náutico de Salvador
Gerir
Implantação do modelo de Governança proposta para a Baía de Todos -os-Santos
Criação e gerenciamento do primeiro SAC Náutico do Brasil
Criação de chip eletrônico para registro de embarcações na Baía de Todos -os-Santos.

1
1.1
1.2
1.3
1.4

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
3
3.1
3.2
3.3

2.3

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
2
2.1
2.2

1.5

Eixos Estratégicos/Ações

N.

Salvador
Salvador
Baía de Todos -os-Santos

Itaparica
Salvador
Salvador
Salvador
Baía de Todos -os-Santos
Jaguaripe
Salvador
Baía de Todos -os-Santos
Salvador
Salvador

Baía de Todos -os-Santos

Baía de Todos -os-Santos
Salvador

Baía de Todos -os-Santos
Baía de Todos -os-Santos
Salvador
Baía de Todos -os-Santos
Baía de Todos -os-Santos
Baía de Todos -os-Santos

Baía de Todos -os-Santos

Baía de Todos -os-Santos
Baía de Todos -os-Santos
Baía de Todos -os-Santos
Baía de Todos -os-Santos

Localização

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

Ações
Emergenciais

Classificação das Ações e Definições dos Prazos - Síntese

X

X

X

X
X
X

X

Ações de
Curto Prazo

X

X
X

X
X

Ações de Médio
e Longo Prazo
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A ções Estr atégicas

As ações apresentadas neste estudo podem ser
classificadas em três horizontes temporais de execução:

que, embora classificada como ação de curto prazo,
deve sercontínua.

Ações Emergenciais: cuja necessidade foi observada
pela análise SWOT e obtida diretamente no processo
participativo com a comunidade e apontadas pela Setur.
Criam as bases necessárias para o desenvolvimento do
setor náutico na BTS, inf luindo nos aspectos
relacionados ao turismo/lazer, comércio e na indústria
náutica.

Ações de Curto Prazo: visam principalmente ao
fomento da atividade náutica na BTS, incluindo a
atração de investimentos privados, diretos e indiretos,
para o desenvolvimento do turismo náutico. Neste
horizonte temporal está a capacitação da mão de obra,
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Ações de Médio e Longo Prazos: são em sua maioria
ações que requerem maior inversão de capital e a
elaboração de projetos de maior envergadura, além de
aspectos relacionados à inovação tecnológica. Por este
motivo necessitam de um maior prazo para a sua
implantação.

X
X
X
X

Salvador
Baía de Todos -os-Santos
Salvador
Salvador
Salvador

Estudo de viabilidade para construção de atracadouro em Itamoabo - Ilha de Maré

Melhoria dos acessos terrestres na Ilha de Maré-Salvador

Melhoria do Terminal Náutico de Salvador

Implantação do modelo de Governança proposta para a Baía de Todos -os-Santos

X

X

Salvador
Salvador

Readequação e implantação do projeto da Via Náutica em Salvador

Readequação do Porto de Salvador tornando-o o primeiro porto Turístico do Brasil

Criação do chip eletrônico para registro de embarcações na Baía de Todos -os-Santos.

Baía de Todos -os-Santos

X

X
Salvador

Apoio à realização de feiras e salões náuticos

Atração e incentivos para implantação de Estações Náuticas na Baía de Todos -os-Santos

X

Salvador

Baía de Todos -os-Santos

Baía de Todos -os-Santos

Médio e Longo Prazo

Criação e gerenciamento do primeiro SAC Náutico do Brasil

Capacitação da mão de obra para o segmento náutico

X

X

Apoio à realização de eventos esportivos náuticos na Baía de Todos -os-Santos

Itaparica

Baía de Todos -os-Santos

Apoio ao receptivo de regatas internacionais na Baía de Todos -os-Santos

Revitalização da Marina de Itaparica

X
X

Baía de Todos -os-Santos
Baía de Todos -os-Santos

Pesquisa de demanda de turismo náutico na Baía de Todos -os-Santos

X

Baía de Todos -os-Santos

Atração de investimentos privados em náutica

Curto Prazo

Instalação de marcação e boias em Caramuanhas e nos rios da Dona, Paraguaçu e Jaguaripe

X
X

Salvador
Jaguaripe

X

Baía de Todos -os-Santos

Estudo de viabilidade para construção de atracadouro em Cações

X
X

Salvador

Inclusão náutica para alunos do Ensino Médio em Salvador

Melhoria da Segurança Pública – Criação da Guarda do Mar / implantação de sistema de segurança pública

Reestruturação da orla de Salvador

X

Melhoria nos atracadouros e implantação de piers flutuantes/poitas na Baía de Todos -os-Santos

Investir

Baía de Todos -os-Santos

X

Baía de Todos -os-Santos
Baía de Todos -os-Santos

Criação e implantação de plano de comunicação e promoção turística o segmento náutico na Baía de Todos -os-Santos

X

Baía de Todos -os-Santos

Articulação para redução do ICMS para indústria náutica de lazer

Atração de charter náutico de padrão internacional

X
X

Baía de Todos -os-Santos
Baía de Todos -os-Santos

Fomentar

Racionalização de procedimentos para licenças à implantação de empreendimentos de náutica

Localização

Adequação das linhas de financiamentos a investimentos privados do setor náutico

Emergenciais

Horizontes Temporais de Execução

O Quadro a seguir sintetiza temporalmente as ações elencadas pelo Plano.

X

X

X

Gerir
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Durante o processo de elaboração do Plano

centros de convenções e feiras; contudo, permanecem

Estratégico os empresários do setor náutico da BTS

ainda grandes lacunas e barreiras ao desenvolvimento

mostraram-se participativos, demonstrando certa

do turismo no Estado.

ansiedade pela implantação do Plano, o que demonstra

A região também possui empreendimentos

uma mudança de comportamento, uma vez que se

hoteleiros, restaurantes e serviços em diversas

mostraram solidários com o Governo,

localidades da BTS, porém, sua maioria, concentrada na

comprometendo-se em assumir responsabilidades

capital, Salvador. Diante de tal situação, o Governo do

inerentes à iniciativa privada.

Estado vem executando um trabalho de captação de

O que a história do segmento náutico na BTS

investimentos privados, a fim de que outras cidades da

tem demonstrado é uma postura paternalista do

BTS venham a ter a mesma sustentabilidade econômica

Estado, que é cobrado pelos atores, pela execução de

que Salvador, através dos benefícios do efeito

ações que cabem ao setor privado. O papel do Estado

multiplicadordo turismo nas comunidades locais.

está muito mais relacionado a fomentar e estimular

Existem diversos propostas de

investimentos para o desenvolvimento do setor, criando

empreendimentos privados para a Baía de Todos-os-

as condições e infraestruturas necessárias para que os

Santos que contribuirão com o desenvolvimento da

investimentos realizados deem retorno, criando assim

atividade náutica, incrementando a oferta de serviços e,

um círculo virtuoso: fomento – investimentos –

consequentemente, prolongando a estadia dos visitantes.

desenvolvimento da náutica na BTS – fomento..

A seguir alguns dos projetos e empreendimentos

O Planejamento Integrado da Execução das ações é uma

previstos na BTS que preveem parcerias para seus

premissa básica, dado o caráter multissetorial do

investimentos:

segmento, que exige articulação e responsabilização
das três esferas de governo (Federal, Estadual e

O Projeto Ilha de Cajaíba está localizado no

Municipais), lideradas pelo Governo do Estado da

município de São Francisco do Conde, onde se encontra

Bahia. Fica evidente a importância de uma postura pró-

um antigo casarão secular. A Ilha de Cajaíba funcionará

ativa do setor privado, promovendo investimentos e

como um complexo turístico de alto luxo em uma área

implementando ações que visem à sustentabilidade da

de 1.100 hectares de reserva natural, com campo de

náutica na Baía de Todos-os-Santos, a partir do fomento

golfe, quadras esportivas, marina, centro comercial e

governamental.

educacional, com previsão de aproximadamente 2.300
unidades habitacionais.

Levantamento de oportunidades e necessidades
de investimento privado

A Baía de Todos-os-Santos possui uma infraestrutura
pública receptiva que inclui o Aeroporto Internacional
de Salvador, rodovias para todas as regiões do Estado e
do país, serviço de energia elétrica, terminais
hidroviários, saneamento e telecomunicações, além de

98

PLANO ESTRATÉGICO DO TURISMO NÁUTICO NA BAÍA DE TODOS-OS-SANTOS
SECRETARIA DE TURISMO DA BAHIA

Centro de Hospitalidade e Fomento ao Turismo

manguezais, platôs de areia, além de uma floresta na

Científico Santo Antônio do Paraguaçu - o projeto

ilha principal. A propriedade possui 14 hectares, mas

localiza-se às margens do Rio Paraguaçu, no Recôncavo

pode ser expandida através de parcerias com

Baiano, e foi concebido a partir da recuperação e

proprietários em áreas vizinhas.

adaptação do 2º Convento Franciscano construído no
Brasil (em 1646). Está prevista a implantação de 27

As principais atividades previstas para serem

apartamentos no prédio do Convento, 7 suítes e mais 20

desenvolvidas na reserva são: pesquisa da vida

apartamentos na área do pomar circunvizinho (2,8 ha),

selvagem, educação ambiental e ecoturismo. Haverá

além de auditórios, salas de aula e áreas de lazer. O

também um hotel que terá a infraestrutura necessária

empreendimento terá laboratórios para a realização de

para abrigar cursos, convenções e eventos. A iniciativa é

pesquisas sobre a biodiversidade do Recôncavo,

concebida como uma sociedade comercial nos quais

oficinas artístico-culturais e estrutura voltada à prática

50% dos lucros serão destinados à pesquisa e educação.

do ecoturismo. Sua localização privilegiada, vizinha à
Reserva da Peninha – uma Unidade de Conservação de
Uso Sustentável (RPPN) – propiciará uma ambientação
tranqüila para investigação científica, descanso e lazer.
Ações de cunho social também estão previstas para a
região, como capacitação de mão de obra local para
absorção no empreendimento. Vale informar que o
Projeto está aberto a convênios e parcerias com
Universidades e Faculdades públicas ou privadas,

O Projeto Ilha do Dourado está localizado na ilha de
mesmo nome e prevê a construção de um hotel resort
com 106 apartamentos, com restaurantes, quadras
esportivas, apoio náutico com marina para 160
embarcações e heliporto. O Projeto prevê também um
condomínio residencial com 48 casas, ligado ao
complexo turístico.

nacionais ou estrangeiras.
O Projeto Ilha de Bimbarras Parque compreende
O Projeto Eco Resort Casa Grande está localizado às
margens do Lagamar do Iguape, no encontro das águas
do mar com as do Rio Paraguaçu. O projeto se encontra
em um importante sítio histórico, tendo como âncora o
prédio secular da Casa Grande, no qual está o primeiro
engenho de cana-de-açúcar instalado na região. Abriga

uma área de ilha de 184 hectares divididos em zonas com
f i n s e s p e c í f i co s , co m o re s e r v a e co l ó g i c a ,
empreendimento de turismo e lazer, apoio náutico,
cultivo marinho, produção agrícola e pecuária é um
projeto orientado para o turismo ecológico, recreativo e
autossustentado.

também remanescentes de Mata Atlântica, sendo uma
Unidade de Conservação de Uso Sustentável (RPPN). O

O Eco-Resort WILD CANVAS faz parte de uma reserva

projeto prevê a implantação de um hotel de 70

natural subtropical, desabitada, na costa oeste de

apartamentos, modulados em 04 grupos, com

Itaparica. A localidade abriga uma pequena ilha cercada

possibilidades de ampliação, além de saguões, salas de

de manguezais, platôs de areia e mata virgem. As

estar e jogos, piscinas com deck e bar, quadras de tênis,

atividades principais indicadas na reserva são: pesquisa

restaurante típico e marina para atracação de

da vida selvagem e procriação, educação ambiental e

embarcações.

ecoturismo. Prevê-se também um hotel de vinte
apartamentos, dez cabanas e três salas de reunião para

Reserva Natural - WILD CANVAS está localizada

conferências.

numa ampla área desabitada da costa oeste da Ilha de
Itaparica, a apenas 45 minutos de ferry-boat da cidade
de Salvador. Inclui uma pequena ilha cercada de
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Logic Bahia Marine funciona integrada a uma agência

que são: o Proatur e o Proturismo. Contudo, não

de turismo e objetiva a construção, exploração, venda e

existem linhas de crédito específicas para empresas que

locação de embarcações do tipo “catamarã”, destinadas

atuam no segmento de turismo náutico, com juros e

a variadas atividades náuticas. As modernas

condições de pagamento diferenciados, créditos diretos

embarcações Logic 5700 Cat (para 60/70 passageiros) e

para consumidores de produtos e equipamentos

Logic 7000 Cat (110 passageiros) são exemplos

náuticos (principalmente embarcações), e/ou

significativos da linha de barcos da empresa. Ambas

subsídios fiscais à indústria náutica.

apresentam cascos simétricos e são construídas através

Vale lembrar também que financiamentos de

da exclusiva tecnologia “No Wood System”. Possuem

organismos estrangeiros podem ingressar no país

comando avante, bar, W.C., display para produtos e

atendendo às legislações vigentes.

estante para TV evídeo.

Grande Hotel de Itaparica tem hoje como
proprietário o Serviço Social do Comércio – SESC e será
utilizado como colônia de férias pelos trabalhadores do
comércio de bens e serviços, seus familiares e
dependentes, no intuito de fomentar o turismo. Estão
previstas 90 unidades habitacionais, áreas de
entretenimento e lazer.

Além dos projetos citados anteriormente
foram identificadas outras oportunidades de negócios
para futuros investimentos, tais como:
·

Organização de programas e roteiros de
pesca esportiva e mergulho.

·

Criação de pequenos negócios como a
implantação de taxi-boat e serviços ligados
à náutica, no entorno dos terminais e
atracadouros.

·

Criação de Bases de charter.

·

Criação de roteiros náuticos na BTS,
incluindo o Paraguaçu.

·

Realização de eventos esportivos.

·

Criação de estações náuticas.

·

Implantação de linhas de transportes
náuticos na BTS.

No que tange às fontes de financiamento para o
desenvolvimento de negócios na área de turismo para o
setor privado, o Banco do Nordeste possui duas linhas
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GOVERNANÇA PARA O TURISMO NÁUTICO NA
BTS
Ao refletir sobre a forma de governança que seja
capaz de subsidiar a estrutura de gestão para o
desenvolvimento do turismo náutico na BTS, confrontase com a percepção do espaço geográfico da Baía de
Todos-os-Santos como território, não apenas como
ponta de sistemas e de fluxos, mas como centralidade
instauradora de novos vínculos e impulsionadora de
mudanças.
A territorialização facilita o acesso coletivo à
participação, ao conhecimento e à renda, contudo,
supõe mudanças estruturais que alteram padrões de
relacionamento e desativam mecanismos de
segregação. Por outro lado, o desenvolvimento com base
territorial é inseparável de novas dinâmicas
participativas, capazes de constituir um espaço comum
de compartilhamento, rompendo o desequilíbrio entre
lugares e fluxos.
Outros aspectos que merecem ser ressaltados e
pensados são: as dimensões que foram consideradas
relevantes nesse processo de planejamento em que a
atividade náutica, vinculada ao turismo, é vista como
20
indutora do desenvolvimento na BTS, todavia, no
Brasil, a potencialidade da náutica ainda não foi
aproveitada em seu todo.
Considerando que a atividade náutica tem um
elevado efeito multiplicador sobre o ponto de vista do
turismo interno e externo, com impacto na indústria de
navegação e forte articulação com a cultura, meioambiente, esporte e lazer, o modelo de estrutura de
governança deve ser concebido baseado nos eixos
macroestratégicos coerentes com o desejo dos atores
cansados e resistentes a mais um plano. As estratégias
partiram de duas constatações: simplicidade e
factibilidade, diante dessa realidade, os eixos
macroestratégicos foram fundamentados numa
questão básica e prática que são os investimentos, de
fácil assimilação e compreensão de todos.
Neste sentido, a definição das macroestratégias
do Plano que tomaram os investimentos como um fator
definidor, o foco foi voltado para compatibilização das

estratégias de investimento e ações estruturantes,
enquanto a governança está voltada para: fomentar/
investir e gerir através da visão integrada: sócioeconômica-cultural-ambiental e esportiva.
São vigorosos argumentos para fortalecimento
destes três setores, com vistas ao bem-estar da
população na BTS. As contribuições agregadas ao
turismo, pelo setor cultural, foram geradas ao longo de
cinco séculos e se constituíram em patrimônios
materiais e imateriais incluindo os setores industriais de
produção áudio visual, editorial e as industrias tidas
como criativas, design e propaganda.
Essas riquezas, que são únicas e valiosas, não
podem ser replicadas na mesma dimensão de qualidade
e originalidade em qualquer outra parte. O setor
ambiental, não menos rico e singular que o cultural,
contribui com imponentes acervos naturais – flora e
fauna, integrantes de áreas de proteção e unidades de
conservação, regiões pesqueiras, Mata Atlântica e
extensos manguezais, que necessitam de maior
valorização tanto de parte das instâncias
governamentais quanto dos investidores privados.
A sócioeconomia é aqui tida, também, como
recursos, e se funde na perspectiva do desenvolvimento
no modelo de governança, com a condição que a
integração entre os setores contribua para os
relacionamentos comerciais, atraindo novos turistas
náuticos, fortalecendo o território da BTS, além de poder
reduzir sensivelmente, os distanciamentos, sobretudo,
institucionais, com o das economias locais.
O esporte é considerado como um segmento a ser
representado e integrado entre a indústria náutica,
proprietários de barcos de lazer e charters. Enquanto
que as marinas estão classificadas nessa fase de
concepção da governança, tanto como serviços e
produtos e/ou investimentos. O fundamental é que a
representação seja abrangente, mas que também se
estabeleça como canal de confiança, transparência e
comunicação, hábil o suficiente, tanto para atrair novos
investimentos, quanto para mobilizar seus
representados, mantê-los, multiplicar e ainda articular e
mediaras instâncias governamentais.

20.Quadro em Anexo – Fatores de relevância.
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A integração como ferramenta facilita a

Tem outro momento mais recente, a

otimização e a utilização dos investimentos; o estímulo

experiência do GT Náutico sinaliza para a observância

ao fomento, à transparência e à qualidade da gestão,
porém, sugere a operação de uma estrutura permanente
a ser operacionalizada com a participação dos setores,
na expectativa de que o impacto sobre a demanda seja

de outro aspecto, ainda que tenha respeitado o princípio
da institucionalização, integrando o Turismo, Esporte,
Indústria e Comércio, suportes integradores da náutica,

positivo, desde que haja organização mais efetiva e a

faltou uma nítida liderança, somada à vontade política

oferta de serviços seja mais racional. O Quadro abaixo

de integrar e colegiar para desenvolver a atividade por

apresenta a análise para fundamentar a necessidade de

parte do Governo do Estado.

governança.

As lições aprendidas com essas experiências mais

No processo de reflexão e discussão coletiva
sobre as alternativas de governo, não se podia deixar de
considerar as experiências anteriores nada voltadas
para a náutica; no passado recente, encontra-se o
Cenab, uma experiência que deu início ao
desenvolvimento do turismo náutico e contou com a

recentes, possibilitam algumas leituras criticas:
- A questão náutica revela um grande poder de
atração e comprometimento junto aos atores.
- A necessidade imediata de iniciar o processo
operacional, compartilhado, que por sua vez,

força da vontade política e por questões relativas a

depende da governança;

fragilidade de gestão, mesmo tendo se constituído

- Identif icar possíveis alianças infra

numa organização sem fins lucrativos para adotar a

governamentais e privadas que queiram aderir

gestão de uma dinâmica mais ágil, estancou na

a o co m p ro m i s s o d e co m p a r t i l h a r a

descontinuidade de processos governamentais .

gestão/governança.

F unda m e nto s da N ec essid ade de G ov ern anç a
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Capitalizar

Aproveitar

Instrumentos do plano
Processo de compartilhamento
Informações obtidas
Interesse Ministério do Turismo / SETUR
e atores locais

Comprometimento dos atores pela Náutica
Interesse político das instâncias governamentais
federal, estadual e municipal
Baixa resistência à integração

Monitorar

Eliminar/Neutralizar

Adequação da metodologia
Resultados qualitativos
Comunicação verticalizada
Rotatividade das equipes

Excesso de burocracia que gera impasses
Descontinuidade causada pelas eleições partidárias
Déficit educacional, atendimento social insuficiente
Superposição de ações
Baixa capacitação e qualificação
da mão-de-obra local
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Alternativa Proposta
Criar uma nova estrutura híbrida, mista e

longo prazo, é necessário definir os objetivos da
governança:

colegiada liderada pela SETUR, voltada para a cadeia
náutica, considerando as interfaces da sócio-economia-

·

Coordenar, colaborar, viabilizar ações em
conformidade com as legislações;

cultura-meio-ambiente-esporte e lazer. A função deste

·

Contribuir com o Estado, Municípios, União e

processo de incubação seria integrar pesquisa e ações de
mercado, associando o público (SETUR) ao privado
(estrutura híbrida), beneficiando o processo com o
know how do poder público e valorizando o dinamismo

Investidores, no desenvolvimento e execução
de ações relacionadas ao Turismo Náutico na
BTS;
·

Facilitar para a consecução dos objetivos de

do setor privado. Dentro da estrutura da SETUR, a

desenvolvimento da BTS, de forma isolada ou

instituição incubada pode ser ligada à SUINVEST.

articulada;

O objetivo maior é o da transmissão de
conhecimento da SETUR para a instituição incubada

·

para que ela possa se autonomizar processualmente, até
se tornar independente, assumindo uma figura jurídica
definitiva, que pode ou não ser uma Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP.
Todavia, o processo de concepção da
governança requer uma clara definição de sua missão,
que no âmbito deste Plano pode ser definida como:
Promover direta ou indiretamente o desenvolvimento do
Turismo Náutico na Baía de Todos-os-Santos.
Uma vez que a missão é ampla e genérica, para que
de fato sejam alcançados resultados duradouros e de

Dotar a gestão de transparência com a
comunicação horizontal informando a
aplicaçãodos recursos;

·

Articular, mediar para evitar os conflitos que
surgirem no processo de desenvolvimento do
Turismo Náutico na BTS;

·

Participar ativamente do processo de captação
de recursos;

·

Monitorar o impacto das ações executadas
pelos diversos atores (públicos e privados) para
o desenvolvimento da náutica na BTS;
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Concluindo, a operacionalização desses instrumentos

infraestrutura, segurança, o que já indicaria a

que levarão à implantação da governança exige que não

necessidade de articulação entre as diferentes

se interrompa a discussão e definição com os

secretarias de Estado.

envolvidos, sob a legítima liderança da Setur, que, por

Outro aspecto de complexidade é o fato que, de

sua vez, deverá pactuar de imediato com os municípios,

acordo com os conceitos de parceria, as partes devem ter

seus papéis e responsabilidades, para evitar a

algo a ganhar. Por isso, no processo de parceria é

desmotivação dos atores e assegurar a continuidade do

importante que fiquem claros os papéis de cada um dos

processo iniciado com a elaboração deste Plano.

atores, com o que eles vão contribuir, quais são seus
objetivos e o que eles vão ter como resultado. Uma
parceria deve ainda produzir efeitos visíveis e reais, quer

Aliançase Parcerias
O estabelecimento de parcerias e alianças sólidas
é um dos diferenciais das ações estratégicas de sucesso.

sejam eles materiais ou imateriais, numa relação onde
as duas partes saiam ganhando.

Diante do desafio do desenvolvimento da atividade
náutica na Baía de Todos-os-Santos, é evidente a

Critérios paraa buscaeseleçãode parceiros

necessidade de articulação de diversos segmentos para

Antes da definição dos critérios para alianças e

o alcance dos objetivos. Esta evidência começa pela

parcerias, há que se esclarecer que existem diferenças,

diversificação de segmentos da náutica, que

não só semânticas, mas de teor prático entre as duas

sumariamente pode incluir atividades de turismo,

expressões. Essas diferenças podem ser visualizadas, de

esporte e lazer, cultura, indústria e comércio,

maneira sintética, no Quadro 11, a seguir:

Distinção entre Parceria e Aliança
C ONCEITO
INDICADOR
Tempo de duração

PARCERIA
Ações pon tua is

ALIANÇ A
Ações d e lon go prazo ou
associações permanen tes

Partem da necessidade

Parte m da constataçã o de

Necessidade de

de intercom plemen taridade

que podem atuar isoladamen te,

complementaridade

de recursos e capacid ades

mas des ejam

entre organizações

poten cializa r sua atuação ju ntos.

G rau de identidade

Neces sid ade de pou ca ou
nen huma iden tidade

Grande iden tidade entre si

C ompartilh amento

Exige pouco

Compartilhamento de visões e

de crenç as e valores

compartilh amento

valores semelhantes

Neces sária

Imprescindível

Ações pon tua is de menor

Perenidad e no relacion amento e

dimensão

maior d imen são

Definição de
planejamen to,
objetivos e papéis
Dimensão da ação

Impacto da ação

Impacto da ação

Fonte: Bittencourt, 2009
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Men or impa cto, médio e cu rto
prazo

Maior impacto, peren ida de

Comprometimento

Colaboração com foco específico,

substantivo e gran de impacto

curto e méd io praz o
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A partir dos indicadores da tabela anterior,

Esses impactos devem estar mensurados no

podemos elencar como principais critérios para

documento de estabelecimento da

formalização de parcerias e alianças:

parceira/aliança.
Identificaçãode parceiros

·

O tempo de duração – as alianças e parcerias
devem ter em vista o prazo das ações para as
quais foram estabelecidas, não sendo
encerrados antes de serem alcançados os
objetivos.

·

·

Para o aperfeiçoamento das ações e a
consolidação do Plano, no atual cenário diversificado,
onde a concorrência de mercado no segmento náutico, é
crescente (junto com a ampliação da qualidade dos
serviços e destinos deste segmento em outros

Necessidade de complementaridade – as

localidades do mundo), evidenciam-se três atores

parcerias e alianças devem ser estabelecidas de

potenciais para o alcance máximo dos resultados, nas

forma a evitar a superposição de ações e a

áreas social, ambiental, econômica e cultural: o

potencializar os recursos financeiros,

Primeiro Setor (representado pela Federação, Estados

materiais e humanos investidos no segmento

e Município da BTS); o Segundo Setor (a Iniciativa

náutico na BTS.

Privada – empresariado ligado direta e indiretamente

Grau de identidade – deve ser feito um

ao segmento); e o Terceiro Setor (Sociedade Civil, visto

alinhamento entre os atores, buscando a

que a comunidade pode ser parceira, dentro ou fora de

identidade de objetivos e diretrizes para

modelos tradicionais de organização).

atuação coordenada e conjunta.
·

·

·

A complexidade da BTS e os desafios para o

Compartilhamento de crenças e valores –

desenvolvimento da náutica na região, revelam-se

os parceiros envolvidos no processo devem ter

maiores do que a capacidade de atuação de cada setor,

o mesmo objetivo e compartilhar das mesmas

individualmente, tendo as experiências já

crenças e valores éticos que a estrutura de

implementadas demonstrado que nenhum deles foi

governança montada para a execução do Plano.

capaz de equacionar isoladamente todos as barreiras

Definição de planejamento, objetivos e

que se impõem ao turismo náutico na Baía de Todos-os-

papéis – antes do estabelecimento da aliança

Santos.

e/ou parceria, deve ser feito um termo de ajuste

Desta maneira, a implementação do trabalho

de conduta onde estejam claros os papéis,

através de alianças e parcerias, com a liderança da

objetivos e todo o planejamento, com vistas a

estrutura de governança a ser implementado, torna-se

garantir que a relação seja de ganho para os dois

uma opção, ou praticamente uma obrigação, na adoção

lados.

de meios sustentáveis para implementação das

Dimensão da ação – o dimensionamento das

estratégias.

ações deve constar no planejamento, a relação
deve ser transparente, cada ente envolvido na
parceria/aliança deve ser envolvido na justa
medida para a qual sua atuação foi
dimensionada.
·

Impacto da ação – as parcerias/alianças
a d o t a d a s d e ve m p r o d u z i r i m p a c t o s
significativos na Baía de Todos-os-Santos, em
especial no desenvolvimento do setor náutico.
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Possíveis Instituições Parceiras do Turismo Náutico na BTS
FEDERAL

ESTADUAL

MUNICIPAL

Ministério do Turismo

Secretaria de Turismo /
BAHIATURSA

Secretarias Municipais de
Turismo / Prefeituras
Municipais

Ministério das Cidades

Secretaria de Desenvolvimento
Urbano

Secretarias Municipais de
Obras e Infra-Estrutura

Ministério dos Transportes

Secretaria de Infra-Estrutura /
AGERBA

Secretarias Municipais de
Transporte

Ministério da Cultura /
IPHAN

Secretaria de Cultura / IPAC

Fundação Gregório de Mattos
(Salvador) / Secretarias
Municipais de Cultura

Ministério do Meio Ambiente

Secretaria de Meio Ambiente /
IMA / INGÁ

Secretarias Municipais de Meio
Ambiente

Ministério do Esporte

SETRE/SUDESB

Secretarias Municipais de
Educação / Esporte

Superintendência de
Patrimônio da União – SPU

Escritório Regional da SPU

__________________

Ministério da Defesa /
Marinha / Capitania dos
Portos

__________________

__________________

Ministério da Indústria e
Comércio

Secretaria da Indústria,
Comércio e Mineração

Secretarias Municipais de
Comércio

Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social

DESENBAHIA

Instituições ou Fundos
Municipais de Crédito e/ou
Fomento

Ministério da Integração
Nacional / SUDENE

Secretaria de Relações
Institucionais

__________________

Conselhos Federais (Turismo,
Cultura, Educação etc)

Fórum Estadual (Turismo,
Cultura, Educação etc)

Conselhos Municipais
(Turismo, Cultura, Educação
etc)

Polícia Federal

Secretaria de Segurança
Pública / Polícia Militar da
Bahia

Guardas Municipais (quando
houver)

Minsitério da Saúde ANVISA

Secretaria de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde

GRPU

Banco do Nordeste

__________________

PROCON

No quadro acima, os parceiros/aliados, estão
elencados com ênfase no Estado da Bahia e nos
municípios da BTS. É necessário, antes da implantação
do Plano, um rebatimento para a esfera federal,
principalmente no que se refere às instituições de
financiamento (já que a implantação do conjunto das
ações intensivas e moderadas requer um grande
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__________________

montante de investimentos). Cabe ainda, esclarecer
que se tratam de instituições parceiras/aliadas, mas que
não devem, em seu conjunto integrar a estrutura de
governança, pois, conforme já mencionado, esta deve
ser leve para propiciar agilidade aos processos de
decisão e execução das ações.
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O cronograma apresentado a seguir foi

Planode implementação

estabelecido, levando em consideração o horizonte
Para o alcance do objetivo macro das estratégias

temporal das ações (emergenciais, curto prazo e

intensiva e moderada, através das ações de curto, médio

médio/longo prazo), sendo traçado na perspectiva de

e longo prazos, é necessário organizar a implementação

execução em 10 anos, e apontando ações contínuas, que

das ações, estabelecendo fases e um cronograma, a

embora tenha sua data limite no ano de 2010, devem ser

serem executados pela estrutura de governança,

executadas enquanto se fizerem necessárias para a

capazes de dar conta da complexidade do cenário da

sustentabilidade do setor náutico na Baía de Todos-os-

BTS.

Santos.

F ases de P lanejamento e Implantação do Plano Estratégic o
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Articulação para redução do ICMS para indústria náutica de lazer

Atração de charter náutico de padrão internacional

Criação e implantação de plano de comunicação e promoção turística o segmento náutico na Baía de Todos -os-Santos

Atração de investimentos privados em náutica

Atração e incentivos para implantação de Estações Náuticas na Baía de Todos -os-Santos

Apoio à realização de feiras e salões náuticos

Pesquisa de demanda de turismo náutico na Baía de Todos -os-Santos

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

X

X

X

X

X

X

X

X

Capacitação da mão-de-obra para o segmento náutico

Estudo de viabilidade para construção de atracadouro em Cações

2.8

2.9

X

X

X

Gerir

Implantação do modelo de Governança proposta para a Baía de Todos -os-Santos

Criação e gerenciamento do primeiro SAC Náutico do Brasil

Criação do chip eletrônico para registro de embarcações na Baía de Todos -os-Santos.

3

3.1

3.2

3.3

X

X

X

Inclusão náutica para alunos do Ensino Médio em Salvador

2.7

X

X

Readequação do Porto de Salvador tornando-o o primeiro porto Turístico do Brasil

2.6

X

2.13 Melhoria do Terminal Náutico de Salvador

Readequação e implantação do projeto da Via Náutica em Salvador

2.5

X

Revitalização da Marina de Itaparica

2.4

X

2.12 Melhoria dos acessos terrestres na Ilha de Maré-Salvador

Melhoria da Segurança Pública – Criação da Guarda do Mar / implantação de sistema de segurança pública

2.3

X
X

X

Reestruturação da orla de Salvador

2.2

2.11 Instalação de marcação e boias em Caramuanhas e nos rios da Dona, Paraguaçu e Jaguaripe

Melhoria nos atracadouros e implantação de piers flutuantes/poitas na Baía de Todos -os-Santos

2.1

2.10 Estudo de viabilidade para construção de atracadouro em Itamoabo - Ilha de Maré

Investir

2

X

Racionalização de procedimentos para licenças à implantação de empreendimentos de náutica

1.2

1.11 Apoio à realização de eventos esportivos náuticos na Baía de Todos -os-Santos

Adequação das linhas de financiamentos a investimentos privados do setor náutico

1.1

2010

X

Fomentar

1

1.10 Apoio ao receptivo de regatas internacionais na Baía de Todos -os-Santos

Ações

Nº

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2011

Cronograma das Execuções das Ações

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2012

X

X

X

X

X

X

X

X

2013

X

X

X

X

X

X

X

X

2014

X

X

X

X

X

X

X

X

2015

X

X

X

X

X

X

X

X

2016

X

X

X

X

X

X

X

X

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

2019
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Cenáriose resultados previstos para 10 anos

A partir dessas indicações, foi possível desenhar a
BTS, daqui a cinco anos, como:

A construção de cenários, seguindo os

·

Local onde há integração entre a iniciativa
pública, privada e comunidade

princípios metodológicos do trabalho, foi feita de
maneira participativa durante o Seminário Técnico de

·

Região com meio ambiente preservado

Planejamento. Para construção dos cenários e

·

Culturas locais preser vadas e sendo
transmitidas às gerações mais novas

apreensão das percepções foram aplicadas três questões
(que seguem no extrato abaixo). A primeira questão,

·

Equipamentos e serviços relacionados ao

com cinco desdobramentos, tinha o objetivo de

turismo náutico implementados e

apreender o pensar (visão do cenário atual, como

funcionando com qualidade

enxerga a BTS, conceitos pré-estabelecidos, etc),
principalmente referente aos cenários futuros.

·

Plenas condições de saneamento na BTS

·

Atividade turística fomentada e gerando

A segunda questão tinha como objetivo revelar o
sentir (qual o sentimento dos presentes com relação à

resultados para a comunidade
·

BTS), e exprimir em suas respostas o indicativo de
valores norteadores das estratégias. Por fim, a terceira
questão, reveladora dos quereres, tinha foco nos

Local seguro, tanto para a comunidade local
quanto para os turista

·

Imagem da BTS trabalhada internacionalmente

resultados esperados para o turismo náutico na Baía de
Todos-os-Santos e suas comunidades.
Na questão 1, no item como enxerga a BTS, foi
solicitado aos participantes que projetassem a BTS para
daqui a 5 anos. As indicações, transcritas a seguir, junto
com o conhecimento técnico, possibilitou o desenho
das ações.
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Perspectivas de Cenários
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Terminal Náutico de Salvador
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7. CONCLUSÃO
O processo de elaboração do Plano Estratégico
de Desenvolvimento do Turismo Náutico na Baía de

alinhamento através da comunicação, com o objetivo de
ampliar e aprofundar a participação através da crítica,
validação e pactuação das proposições.
Sendo a maior baía brasileira, a Baía de Todos-

Todos-os-Santos tem revelado que a complexidade e a

os-Santos reúne as condições naturais adequadas para o

simplicidade podem caminhar juntas. Ao confrontar-se
as singularidades de tamanha complexidade com o

desenvolvimento da náutica, com águas abrigadas de
temperatura na casa dos 25°C. As correntes marítimas

tratamento participativo e compartilhado, surgiram as

também a favorecem, traçando um curso natural do

estratégias simples, que uma vez trabalhadas

hemisfério norte até a Baía de Todos-os-Santos.

constituem-se como adequadas e efetivas.

A natureza abençoou a região, que possui uma

No início deste processo de trabalho havia por
parte da equipe técnica uma expectativa de que, por se

enorme diversidade de fauna e flora, podendo ainda ser
encontrados remanescentes de Mata Atlântica nativa. A

tratar de uma região caudatária da cultura baiana, com
igual vigor nos bens tangíveis e intangíveis, a tendência
natural seria uma ênfase nas questões culturais.

história do Brasil, que começou na Bahia, teve grandes
momentos na BTS, deixando de herança um
diversificado patrimônio cultural material e imaterial,

Todavia, o que se verificou foi uma presença cada vez

construído pelos brancos, índios e negros que se

mais marcante dos aspectos ambientais interfaceando
todo o processo de trabalho, notadamente explicitado
no resultado da análise SWOT e na fala dos
entrevistados, atores presentes nas reuniões de Grupos

misturavam na região.

Focais e no Seminário Técnico de Planejamento.

desenvolvimento do turismo náutico:

Por todos esses fatores, de uma forma
generalizada, a BTS reúne as condições básicas
necessárias para o começo do processo de

As dificuldades com as burocracias no trato das
questões fazendárias e ambientais levaram a proposta
de uma espécie de Serviço de Atendimento ao
Consumidor (SAC) Náutico. Embora a criação do
mesmo tenha sido apontada nas ações de gestão, sua
implementação requer melhor aprofundamento e
contribuições técnicas para seu detalhamento.
De importância fundamental para
implantação das estratégias de desenvolvimento do
turismo náutico na BTS, é a construção compartilhada
de um Plano de Comunicação e Promoção, que
contemple web site (trilingue), folheteria, mídias
audiovisuais, etc. ,levando-se em conta que as pessoas
simples dos lugares precisam ser atingidas pela
comunicação, que, por sua vez, deve ser bastante
ilustrada.
O processo participativo foi tratado como um
meio e fim em si mesmo, dado seu aspecto pedagógico
na via das mudanças coletivas. Ressalta-se que a
preocupação da equipe técnica foi a de utilizar sempre
uma linguagem acessível e, em algumas situações,
munir-se do conhecimento de termos técnicos afeitos à
náutica, com a postura de facilitar o diálogo e
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·

Meio ambiente ainda preservado;

·

Rico patrimônio histórico-cultural;

·

Infraestrutura mínima.

Todavia, a implantação do Plano Estratégico só
alcançará resultados significativos se:

·

Priorizar as interfaces com a comunidade local,
principalmente a inclusão desta como
beneficiária dos resultados, sendo objeto de
ações de capacitação;

·

Definir o modelo de governança a ser adotado,
antes do início das ações, com vistas à
institucionalização do desenvolvimento das
atividades náuticas na Baía de Todos-osSantos;

·

Houver articulação entre instituições de outros
setores, com vistas ao estabelecimento de
parcerias e alianças nas esferas federal,
estadual e municipal;
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·

·

Forem realizados ajustes fiscais e subsídios

náutica e a sociedade mostra-se receptiva ao fomento

com vistas a possibilitar o aumento de

das atividades. O momento é este e espera-se que, a

investimentos no setor;

partir desse Plano Estratégico de Desenvolvimento da

Forem executadas ações, em alguns casos

Náutica, a Baía de Todos-os-Santos resgate a sua

emergenciais, de preservação do patrimônio

tradição do mar.

cultural material e imaterial na BTS, com apoio
aos grupos que transmitem manifestações
culturais;
·

Forem executadas ações de preservação do
patrimônio natural, como redução do
desmatamento, reflorestamento, saneamento
e gerenciamento costeiro.

As estratégias apontadas reforçam a
necessidade de uma atuação articulada e integrada,
envolvendo setor público, privado e a sociedade,
conforme prevê o Plano. É recomendada a elaboração
de estudos de possibilidade de parcerias públicoprivadas, principalmente para as ações que requerem
maior investimento de capital, como as Estações
Náuticas.
É importante estar atento ao timing que o setor
requer. Este é um importante momento da náutica no
mundo; diversos países como a Croácia, Portugal e
Espanha, estão à frente da Bahia/BTS, já tendo
começado a criação de infraestruturas e promoção do
turismo náutico há mais de 10 anos. Adiar o start
necessário à execução das ações pode significar perder
uma grande oportunidade no crescente mercado
náutico internacional.
Mesmo assim, não é demasiado afirmar que
diante das condições naturais, culturais e históricas,
inerentes à Baía de Todos-os-Santos, é viável que esta
venha a assumir uma posição de destaque no turismo
náutico internacional. O cenário é favorável, uma vez
que já existe uma mobilização do setor público, o setor
privado está ávido por ações de desenvolvimento da
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