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1. INTRODUÇÃO 

 

 Os últimos relatórios da Organização Mundial do Turismo (OMT) têm mostrado que o 

turismo é, inquestionavelmente, uma das atividades econômicas de maior crescimento nos 

últimos anos. Segundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, no ano de 2014, o 

crescimento das atividades diretas desse setor foi superior ao crescimento do PIB em 123 dos 

184 países que são abrangidos pela pesquisa anual de impacto econômico deste setor. 

O setor de Turismo vem experimentando tanto uma expansão e diversificação de suas 

atividades, quanto uma ampliação das rotas turísticas além dos Estados Unidos e Europa, 

destacando países da América Latina e do Sudeste Asiático. 

Acompanhando o comportamento positivo do cenário turístico internacional, o turismo 

brasileiro também vem apresentando um bom desempenho.  Segundo a OMT, em 2014, as 

atividades diretas, indiretas e induzidas pelo setor do turismo representaram 9,6% do PIB 

brasileiro, fazendo com que o Brasil aparecesse na 9ª posição no ranking das economias do 

turismo no mundo. 

Dentre as regiões brasileiras, aquela que mais se sobressai na preferência dos turistas é 

a região Nordeste, principalmente, pelo segmento turístico de sol e praia. O destaque da 

região Nordeste quanto à atração de turistas causa impactos significativos em sua economia. 

O consumo turístico representou 9,8% do PIB nordestino no ano de 2009, sendo o maior 

percentual quando comparado às demais regiões do país (FIPE, 2012). 

Alagoas é potencialmente um estado que tem vocação para o turismo e vem sendo um 

dos destinos mais procurados dentro da região Nordeste, tanto por turistas brasileiros quanto 

estrangeiros. Nos últimos anos, vem ocorrendo um aumento tanto na movimentação de 

passageiros no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, quanto no fluxo de hóspedes na 

capital Maceió.  

A importância do setor de turismo no crescimento da economia de Alagoas é 

inquestionável. Além da sua participação no PIB, o turismo influencia diretamente na geração 

de emprego e renda, atuando também como agente indutor de desenvolvimento econômico. 

Porém, é importante se ter em mente que, para que o turismo consiga gerar impactos 

positivos nas dimensões econômicas, sociais e culturais de uma determinada região, o mesmo 

tem que ser bem planejado e administrado. 

Sendo assim, esse estudo tem como objetivo sistematizar alguns dados e informações 

referentes à atividade turística no âmbito internacional, nacional, regional e, principalmente, 
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estadual, com foco nos municípios litorâneos de Alagoas, buscando, através deste, direcionar 

algumas propostas que possam contribuir para o desenvolvimento de um turismo sustentável 

para o estado de Alagoas. 
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2. A IMPORTÂNCIA DO TURISMO PARA O CRESCIMENTO E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

A Organização Mundial do Turismo (OMT) define o turismo como sendo uma 

atividade dos visitantes, que são, em suma, aqueles que saem de seus ambientes habituais 

rumo a um destino específico, com um objetivo (lazer, negócios ou outro objetivo pessoal) e 

com duração inferior a um ano. 

Ao longo do tempo, o turismo vem se apresentando como uma das grandes atividades 

econômicas mundiais, gerando impactos positivos diretos e indiretos nos níveis de produto, 

emprego, renda e na qualidade de vida da população. 

A atividade turística atua como um forte agente indutor de crescimento econômico, 

seja nos países desenvolvidos, seja nos países em desenvolvimento, além de também se 

configurar como um importante agente indutor de desenvolvimento econômico, social e 

territorial, movimentando diversos setores produtivos, gerando emprego e renda para a 

população e melhorando a infraestrutura local.  

Segundo a OMT, a atividade turística também tem uma grande importância nas 

demais atividades da economia, impactando em cinquenta e dois setores econômicos, que 

abrangem atividades da agricultura, construção civil, capacitação profissional, entre outras.  

 O crescimento das atividades relacionadas ao turismo no mundo inteiro vem sendo 

exaustivamente estudado, principalmente na área da economia. De acordo com dados 

divulgados pelo World Travel and Tourism Council (WTTC, na sigla em inglês), o 

crescimento do setor de Viagens e Turismo no ano de 2014 foi superior ao crescimento da 

economia mundial, desempenho esse que se repetiu nos quatro anos anteriores. 

 Vale ressaltar que, apesar do turismo ter um papel importante no campo econômico, 

cultural e social, este, se mal planejado e administrado, pode gerar impactos ambientais, 

econômicos e sociais irreversíveis, inviabilizando a continuidade dessa atividade numa 

determinada região. 

É importante que todo o esforço das esferas públicas (federal, estadual e municipal) 

seja no sentido de fortalecer a atividade do turismo no país de forma organizada, 

descentralizada e, principalmente, sustentável.  
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3. CENÁRIO TURÍSTICO INTERNACIONAL 
 
 De acordo com a OMT, nos últimos sessenta anos, o turismo vem experimentando 

uma contínua expansão e diversificação de suas atividades, tornando-se um dos setores 

econômicos com maior crescimento no mundo. 

 Uma das explicações para esse comportamento é o surgimento de novos destinos 

turísticos, nos demais países das Américas e em alguns países da Ásia, criando novas rotas 

turísticas além daquelas já consolidadas, como Estados Unidos e Europa.  

 Em 2014, o turismo representou 9% do PIB mundial (direto, indireto e impacto 

induzido). Além disso, no mesmo ano, um de cada onze empregos oferecidos no mundo teve 

relação com a atividade turística (OMT, 2015). 

  As Américas, a Europa e a Ásia e o Pacífico foram as regiões que apresentaram um 

maior crescimento na chegada de turistas internacionais. Além disso, o turismo interno 

também apresentou crescimento significativo (OMT, 2015). 

 A receita mundial gerada com o turismo internacional no ano de 2014, o que inclui 

gastos com acomodação, alimentação e bebida, entretenimento e compras de produtos e 

serviços, foi estimada em US$ 1245 bilhões (OMT, 2015). Isso significou que o Turismo 

mundial gerou, no ano de 2014, uma receita diária de aproximadamente US$ 3,4 bilhões.  

 
Gráfico 3.1 - Receita Internacional do Turismo (1995 – 2014) 
 
                                                                                                                                             (em bilhões de US$) 

 
                 Fonte: Organização Mundial do Turismo (OMT).  
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 No trabalho de Freire (2015), é possível destacar dois aspectos interessantes sobre a 

divisão da receita mundial proveniente do turismo. O primeiro deles diz respeito ao fato de 

que a Europa continua sendo a região que recebeu a maior parte dos ganhos com o turismo em 

2014 (US$ 508,8 bilhões), ficando com 40,8% da receita turística mundial. O segundo 

aspecto ressalta a importância econômica do turismo na região do Caribe, que teve um ganho 

relacionado ao turismo de US$ 27,3 bilhões, sendo este superior ao alcançado por todos os 

países da América do Sul, que, juntos, atingiram em 2014 uma receita turística de US$ 25,9 

bilhões, como é possível observar na tabela 3.1.  

  

Tabela 3.1 – Receita gerada pelo turismo internacional  
 

                                                                                                                                             (em bilhões de US$) 

Regiões 
Valor Participação 

(%) 
Variação 

(%) 
2014 2013 2014 2014 /2013 

Mundo 1.245,0 1.197,0 100,0 4,0 
Países desenvolvidos 815,0 748,0 65,5 3,9 

Países em desenvolvimento 430,0 413,0 34,5 4,1 
Regiões     
Europa 508,8 491,7 40,9 3,5 

Ásia e Pacífico 376,9 360,7 30,3 4,5 
África 36,2 35,1 2,9 3,1 

Oriente Médio 49,2 45,1 4,0 9,1 
América do Norte 210,7 204,7 16,9 2,9 

Caribe 27,3 25,4 2,2 7,5 
América Central 10,2 9,4 0,8 8,5 
América do Sul 25,9 24,9 2,1 4,0 

Fonte: Freire (2015), a partir de dados do UNTWO (2015). 

 

Em 2014, o turismo internacional cresceu 4,4%, atingindo 1,13 bilhão de chegadas de 

turistas internacionais no mundo inteiro1 (OMT, 2015). Dentre as regiões, a Europa foi a que 

se destacou, apresentando 583,6 milhões de desembarques no ano de 2014. Já na comparação 

de 2014 com o ano de 2013, a região das Américas apresentou o maior crescimento da 

chegada de turistas, de 8,1%, conforme a tabela 3.2 abaixo. 

 

                                                           
1 A chegada de turistas internacionais no mundo é uma das medidas que a OMT utiliza para avaliar o 
desempenho do turismo mundial em cada ano. 
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Tabela 3.2 – Chegada de turistas estrangeiros por região  
 

                                                                                                                                             (em bilhões de US$) 

Fonte: Freire (2015), a partir de dados do UNTWO (2015). 

 

 

A expectativa é de que, até o ano de 2030, a chegada de turistas internacionais no 

mundo inteiro cresça a uma taxa média de 3,3% ao ano, atingindo 1,8 bilhão de turistas 

internacionais (OMT, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiões 
Valor Participação 

(%) 
Variação 

(%) 
2014 2013 2014 2014 /2013 

Mundo 1.135,0 1.087,0 100,0 4,4 
Países desenvolvidos 620,0 586,0 54,7 5,8 

Países em desenvolvimento 514,0 501,0 45,3 2,6 
Regiões     
Europa 583,6 566,6 51,4 3,0 

Ásia e Pacífico 263,4 249,8 23,2 5,4 
África 55,8 54,8 4,9 4,9 

Oriente Médio 50,4 48,2 4,4 4,4 
América do Norte 120,9 110,7 10,7 9,3 

Caribe 22,5 21,1 2,0 6,5 
América Central 9,6 9,1 0,8 5,6 
América do Sul 28,5 27,1 2,5 5,2 
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4. CENÁRIO TURÍSTICO BRASILEIRO 
 

Inquestionavelmente, o turismo tem seu peso na economia mundial e no Brasil não 

seria diferente. De acordo com a OMT, no ano de 2014, foram movimentados R$ 492 bilhões 

no Brasil, em atividades diretas, indiretas e induzidas pelo setor. Assim, esta atividade 

representou 9,6% do Produto Interno Bruto do país. Com isso, o Brasil apareceu na 9ª posição 

no ranking das economias do turismo no mundo. Contando somente com a sua contribuição 

direta, este respondeu por 3,5% do PIB brasileiro no mesmo ano. 

De acordo com o resultado do Índice de Competitividade em Viagens e Turismo, 

elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, em 2014, o Brasil ocupou a 24ª posição (dentre 

141 países) no ranking global. O índice analisa fatores como infraestrutura, recursos naturais e 

culturais, ambiente favorável e políticas públicas voltadas para o setor turístico (FREIRE, 

2015).   

Além da geração de riqueza, a atividade turística causa impactos significativos na 

geração de empregos diretos e indiretos. Segundo o WTTC, foram gerados 8,8 milhões de 

empregos diretos e indiretos só no Brasil. 

Diante da percepção da capacidade desse setor de transformar a realidade 

socioeconômica local, foi criado, em 2003, o Ministério do Turismo. Desde então, o MTur, no 

intuito de traçar estratégias de médio e longo prazo para o desenvolvimento dessa atividade 

no Brasil, vem lançando os Planos Nacionais de Turismo, com vigência de quatro anos.  

O primeiro foi o de 2003-2007 e o segundo foi o 2007-2010, ambos com o objetivo de 

fortalecer o mercado interno, com maior ênfase na função social que o setor desempenha. O 

mais recente é o Plano Nacional para 2013-2016, que traz as contribuições da atividade 

turística para o desenvolvimento econômico e social, com vistas a erradicar a pobreza.  

Em 2013, também foi lançado o Programa de Regionalização do Turismo pelo MTur, 

que teve como objetivo central estruturar e organizar melhor a oferta turística do Brasil, 

buscando um desenvolvimento sustentável para esta atividade no país inteiro, trabalhando em 

cima das especificidades de cada região, potencializando-as. 

É importante, pois, que se tenha em mente o que está por trás do conceito de turismo 

sustentável. Por muito tempo, acreditou-se que a sustentabilidade dessa atividade estava 

atrelada somente à questão ambiental. Mas, ao longo dos anos, difundiu-se um conceito muito 

mais amplo e mais abrangente sobre esse tema, que merece especial atenção.  
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No Acordo de Mohonk2 (INSTITUTO ECOBRASIL, 2000), definiu-se o turismo 

sustentável como aquela atividade que minimiza impactos ambientais e socioculturais, além 

de promover benefícios econômicos às comunidades locais.  

Percebe-se, pois, que a certificação de uma atividade turística como sustentável vai 

além dos aspectos ambientais, alcançando também os aspectos, sociais, culturais e 

econômicos. É justamente nessa perspectiva de sustentabilidade que devem estar balizadas as 

políticas públicas estaduais voltadas para este setor.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 O Acordo de Mohonk foi um evento internacional realizado nos Estados Unidos, com a participação de 20 
países, com o objetivo de definir as diretrizes que fariam parte do Programa de Certificação do Turismo 
Sustentável. 
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5. TURISMO NA REGIÃO NORDESTE 

 

 A Região Nordeste sempre foi um dos destinos turísticos preferidos pelos brasileiros. 

As pesquisas de Sondagem do Consumidor – Intenção de Viagem, realizadas mensalmente 

pelo MTur, mostraram que a maior parte dos entrevistados, cerca de 45% no mês de março de 

2015, preferiam viajar para algum destino na Região Nordeste do país.  

 A Pesquisa de Hábitos do Consumidor do Turismo Brasileiro (MTur, 2009) mostrou 

que 68,2% dos entrevistados preferem viajar para destinos com praia, o que explica a 

preferência pelo Nordeste, região na qual todos os estados possuem faixa litorânea.  

 De acordo com o MTur, as cidades da região Nordeste, tais como Fortaleza, Natal, 

Recife, Porto Seguro e Salvador, são as preferidas entre os turistas europeus, principalmente 

italianos e portugueses. No caso de Maceió, os turistas estrangeiros que mais visitam a cidade 

são originários da Argentina, do Chile e do Paraguai. 

 Dados da Infraero sobre o movimento anual de passageiros (embarque e desembarque) 

nos aeroportos das capitais nordestinas mostrou que, no período de 2011 a 2014, com exceção 

dos aeroportos de São Luiz (MA) e Natal (RN), os demais aeroportos das capitais 

apresentaram um aumento do movimento anual de passageiros. 

 

Tabela 5.1 - Movimento de passageiros nas capitais nordestinas (embarques + 
desembarques) (1) (2011 – 2014) 

 

Cidades 2011 2012 2013 2014 
Taxa de 

crescimento no 
período (%) 

Maceió 1.549.228 1.719.979 1.943.437 1.893.688 22,2 
Salvador 8.394.900 8.811.540 8.589.663 9.152.159 9,0 
Fortaleza 5.647.104 5.964.308 5.952.629 6.501.822 15,1 
São Luiz 1.843.384 1.991.099 1.815.909 1.833.799 -0,5 
João Pessoa 1.142.183 1.252.559 1.230.230 1.327.284 16,2 
Recife 6.383.369 6.433.410 6.840.276 7.190.381 12,6 
Teresina 1.075.655 1.044.865 1.091.242 1.173.643 9,1 
Natal(2) 2.586.220 2.660.864 2.408.206 - -6,9(3) 

Aracaju 1.093.143 1.373.401 1.343.899 1.377.535 26,0 
Fonte: Infraero.  
(1) Embarques e desembarques nacionais e internacionais. 
(2) O Aeroporto Augusto Severo, de Natal, teve suas operações encerradas em julho de 2014 e, por esse motivo, 
para fins estatísticos, a Infraero não computou os dados desse aeroporto para o referido ano. 
(3) Pelo motivo exposto acima, a taxa de crescimento do movimento de passageiros no aeroporto da cidade de 
Natal foi calculada para o período de 2011 a 20 13. 
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 Obviamente, parte desses dados sobre embarques e desembarques é referente aos 

próprios moradores das capitais, mas uma parte considerável dos passageiros são turistas 

visitantes dessas regiões. Um maior fluxo de turistas numa determinada região gera tanto uma 

maior receita, proveniente do turismo, quanto mais postos de emprego.  

 Um estudo do MTur voltado para o turismo doméstico no Brasil, elaborado pela 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), apontou que, no Nordeste, com exceção 

de Sergipe, os demais estados da região são os principais emissores de turistas para seus 

próprios territórios, o que caracteriza viagens internas, de curta distância. Um estado que se 

destacou na emissão de turistas para todos os estados nordestinos foi São Paulo, como se vê 

na tabela 5.2 abaixo. 

 

Tabela 5.2 – Principais estados emissores de turistas para a região Nordeste 

 

Destino Principais estados emissores de turistas (%) 

Alagoas AL (28,4) PE (20,8) SP (14,0) SE (5,5) BA (4,7) 

Bahia BA (50,4) SP (12,0) MG (7,2) RJ (5,8) PE (4,8) 

Ceará CE (52,7) SP (7,9) PI (5,0) MA (4,9) RN (4,1) 

Maranhão MA (64,1) PI (7,3) DF (4,4) PA (3,9) SP (3,8) 

Paraíba PB (50,2) PE (13,0) SP (8,9) RN (8,7) RJ (4,9) 

Pernambuco PE (57,8) SP (11,4) PB (5,5) RJ (3,3) BA (3,3) 

Piauí PI (56,3) MA (17,3) DF (6,1) PE (5,4) SP (3,6) 

Rio Grande do Norte RN (50,1) SP (11,4) PB (8,1) PE (6,9) RJ (4,8) 

Sergipe BA (32,9) SE (20,3) AL (16,3) SP (10,5) PE (5,7) 
Fonte: Freire (2015), a partir de dados do MTur/FIPE (2012). 

 

 Alguns estudos da Fundação Comissão de Turismo Integrado (CTI) Nordeste, que é 

uma fundação formada pelos órgãos oficiais de turismo de cada um dos nove estados da 

Região Nordeste do Brasil, mostraram que houve uma evolução considerável na receita 

estimada proveniente do turismo nas capitais dos estados nordestinos, no período de 2002 a 

2011, apontada no gráfico 5.1 abaixo, corroborando a importância desse setor no crescimento 

econômico de cada estado. 
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Gráfico 5.1 - Receita turística gerada nas capitais do Nordeste (2002 – 2011) 
 
                                                                                                                                 (em milhões de R$) 

 
Fonte: GTP/CTI-NE (Órgãos oficiais de turismo dos estados do Nordeste) 
Dados estimados.  

 

Além da receita gerada, o Turismo tem a capacidade de gerar emprego para a 

população local. Alguns dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) mostram o 

potencial gerador de emprego de algumas das principais atividades características do turismo, 

fazendo um comparativo entre a Região Nordeste e o Brasil. 

  

Tabela 5.3 - Empregos formais nas principais atividades características do Turismo no 
Brasil e Nordeste (2006 – 2013) 
  

Atividades 
Brasil Nordeste Relação 

N/B 

2006 2013 Var 
(%) 2006 2013 Var 

(%) 2006 2013 

Agências de viagens 
e operadores 
turísticos 

45.555 71.339 56,6 7.136 10.734 50,4 15,7 15,0 

Atividades de 
recreação e lazer 

42.380 41.787 -1,4 6.691 6.795 1,6 15,8 16,3 

Hotéis e similares 227.944 315.329 38,3 53.906 77.806 44,3 23,6 24,7 
Transporte aéreo de 
passageiros 

36.900 68.346 85,2 2.550 5.647 121,5 6,9 8,3 
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(conclusão) 

Atividades Brasil Nordeste Relação N/B 

 2006 2013 Var 
(%) 2006 2013 Var 

(%) 2006 2013 

Transporte 
rodoviário de 
passageiros 

600.226 755.869 25,9 101.070 125.480 24,2 16,8 16,6 

Restaurante e 
outros serviços de 
alimentação e 
bebida 

722.642 1.220.048 68,8 100.263 187.324 86,8 13,9 15,4 

Serviços de 
reserva e outros 
serviços de 
turismo não 
especificados 

2.521 4.798 90,3 1.091 1.701 55,9 43,3 35,5 

TOTAL 1.678.168 2.477.516 47,6 272.707 415.487 52,4 16,3 16,8 
Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) / MTE. 
 

 Dentre as atividades características do turismo, aquelas que apresentaram maior 

crescimento na geração de empregos formais, segundo o MTE, tanto na Região Nordeste 

quanto no Brasil, foram as atividades de transporte aéreo de passageiros e de restaurantes e 

outros serviços de alimentação e bebida. No Brasil, essas atividades apresentaram um 

crescimento nos postos de trabalho de 85,2% e 68,8%, respectivamente. Já na Região 

Nordeste, o impacto na geração de empregos foi maior, com um crescimento de 121,5% e 

86,8%, respectivamente. 

 O Estudo da Demanda Turística Doméstica no Brasil - 2012, realizado pela FIPE, 

encomendado pelo MTur, mostrou que o consumo turístico representou 9,8% do PIB 

nordestino no ano de 2009, sendo o maior percentual quando comparado às demais regiões do 

país. 

 Esses dados mostram a importância do turismo para o crescimento e desenvolvimento 

econômico da região Nordeste, causando impactos significativos no PIB e gerando emprego e 

renda para a população.  
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6. O TURISMO EM ALAGOAS 

 
 Alagoas tem um potencial histórico para o turismo3, sendo um dos destinos turísticos 

mais procurados da região Nordeste. Acompanhando o cenário nacional e regional, Alagoas 

vem conseguindo bons resultados em seus dados turísticos nos últimos anos.  

 O movimento de passageiros no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, 

localizado na capital Maceió, apresentou um aumento, no período de 2011 a 2014, de 22% na 

quantidade de embarques e desembarques, sendo a segunda maior taxa de crescimento da 

região nordestina nesse período.   

 A rede hoteleira de Maceió apresentou em 2014, segundo o Boletim de Ocupação 

Hoteleira, valores significativos, principalmente nos meses de alta temporada, como janeiro, 

por exemplo, em que a taxa de ocupação hoteleira foi de aproximadamente 80%.  

 Porém, vale ressaltar que o turismo alagoano sofre com a questão da sazonalidade, em 

que a rede hoteleira apresenta altas taxas de ocupação nos meses de alta temporada, como 

dezembro, janeiro, fevereiro e julho, mas apresenta uma taxa média de ocupação baixa nos 

demais meses do ano. 

 Do período de 2002 a 2011, é possível perceber a evolução da participação das 

atividades econômicas de alojamento e alimentação no valor adicionado de Alagoas, sendo 

esta uma das poucas formas de verificar a contribuição do turismo para a economia alagoana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Ver Brandão (2013). 



ESTUDO PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM TURISMO SUSTENTÁVEL NO LITORAL ALAGOANO     |   17 
 

 

 

Gráfico 6.1 - Participação das atividades econômicas de alojamento e alimentação no 
Valor Adicionado de Alagoas (%) (2002 – 2011) 
 

 
        Fonte: SEPLAG/AL.  

 

 Segundo Gomes (2014), esse crescimento em Alagoas pode ser explicado por vários 

motivos: aumento da renda no país neste período, que permitiu com que mais pessoas 

viajassem; expansão da rede hoteleira no Nordeste; a eficácia de algumas ações integradas de 

políticas públicas voltadas para o setor; e o crescimento dos investimentos no segmento de 

bares e restaurantes, principalmente em Maceió.   

O turismo também causa impactos na geração de emprego e renda para a população 

local. No caso de Alagoas, esse impacto foi ainda maior, principalmente nas atividades de 

transporte aéreo de passageiros e de restaurante e outros serviços de alimentação e bebida, que 

cresceram, respectivamente, 185% e 98,5%, no período de 2006 a 2013.  

 

Tabela 6.1 - Empregos formais nas principais atividades características do Turismo – 
Alagoas (2006 – 2013) 
 

Segmentos 
Alagoas 

2006 2013 Var (%) 
Agências de viagens e operadores turísticos 436 728 67,0 
Atividades de recreação e lazer 262 325 24,0 
Hotéis e similares 3.068 5.461 78,0 
Transporte aéreo de passageiros 98 280 185,7 
Transporte rodoviário de passageiros 4.872 6.534 34,1 
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 (conclusão) 

Segmentos 
Alagoas 

2006 2013 Var (%) 

Restaurante e outros serviços de alimentação 
e bebida 

5.917 11.747 98,5 

Serviços de reserva e outros serviços de 
turismo não especificados 

6 10 66,7 

TOTAL 14.659 25.085 71,1 
 Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) / MTE. 
  

 Esses dados mostram que, à medida que se diminui o nível de abrangência da 

localidade, do nacional para o estadual, aumenta o impacto da atividade turística na geração 

de emprego e renda para a população local, apontando assim para a importância do turismo 

para o desenvolvimento econômico e social. 

  

6.1 Região de Estudo e Atuação 
 

Alinhado com o Programa Nacional de Regionalização do Turismo, desenvolvido pelo 

MTur, a então Secretaria de Turismo do Estado de Alagoas – SETUR (atual Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo – SEDETUR) lançou, em 2013, o Plano 

Estratégico de Desenvolvimento do Turismo 2013-2023.  

O plano traçou uma linha estratégica de desenvolvimento do Turismo no estado de 

Alagoas, trazendo as especificidades de cada região turística de Alagoas e buscando a 

participação de todos os atores envolvidos nesta atividade. De acordo com o Plano Estratégico 

(2013), o Programa de Regionalização seria importante para balizar os demais programas e 

projetos realizados pela SEDETUR.  

Assim, foram identificadas as regiões turísticas em Alagoas, conforme a figura abaixo:  

 Sertão Alagoano 

 Caminhos do São Francisco  

 Celeiros de Tradições 

 Quilombo 

 Costa dos Corais 

 Metropolitana 

 Lagoas e Mares do Sul 



ESTUDO PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM TURISMO SUSTENTÁVEL NO LITORAL ALAGOANO     |   19 
 

 

 

 



ESTUDO PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM TURISMO SUSTENTÁVEL NO LITORAL ALAGOANO     |   20 

 

 

 

 

  

Como já foi dito antes, cada região tem as suas especificidades naturais, 

culturais, de artesanato, de manifestações populares, históricas e cada uma tem sua 

segmentação turística razoavelmente definida. Dessa forma, a regionalização vem para 

facilitar o direcionamento estratégico das políticas públicas, no sentido de valorizar as 

características de cada região, potencializando seu turismo.  

Apesar de Alagoas ter grande potencialidade em seu turismo como um todo, 

conseguindo explorar diversos segmentos turísticos, o que se destaca ainda é o turismo 

denominado “sol e praia”.  

O MTur conceitua o Turismo de Sol e Praia como aquelas atividades turísticas 

ligadas à recreação, entretenimento e/ou descanso em praias, sendo desejável a presença 

conjunta de água, sol e calor. Neste caso, a praia é considerada como a área ao longo de 

um corpo d’água, podendo ser praia marítima, praia fluvial ou lacustre (próxima a rios 

ou lagoas) e praias artificiais.  

 Alagoas é privilegiada geograficamente por possuir, de um lado, uma costa 

doce, com a presença do rio São Francisco e, do outro lado, uma costa salgada, banhada 

pelo oceano Atlântico, tendo no total 230 km de extensão do seu litoral.  

E é justamente a região litorânea de Alagoas que recebe a maior parte dos 

turistas no estado, principalmente a capital Maceió. Por este motivo, o presente estudo 

concentrará sua análise na região litorânea do estado, contemplando quinze municípios 

litorâneos pertencentes a quatro regiões turísticas:  

 

Tabela 6.2 – Municípios litorâneos das regiões turísticas de Alagoas 

Regiões Municípios 

Costa dos Corais 
Maragogi, Japaratinga, Porto de Pedras, São Miguel dos 
Milagres, Passo de Camaragibe, Barra de Santo Antônio 

e Paripueira. 

Metropolitana Maceió 

Lagoas e Mares do Sul 
Marechal Deodoro, Barra de São Miguel, Roteiro, Jequiá 

da Praia, Coruripe e Feliz Deserto. 

Caminhos do São Francisco Piaçabuçu 
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  Na região da Costa dos Corais, Maragogi é o segundo município no estado, 

depois de Maceió, mais procurados pelos turistas ao longo do ano. Dentre os municípios 

litorâneos da região, Maragogi é o que fica mais distante da capital, localizando-se a 

130km, enquanto que Paripueira é o mais próximo de Maceió, apresentando 30km de 

distância.  

 A região tem sua economia movimentada pela pesca litorânea, pela produção de 

coco, pela presença de usinas de açúcar e pelo crescimento do turismo, com a Rota 

Ecológica e o aparecimento das Pousadas de Charme.  

 

Praia da Barra de Camaragibe. Crédito - Larissa Pinto 

 

 Em relação aos dados da PNUD para o desenvolvimento humano, os municípios 

litorâneos da região da Costa dos Corais apresentaram em 2010 um IDHM4 entre 0,5-

0,599, com exceção de Paripueira, que apresentou um IDHM de 0,605. 

 Depois da região Metropolitana, a região da Costa dos Corais é que possui maior 

número de meios de hospedagem e leitos. Dados da SEDETUR apontam que 24,7% dos 

meios de hospedagem disponíveis no estado de Alagoas localizam-se nos municípios 

litorâneos da região da Costa dos Corais, contando com 18,3% dos leitos do estado. 

 

 

                                                           
4 Sigla para Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, calculado pelo Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), composto por indicadores de três dimensões do desenvolvimento 
humano: renda, educação e longevidade. 
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Tabela 6.3 - Quantidade de meios de hospedagem e leitos dos municípios litorâneos 
da região da Costa dos Corais 

 

Municípios Quantidade UH’s Leitos 

Barra de Santo Antônio 7 82 202 

Japaratinga 26 359 1.033 

Maragogi 42 1.292 3.645 

Paripueira 6 79 232 

Passo de Camaragibe 6 62 203 

Porto de Pedras 7 55 154 

São Miguel dos Milagres 24 234 624 

TOTAL 118 2.163 6.093 
 Fonte: SEDETUR (2014). 
 

 A região turística mais importante do estado é a Metropolitana , por ser a região 

onde se localiza a capital Maceió, cidade mais procurada pelos turistas que visitam o 

estado e que possui uma oferta de bens e serviços maior que a dos demais municípios, 

com uma excelente rede de hotéis, de artesanato e opções de lazer. É válido ressaltar a 

importância do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares e o do Centro de Cultural 

e de Exposições Ruth Cardoso para o turismo da região. 

     Piscinas naturais da Pajuçara em Maceió. Crédito: Larissa Pinto. 
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  A capital alagoana tem sua economia baseada nas atividades de comércio e 

serviços. As poucas indústrias alagoanas, com exceção da sucroalcooleira, estão, em sua 

maioria, instaladas em Maceió. Em relação aos dados da PNUD para o desenvolvimento 

humano, Maceió foi o município alagoano que apresentou o maior IDHM em 2010, de 

0,721.  

 Em sua infraestrutura turística, Maceió conta com mais de dezesseis mil leitos, 

divididos entre hotéis de pequeno, médio e grande porte e pousadas, uma grande rede de 

bares e restaurantes e um artesanato diversificado. Com relação à quantidade dos meios 

de hospedagem, predominam as pousadas. Mas, em relação à criação de leitos, são os 

hotéis de grande porte (acima de 100 uh’s) os responsáveis por mais da metade dos 

leitos de Maceió. 

 
Tabela 6.4 - Meios de hospedagem em Maceió 

Meios de Hospedagem 
MACEIÓ 

Quantidade UH’s LEITOS 
Hotéis de grande porte           

(acima de 100 uh's) 
24 3.731 9.470 

Hotéis de médio porte               
(de 51 a 100 uh's) 

12 879 2.144 

Hotéis de pequeno porte            
(até 50 uh's) 

27 841 2.184 

Pousadas 56 881 2.354 

TOTAL 119 6.332 16.152 

Fonte: SEDETUR (2014). 
 

 De acordo com a SEDETUR, a cidade de Maceió concentra 25% dos meios de 

hospedagem de Alagoas, sendo que esses meios de hospedagem disponibilizam juntos 

48,6% dos leitos do estado. 

 Na região Lagoas e Mares do Sul, são seis os municípios litorâneos, sendo 

Marechal Deodoro o mais próximo de Maceió, com aproximadamente 30 km de 

distância, e Feliz Deserto o mais distante da capital alagoana, com 119km de distância. 

 A economia dos municípios litorâneos dessa região está baseada na produção de 

açúcar e álcool, na produção de coco, na pesca e na exploração de petróleo. A atividade 

turística também se destaca nessa região, principalmente devido à Praia do Gunga e à 
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Praia do Francês que estão localizadas, respectivamente, nos municípios de Roteiro e de 

Marechal Deodoro, e à praia da Barra de São Miguel. 

   Praia do Gunga em Roteiro. Crédito: Larissa Pinto 

 

 Quanto ao desenvolvimento humano, o IDHM de cada município litorâneo dessa 

região para 2010 ficou entre 0,50 e 0,65.  

 Segundo a SEDETUR, os municípios litorâneos da região Lagoas e Mares do 

Sul são responsáveis por 19,7% dos meios de hospedagem do estado e estes, juntos, 

disponibilizam 12,4% dos leitos de Alagoas, destacando-se os municípios de Marechal 

Deodoro e Barra da São Miguel. 

 

Tabela 6.5 - Quantidade de meios de hospedagem e leitos dos municípios litorâneos 
da região Lagoas e Mares do Sul 

 

Municípios Quantidade UH’s Leitos 

Barra de São Miguel 20 458 1.135 
Coruripe 22 283 824 

Feliz Deserto 1 5 9 
Jequiá da Praia 4 45 130 

Marechal Deodoro 47 736 2.028 

TOTAL 94 1.527 4.126 
Fonte: SEDETUR (2014). 
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 O último município do litoral sul alagoano, que faz parte da região Caminhos 

do São Francisco, é Piaçabuçu. Apesar de fazer parte de uma região diferente, que tem 

como principal atrativo turístico o rio São Francisco, a cidade de Piaçabuçu também 

possui uma faixa litorânea que atrai turistas para a região. O município inclui duas 

APAs: Área de Proteção Ambiental Federal de Piaçabuçu e Área de Proteção Ambiental 

Estadual de Marituba. 

 

 Praia do Pontal do Peba em Piaçabuçu. Crédito – Projeto Tamar 

 

 Abrigando o maior banco de camarões do Nordeste, Piaçabuçu tem sua 

economia movimentada principalmente pela pesca, sendo complementada pelo turismo 

ecológico. Em 2010, apresentou um IDHM de 0,572. 

 Sua infraestrutura de meios de hospedagem representa aproximadamente 10% 

do que é disponibilizado na região Caminhos do São Francisco. 

 

Tabela 6.6 - Meios de hospedagem em Piaçabuçu 

Município Quantidade UH’s Leitos 

Piaçabuçu 8 131 263 
Fonte: SEDETUR (2014). 
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 Como já foi dito antes, o turismo é uma atividade fundamental para o 

desenvolvimento da economia alagoana, atuando como importante gerador de emprego 

e renda para a população.  

O segmento turístico intitulado de “sol e praia” é o mais explorado no estado de 

Alagoas e estes quinze municípios litorâneos que, juntos, dispõem de mais de 70% dos 

meios de hospedagem do estado de Alagoas, merecem especial atenção quanto ao 

desenvolvimento e manutenção de práticas de um turismo sustentável, com vistas a 

fortalecer a economia local e, consequentemente, a economia estadual. 

Desde 2008, o Ministério do Turismo, em parceria com o SEBRAE e a FGV, 

realiza anualmente o Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do 

Desenvolvimento Turístico Regional, em que avalia, em treze dimensões definidas, 

sessenta e cinco destinos turísticos nacionais indutores de desenvolvimento regional. 

De acordo com o MTur, esses destinos indutores são aqueles que possuem tanto 

uma infraestrutura básica quanto turística bem desenvolvidas, com atrativos turísticos 

bem qualificados, gerando maior competitividade aos mesmos.  

Em Alagoas, Maceió e Maragogi são os dois destinos escolhidos pelo estudo 

como indutores de desenvolvimento regional.  No estudo de 2014, Maceió ficou na 

décima posição na dimensão de serviços e equipamentos turísticos, entre os 65 

municípios participantes, com uma pontuação de 76,8, numa escala de 0 (zero) a 100 

(cem). O primeiro colocado nessa dimensão foi São Paulo, com 93,6.  

É fundamental, pois, que não só Maceió aumente seu desempenho nas 

dimensões nas quais vem obtendo menor pontuação, quanto melhore seu desempenho 

nas demais dimensões, tornando-se mais competitiva que as demais capitais 

nordestinas, maiores concorrentes na atração de turistas. 

Além disso, é necessário que os municípios das demais regiões turísticas se 

encaixem nesse perfil de competitividade proposto pelo Ministério do Turismo, sem 

perder de vista a questão da sustentabilidade ambiental, econômica e sociocultural da 

atividade turística no estado. Acredita-se que, dessa forma, Alagoas pode se consolidar 

como um destino turístico competitivo, destacando-se tanto no cenário nacional quanto 

internacional e que, nesse processo, a atividade turística seja, de fato, uma indutora de 

desenvolvimento regional.  
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7. FINANCIAMENTO, CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
MARKETING DO TURISMO EM ALAGOAS 

 

Aqueles que desejam trabalhar com uma política de desenvolvimento da 

atividade turística em suas regiões, têm que estar alinhados com a Política Nacional de 

Turismo, principalmente no que diz respeito à questão da sustentabilidade. Para que o 

turismo seja sustentável, ele tem que integrar as dimensões econômicas, ambientais, 

sociais e culturais.  

  A dimensão ambiental é, sem sombra de dúvidas, o aspecto que tem maior 

visibilidade quando se fala de turismo sustentável. Preservar o meio ambiente é 

fundamental para um bom desempenho turístico. 

 

“O conjunto dos atores do desenvolvimento turístico tem o dever de salvaguardar o 
ambiente e os recurso naturais, na perspectiva de um crescimento econômico 

saudável, contínuo e sustentável, capaz de satisfazer equitativamente as 
necessidades e as aspirações das gerações presentes e futuras”.      

           
                          Código Mundial de Ética do Turismo (1999), OMT. 

 

 Além da dimensão ambiental, há também a dimensão sociocultural. É 

característica de um turismo sustentável o respeito às tradições e à cultura local, a 

preservação do patrimônio cultural, o respeito aos direitos dos trabalhadores e às 

comunidades locais.  

Um dos critérios para o turismo ser considerado sustentável é que ele tem que 

ser socialmente justo. Dentre os requisitos socioculturais, acredita-se que aqueles que 

contribuirão mais para o desenvolvimento de um turismo sustentável e que merecem 

maior destaque são: respeito às comunidades locais e à sua cultura, garantia de boas 

condições de trabalho para a população local, garantia de acessibilidade a todas as 

pessoas com qualquer tipo de deficiência que desejam visitar a região, combate à 

exploração sexual e ao trabalho infantil, entre outros. 

A terceira dimensão de um turismo dito sustentável é a econômica. A ABNT 

(2006) também aponta que os aspectos econômicos são fundamentais para o 

desenvolvimento de um turismo sustentável. É importante que os empreendimentos 

turísticos atuem mediante práticas seguras e viáveis economicamente, que satisfaçam as 
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expectativas dos clientes e que sejam geradores de emprego e renda para a população 

local. 

Para que Alagoas se destaque nacional e internacionalmente como um destino 

turístico sustentável, é importante que se trabalhe conjuntamente o desenvolvimento de 

todas as dimensões citadas acima.  

 Para que ocorra o desenvolvimento das três dimensões de um turismo 

sustentável em Alagoas, é importante prestar atenção em três eixos fundamentais para o 

desenvolvimento da atividade turística alagoana: financiamento, capacitação e 

assistência técnica e marketing. 

 

Financiamento  

 No eixo de financiamento, o estado de Alagoas conta especialmente com duas 

entidades: o Banco do Nordeste (BNB) e a Agência de Fomento de Alagoas 

(DESENVOLVE). 

 O Banco do Nordeste tem linhas de financiamento específicas para o 

desenvolvimento da cadeia produtiva do turismo. Essas linhas têm como público-alvo 

as empresas privadas de pequeno, médio e grande porte que desejam implantar, ampliar, 

reformar ou modernizar seus empreendimentos no setor turístico.  

 Outra linha do BNB que também contempla empreendedores do setor turístico é 

a do Programa de Financiamento às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e ao 

Empreendedor Individual, que financia até 100% do valor. 

 A Agência do Fomento de Alagoas (DESENVOLVE) atua tanto como 

instituição financeira, disponibilizando crédito para micro, pequenos e médios 

empreendedores, quanto responsável por elaborar projetos voltados ao desenvolvimento 

dos pequenos e médios empreendimentos do estado. 

 No setor de turismo, a DESENVOLVE tem dois trabalhos que merecem 

destaque: o Programa Economia da Praia, que teve como objetivo profissionalizar e 

formalizar os prestadores de serviços na orla de Maceió, e o Projeto Bandeira Azul, que 

buscou a certificação de algumas praias de Alagoas em excelência da qualidade da água 

e de iniciativas de educação ambiental.  

 Estas são duas experiências que merecem reconhecimento e que podem, sem 

sombra de dúvidas, ser replicadas nos outros municípios turísticos do estado de 

Alagoas, levando em consideração as experiências passadas. 
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Capacitação e Assistência Técnica 

 No eixo de capacitação dos trabalhadores e assistência técnica, há várias 

iniciativas da SEDETUR, em parceria com entidades como SEBRAE, SENAC, 

SETEQ/AL, entre outras, no sentido de oferecer cursos de qualificação profissional do 

setor de turismo em diversos municípios do estado. 

 O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo 2013-2023 de Alagoas 

aponta que, segundo os Planos de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – 

PDITS dos polos Costa dos Corais e Lagoas e Mares do Sul, já existem vários cursos, 

consultorias, workshops, tanto para os empresários, quanto para os demais trabalhadores 

ligados à atividade turística e de artesanato dessas regiões.  

 A SEDETUR possui uma agenda de cursos de capacitação profissional que 

acontecem ao longo do ano nas regiões turísticas de Alagoas, voltando-se para as 

principais demandas dessas regiões, levando em consideração as especificidades de 

cada uma.  

 

Marketing 

 O eixo de marketing é um dos mais trabalhados atualmente pela SEDETUR, 

com o objetivo de divulgar Alagoas com destino turístico competitivo, nacional e 

internacionalmente, através de ações de marketing, promoção, comunicação, além de 

participação em eventos e feiras de turismo. 

 Porém, vale ressaltar que as ações de marketing têm que estar associadas a ações 

que desenvolvam o turismo em Alagoas de forma sustentável, respeitando-se o meio 

ambiente, a cultura e as especificidades locais, gerando emprego e renda para a 

população local, qualificando a mão de obra, combatendo a exploração infantil, entre 

outras ações. 

 No que diz respeito ao marketing do turismo alagoano, merecem destaque 

algumas ações da SEDETUR programadas para o ano de 2015: elaboração do Plano de 

Marketing Turístico de Alagoas, apoio à comercialização do turismo de Alagoas no 

Brasil e no exterior, incremento do segmento do turismo de negócios e Eventos no 

estado, inserção de Alagoas no projeto de promoção unificada do Nordeste, 

identificação dos principais produtos turísticos do estado, entre outras. 
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8. AÇÕES PARA O FORTALECIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL 

EM ALAGOAS 

 

É importante reforçar a necessidade de Alagoas em se posicionar como um 

destino turístico sustentável, respeitando as dimensões ambiental, sociocultural e 

econômica da sustentabilidade, tornando-se um destino competitivo nacional e 

internacionalmente. 

 Diante do que já foi exposto anteriormente, a seguir serão discutidas algumas 

propostas de ações para a atividade turística, sempre tendo como foco o 

desenvolvimento de um turismo sustentável para o estado de Alagoas. 

 

8.1 Projeto de Criação do Observatório do Turismo de Alagoas 
 

Introdução 

O aumento da competitividade do setor turístico alagoano pode estar diretamente ligado 

à disponibilidade de dados e estudos consistentes e de periodicidade constante sobre 

essa atividade no estado. É interessante que haja um agente responsável por municiar, 

com informações e diagnósticos confiáveis, os órgãos responsáveis pelas políticas 

públicas voltadas para o turismo em Alagoas. 

Um Observatório de Turismo atuaria como esse agente principal na coleta de dados 

primários e secundários sobre o setor turístico, bem como no desenvolvimento de 

pesquisas e estudos relacionados a esta atividade. Isso inclui pesquisas sobre o perfil do 

turista que visita a região, sobre o desempenho de cada segmento turístico no estado e 

sobre as melhores práticas de turismo sustentável.  

 

Justificativa 

Sabe-se que o turismo é uma atividade com grande capacidade de transformação 

econômica e social de uma região, agindo também como fonte geradora de emprego e 

renda para a população local. Porém, para que o turismo seja esse agente transformador, 

é necessário que essa atividade seja bem planejada e com políticas públicas bem 

direcionadas, o que é mais facilmente alcançado se houver uma base de dados 

consistentes, diagnósticos e estudos voltados para o setor. 
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Diante da insuficiência de informações e pesquisas, da falta de periodicidade na coleta 

de dados e da falta de padronização metodológica das pesquisas relacionadas ao 

turismo, faz-se necessária a criação de um observatório do turismo, que atuaria no 

sentido de municiar os órgãos competentes de todos os dados e informações necessárias 

para o desenvolvimento de políticas públicas focadas em resolver os grandes gargalos 

dessa atividade no estado de Alagoas.  

 
Objetivo Geral 

Implantar um observatório do turismo em Alagoas, que disponibilize dados, pesquisas e 

estudos atualizados relacionados a esta atividade no estado, orientando as políticas 

públicas para o setor de forma mais eficaz.  

 
Ações 

- Sistematizar os dados e informações já existentes; 

- Realizar coletas periódicas de dados primários referentes ao turismo no estado, 

fazendo uso de uma metodologia padronizada e adaptada à realidade local; 

- Realizar coletas periódicas de dados secundários estaduais, regionais e nacionais 

referentes ao turismo; 

- Monitorar o fluxo turístico nas regiões turísticas do estado; 

- Estimar a receita turística gerada ao Estado e suas Regiões; 

- Identificar o perfil e comportamento da demanda turística (idade, proveniência, 

período da visita, tempo de permanência, região turística visitada, gasto médio, serviços 

utilizados, motivo de viagem, frequência, fontes de informação e organização da 

viagem, nível de satisfação); 

- Analisar o perfil do pessoal que opera na atividade turística estadual (idade, nível de 

escolaridade, proveniência, salário médio); 

- Analisar o impacto da atividade turística na geração de emprego e renda para a 

população dos municípios turísticos; 

- Desenvolver estudos e diagnósticos sobre o setor turístico em Alagoas; 

- Desenvolver estudos sobre práticas turísticas sustentáveis para o estado; 

- Monitorar o fluxo turístico nos recursos naturais mais vulneráveis (Ex.: fluxo turístico 

nas piscinas naturais); 

- Promover palestras e cursos para agentes envolvidos na atividade turística em 

Alagoas; 
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- Estimular e divulgar a produção do conhecimento; 

 

 

Resultados Esperados 

- Consolidação de um banco de dados turísticos primários e secundários para o estado; 

- Consolidação de estudos e diagnósticos precisos sobre o turismo em Alagoas; 

- Conhecimento e reconhecimento dos impactos sociais e ambientais ocasionados pelo 

turismo nos municípios turísticos; 

- Ações de mitigação dos impactos em recursos naturais (Ex.: sugestão de regulação 

específica do fluxo turístico nas piscinas naturais); 

- Criação de um portal online para divulgação dos dados e estudos gerados;  

 

Parceiros 

1. Administração pública federal 

 MTUR – Ministério do Turismo. 

2. Administração pública estadual 

 SEDETUR – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e 
Turismo de Alagoas  SEPLAG – Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de 
Alagoas. 

3. Administração pública municipal 

 SMT – Secretarias Municipais de Turismo 

 

8.2 Projeto de Fortalecimento da Produção Comunitária Associada ao Turismo 
 

Introdução 

Esse projeto consiste em estruturar, de forma mais adequada, a cadeia produtiva dos 

municípios turísticos litorâneos, caracterizando-se pela compra e venda dos produtos 

potenciais de cada município entre produtores das comunidades locais e hotéis, 

pousadas, bares e restaurantes, fazendo essa ligação direta entre oferta e demanda por 

produtos locais nos municípios turísticos. 

Essa ação tem como base as referências do cooperativismo popular e da economia 

solidária, em que tanto os produtores locais quanto os empresários do setor de turismo 

saem beneficiados com uma maior estruturação da comercialização da produção local 

para o setor turístico.  
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Justificativa 

A totalidade dos municípios turísticos litorâneos de Alagoas também têm suas 

economias baseadas nas atividades de agricultura, de pecuária, incluindo a pesca, de 

artesanato e de produtos típicos da região. Do lado demandante, os empresários donos 

de hotéis, pousadas, bares e restaurantes consomem os mesmos produtos, mas, na 

maioria das vezes, acabam adquirindo esses produtos em outros municípios 

(principalmente da capital Maceió). 

Isso acontece, muitas vezes, pela falta de conhecimento sobre o que é produzido nos 

municípios e pela ausência de canais de comercialização mais desenvolvidos dentro do 

próprio município. 

 
Objetivo Geral 

Essa proposta se dá no sentido de tanto identificar, estudar e adequar os produtos dos 

municípios turísticos a padrões de qualidade pré-estabelecidos, quanto identificar a 

demanda desses produtos por parte dos empreendimentos turísticos, facilitando os 

canais de comercialização entre os produtores locais e a cadeia produtiva do turismo. 

 
Ações 

- Fazer levantamento de dados e indicadores socioeconômicos sobre a região e sobre a 

população dos municípios litorâneos; 

- Fazer levantamento dos principais produtos ofertados pelas comunidades locais; 

- Fazer levantamento dos principais produtos demandados pelos hotéis, pousadas, bares 

e restaurantes dos municípios turísticos; 

- Realizar reuniões e oficinas participativas, onde demanda e oferta irão expor suas 

principais dificuldades na compra e venda desses produtos; 

- Realizar eventos de integração entre oferta e demanda; 

- Organizar uma “Feira Sustentável” semanal nos municípios turísticos do litoral, com 

produtos locais e seus derivados, além do artesanato, facilitando a comercialização dos 

mesmos; 

- Realizar cursos de qualificação profissional, tanto para os produtores locais quanto 

para os representantes dos empreendimentos de hospedagem e alimentação dos 

municípios; 
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- Criar selos promocionais para divulgar o projeto de fortalecimento da produção local 

para os turistas que visitam a região, causando uma maior conscientização na população 

e nos turistas da importância do projeto para o desenvolvimento local. 

 
Resultados Esperados 

- Maior conhecimento e visibilidade da produção local; 

- Identificação dos principais produtos demandados e ofertados em cada município 

turístico litorâneo; 

- Maior integração entre demanda e oferta de produtos locais nos municípios turísticos; 

- Organização da “Feira Sustentável” nos municípios turísticos litorâneos; 

- Criação do selo de divulgação do projeto nos empreendimentos turísticos. 

 
Parceiros 

1. Administração pública federal 

 MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  

 MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário 

2. Administração pública estadual 

 SEAGRI – Secretaria de Estado de Agricultura, Pesca e Aquicultura de 
Alagoas  SEDETUR – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e 
Turismo de Alagoas 

3. Administração pública municipal 

 Secretarias Municipais de Turismo 

 Secretarias Municipais de Agricultura e Pecuária 

4. Outros 

 SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Alagoas; 

 SENAC – Serviço Nacional do Comércio 

 

 

8.3 Projeto de Criação de Centros de Estudos de Línguas (CEL’s) nos Municípios 
Turísticos 
 
Introdução 

Esse projeto consiste em criar unidades do Centro de Estudos de Línguas (CEL’s) nos 

municípios turísticos, nos mesmos moldes dos que existem no estado de São Paulo. O 

CEL consiste numa escola de idiomas direcionada para estudantes matriculados da rede 



ESTUDO PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM TURISMO SUSTENTÁVEL NO LITORAL ALAGOANO     |   35 

 

 

 

pública de ensino (Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino de Jovens e Adultos), 

com cursos de inglês, espanhol, francês e outros idiomas, conforme a demanda. Além 

das aulas para os alunos da rede pública de ensino, o CEL poderia ter cursos voltados 

especificamente para aqueles que trabalhassem com as atividades associadas direta ou 

indiretamente ao turismo da região. 

 

Justificativa 

No Brasil, o problema da falta de profissionais qualificados que atendam as exigências 

do mercado de trabalho é comum a todas as regiões do país. No caso do setor de 

turismo alagoano, isso também se aplica. Na maioria dos municípios turísticos 

alagoanos, boa parte dos profissionais das diversas atividades ligadas ao turismo não 

possui as qualificações necessárias para o exercício de suas funções e para o tratamento 

para com o turista, principalmente as que dizem respeito ao conhecimento de outros 

idiomas. 

Parte considerável desses problemas de capacitação profissional em Alagoas está, em 

sua maioria, associada às grandes dificuldades existentes no sistema público de ensino 

do estado. Devido aos grandes desafios do ensino público, muitas vezes, o ensino da 

Língua Estrangeira é colocado em segundo plano, o que acaba por prejudicar o 

desempenho dos alunos. 

 

Objetivo Geral 

Essa proposta se dá no sentido de ampliar a oferta do ensino de línguas estrangeiras, por 

meio da criação de Centros de Ensino de Línguas nos municípios, beneficiando tanto os 

alunos da rede pública quanto as pessoas que trabalham diretamente com atividades 

relacionadas ao turismo, gerando, ao mesmo tempo, melhor desempenho e maior 

preparação para os alunos e maior capacitação para os profissionais do turismo. 

 

Ações 

- Criar Centros de Estudos de Línguas nos municípios turísticos; 

- Ofertar cursos de, pelo menos, quatro idiomas, de acordo com a demanda local, para 

alunos da rede pública de ensino; 

- Ofertar cursos de idiomas com 40h de carga horária para profissionais de atividades 

relacionadas ao turismo;  
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Resultados Esperados 

- Aumento no aprendizado de língua estrangeira dos alunos da rede pública dos 

municípios turísticos; 

- Melhoria na qualificação de profissionais de atividades ligadas ao turismo; 

 

Parceiros  

1. Administração pública federal 

 MEC – Ministério da Educação 

 MTur – Ministério do Turismo 

2. Administração pública estadual 

 SEE – Secretaria de Estado da Educação de Alagoas  SEDETUR – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e 
Turismo de Alagoas 

3. Administração pública municipal 

 Secretarias Municipais de Educação 

 Secretarias Municipais de Turismo 

4. Outros 

 SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Alagoas; 

 SENAC – Serviço Nacional do Comércio 

  

 
 
 

8.4 Projeto de Educação Ambiental nos Municípios Turísticos 
 
Introdução 

A questão ambiental é o tópico de maior visibilidade ao se falar de turismo sustentável. 

Numa localidade como Alagoas, em que o turismo depende fundamentalmente das 

interações do homem com o meio ambiente, a discussão acerca da educação ambiental 

se torna ainda mais necessária. 

É importante, pois, que o Estado desenvolva uma política de fortalecimento da educação 

ambiental junto às comunidades locais, principalmente aquelas que habitam nas regiões 

turísticas. 
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Justificativa 

De acordo com a OMT, o conjunto de atores envolvido no turismo (Estado, iniciativa 

privada, turistas e população local) tem a obrigação de preservar o ambiente e os 

recursos naturais utilizados na atividade turística, conservando-os para as gerações 

presentes e futuras. 

O tratamento que vem sendo dado às áreas de proteção ambiental de Alagoas tem sido 

aquém do esperado. Apesar de ter se diminuído o desmatamento de florestas nativas no 

estado em 2013 (SEE, 2015), ainda há muito a ser feito no que diz respeito aos demais 

recursos naturais do estado. 

Sendo assim, fortalecer a educação ambiental nos municípios turísticos é um passo 

importante no sentido de criar uma conscientização coletiva da necessidade de cuidar do 

meio ambiente, ação esta que é fundamental para assegurar a continuidade da atividade 

turística local. 

 

Objetivo Geral 

Essa proposta se dá no sentido de intensificar a educação ambiental nos municípios 

turísticos, principalmente aqueles localizados no litoral alagoano, juntos à população 

local, gestores municipais, turistas, agentes turísticos e demais atores, mostrando a 

importância de preservação do ambiente e dos recursos naturais para garantir a 

continuidade do turismo na região. 

 

Ações 

- Estabelecer a educação ambiental como uma prioridade nas escolas da rede pública 

dos municípios turísticos; 

- Realizar campanhas de sensibilização da população e dos demais atores envolvidos na 

atividade turística quanto à necessidade de preservação do meio ambiente; 

- Sensibilizar turistas com relação ao uso consciente da água e da energia no meio de 

hospedagem, ao melhor local para depositar seu lixo e à proibição de extração ou 

manuseio de organismos marinhos das piscinas naturais; 

- Implementar o Programa Bandeira Azul nas principais praias do litoral alagoano, em 

parceria com as prefeituras municipais; 

- Incentivar os empresários a adequarem seus estabelecimentos à Norma ABNT NBR 

15401, que trata da gestão da sustentabilidade nos meios de hospedagem, concedendo 

premiação (reconhecimento público) aos que obtiverem êxito.  
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Resultados Esperados 

- Maior conscientização da necessidade de preservação ambiental e de recursos naturais 

por parte de todos os atores envolvidos na atividade turística em cada município; 

- Implementação efetiva da educação ambiental nas escolas da rede pública; 

- Principais praias do estado certificadas pelo Programa Bandeira Azul; 

- Maior adequação dos meios de hospedagem à Norma ABNT NBR 15401. 

 
Parceiros 

1. Administração pública federal 

 MEC – Ministério da Educação 

 MTur – Ministério do Turismo 

2. Administração pública estadual 

 SEE – Secretaria de Estado da Educação de Alagoas  SEDETUR – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e 
Turismo de Alagoas 

3. Administração pública municipal 

 Secretarias Municipais de Educação 

 Secretarias Municipais de Turismo 

4. Outros 

 SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Alagoas; 

 DESENVOLVE – Agência de Fomento de Alagoas 
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