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1 INTRODUÇÃO
O presente documento refere-se ao Produto 6 do Contrato de Prestação de
Serviços de Consultoria 114/2017, entre o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade –
Funbio e consultor João Batista Teixeira, assinado no dia 05 de outubro de 2017. A
consultoria tem por objetivo compilar e levantar informações nos municípios de Prado,
Alcobaça, Caravelas e Nova Viçosa, necessárias para subsidiar o processo de
ampliação do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, conforme Termo de Referência
(TdR) N° 2017.0714.00038-4, de 12 de julho de 2017. Segundo o TdR as atividades
a serem cumpridas são:
A - Elaborar um Plano de Trabalho com escopo, e detalhamento metodológico
para coleta de dados primários referentes a este TdR juntamente com o cronograma e
bibliografia de referência bem como para compilação de dados secundários sobre as
pescarias e usos turísticos obtidos por meio de publicações (científicas ou não) bem
como aqueles existentes na COCUC.
B - Levantar, analisar e sistematizar informações sobre a dinâmica espacial e
temporal do setor pesqueiro e turístico por meio de obtenção de dados primários
considerando os seguintes aspectos:
• Construir a metodologia utilizada para caracterização da dinâmica espacial e
temporal das atividades de turismo e pesca artesanal que ocorrem na área de
abrangência deste TdR;
• Caracterizar as pescarias artesanais praticadas na região de abrangência em
suas diferentes modalidades bem como possíveis interações com a pesca industrial, as
técnicas empregadas (e.g. linha, espinhel, rede, arpão, arrasto de fundo), avaliando a
dinâmica espacial da atividade pesqueira, perfil da frota, principais espécies
capturadas, número de pescadores, estimativas de CPUE (Captura por Unidade de
Esforço) e produção total para as principais espécies, infraestrutura tecnológica e
serviços disponíveis para o desenvolvimento da atividade pesqueira. A caracterização
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da atividade pesqueira deverá ocorrer por comunidade pesqueira presente em toda
área de abrangência definida por este TdR;
• Organizar e realizar caracterização da pesca descrita acima através de
metodologias de mapeamento participativo conforme definido no Plano de Trabalho.
Critérios para garantir a representatividade mínima deste mapeamento deverão ser
discutidos previamente com equipe desta Coordenação de Criação de Unidades de
Conservação para aprovação preliminar e definitiva;
C - Realizar levantamento das atividades turísticas de mergulho, passeio e
observação de baleias em processo de desenvolvimento ou já consolidadas, de modo
que se possa avaliar a distribuição da intensidade da mesma. A atividade deve ser
caracterizada em relação ao local onde é praticado, nível de impacto, estruturas
instaladas e infraestrutura de apoio;
D – Elaborar diagnóstico de atores sociais chave para a o debate publico
acerca da ampliação do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, incluindo prospecção,
identificação preliminar de posições e prospecção de cenários sociais;
E - Identificar e analisar potenciais econômicos vinculados aos ambientes
costeiros, bem como os conflitos de interesse entre ocupação do solo, conservação dos
recursos naturais e implementação de empreendimentos de iniciativa pública e
privada.
Os produtos finalizados foram: Produto 1 (plano de trabalho); Produto 2
(referências bibliográficas); Produto 3 (mobilização em campo, dados parciais
ambientais e de pressão de pesca); Produto 4 (relatório parcial dos estudos
socioeconômicos, com uma atualização do levantamento bibliográfico, as percepções
das oficinas realizadas e os resultados iniciais dos estudos socioeconômicos; Produto
5 (diagnóstico final sobre pressão de pesca). Este relatório refere-se ao Produto 6
(diagnóstico final sobre atividades turísticas), em atendimento ao item C supracitado.
Os itens D e E serão finalizados no Produto 7 (diagnóstico final sobre os estudos
socioeconômicos), conforme especificação do TdR.

4

2 METODOLOGIA
Em paralelo à mobilização entre os pescadores e à apresentação do projeto nas
reuniões oficiais, o questionário referente aos dados do turismo de observação,
passeio e mergulho foi testado e aplicado entre empresas e operadores de turismo em
Prado, Alcobaça, Caravelas e Nova Viçosa.
No início houve resistência dos entrevistados em repassar os dados da empresa,
como número do CNPJ, quantidade de funcionários e infraestrutura existente. Dessa
forma, o questionário foi modificado e reaplicado, obtendo maior aceitação e
efetividade nos registros.
As informações levantadas foram: nome da empresa, infraestrutura existente,
número de turistas embarcados por viagem, preço e tipo de serviço praticado, além do
desenho no mapa da área de atuação.
A partir dos mapas das áreas de uso do turismo elaborado por cada empresa
para atividades de passeio, mergulho e observação de baleias, foi possível elaborar os
mapas de intensidade de turismo, sobrepondo os polígonos e somando as interseções.
Além dos mapas, dados qualitativos do turismo nos quatro municípios alvos
do estudo foram obtidos do portal do Ministério do Turismo (MTur, 2018) e os
principais atrativos turísticos foram levantados do recente relatório produzido pelo
workshop sobre turismo e natureza (CI-Brasil, 2018), que reuniu atores sociais
atuantes com turismo em oficinas participativas.
A partir de uma metodologia definida pelo Departamento de Produtos e
Destinos, do Departamento de Estudos e Pesquisas e da Secretaria-Executiva do
Ministério do Turismo, os 5570 municípios brasileiros foram classificados em relação
à economia do turismo, considerando as seguintes variáveis: Quantidade de
Estabelecimentos de Hospedagem (Fonte: PSH-IBGE); Quantidade de Empregos
em Estabelecimentos de Hospedagem (RAIS/MTE); Quantidade Estimada de
Visitantes Domésticos (Estudo de Demanda Doméstica - MTur/FIPE); Quantidade
Estimada de Visitantes Internacionais (Estudo de Demanda Internacional -
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MTur/FIPE). A existência de potencial turístico e patrimônios natural ou cultural não
foram considerados na metodologia. A partir de uma análise de agrupamento (cluster)
cinco categorias de municípios que possuem média semelhantes foram encontradas (A,
B, C, D e E). Na categoria A estão reunidos os municípios com maior desempenho da
economia do turismo e em E os municípios com menor desempenho da economia do
turismo (MTur, 2018). A classificação dos municípios da Costa das Baleias da Bahia
está descrita na Figura 1.

3 RESULTADOS
Segundo o relatório do workshop sobre turismo e natureza (CI-Brasil, 2018), o
número de visitantes do Parque de Abrolhos mostrou um pequeno crescimento anual
desde 2016. O PARNAM dos Abrolhos tem promovido algumas ações de
fortalecimento do turismo, como um plano interpretativo para levantar pontos de
potencial uso público, formação de mergulhadores locais em curso de Dive Masters,
edital para qualificação dos serviços oferecidos de bilheteria, souvenir e alimentação
no Centro de Visitantes, e apoio ao projeto de turismo de base comunitária, em
parceria com a Reserva Extrativista de Cassurubá. Apesar do pequeno crescimento na
visitação do parque, o estudo aponta para baixa competitividade da cadeia produtiva
do turismo.
Na cidade de Caravelas, o Parque Nacional Marinho de Abrolhos é o único
atrativo turístico, que vivencia uma demanda estagnada e em empresariado
desarticulado. Em Alcobaça, o tradicional turismo de sol e praia está decadente, com
um empresariado apático. Em Nova Viçosa, o turismo de sol e praia possui iniciativas
isoladas de diversificação, empresariado inerte e demanda em queda. O município de
Prado possui um empresariado mais articulado e demostra sinais de reação, buscando
qualificar e diversificar a oferta, que por enquanto ainda está estagnada, restringindose ao desenvolvimento do turismo de sol e praia. A desarticulação entre os atores da
cadeia, isolamento dos empresários, ausência do poder público e de agências de
fomento, e o declínio do produto turístico são fatores que precisam ser trabalhados de
forma estratégica para mudar a realidade atual. A boa exceção é o município do Prado
que tem desenvolvido iniciativas de associativismo, qualificação da oferta, e atração
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da demanda e tem potencial de ter efeito demonstrativo para todo o destino com os
resultados que tem alcançado (CI-Brasil, 2018).
Durante o workshop promovido pela CI-Brasil (2018), foram levantados 27
atrativos turísticos da região, sendo que 9 encontram-se em áreas com status de
conservação desprotegido ou indefinido. A seguir estão descritos os atrativos
apontados por status de conservação existente.
Os atrativos apontados dentro do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos
foram: área de rodolitos dentro do parque, ao norte do arquipélago; Recifes Timbebas,
Califórnia, Manchas e Parcel dos Abrolhos; mergulho de deriva no norte do
arquipélago; e mergulho em bancos de corais moles.
Nas reservas extrativistas os atrativos levantados foram: passeio no manguezal
da Resex Cassurubá; passeio no manguezal da Resex Canavieiras; passeio no Pontal
do Sul; passeio em Barra Nova; passeio em Barra Velha; passeio na Praia do Tomba;
Recife de Pataxó.
Na APA Ponta da Baleia Abrolhos os atrativos existentes são diversos e
importantes, devido à proximidade com a costa: Parcel das Paredes; Recife de Areia;
Coroa Vermelha; Recife da Guaratiba; Naufrágio Nébula; Naufrágio Chicoréo.
Apesar da importância destes ambientes para a pesca e o turismo, a área de proteção
ambiental encontra-se sem plano de manejo e sem nenhuma estrutura para
implementação, tida como paper park em diversos artigos científicos sobre a região.
Os atrativos listados que encontram-se desprotegidos (sem ações de
conservação) foram: Buraca dos tubarões-baleia; Buraca próxima do Recife de Fora;
demais Buracas; observação de baleias em Sebastião Gomes; Recife de Sebastião
Gomes; observação de baleias em águas roxas; Recifes Esquecidos; Ilha Paraíso;
e Coroa Alta (em Cabrália).
Dos municípios costeiros, Caravelas possui a pior classificação de economia
do turismo, enquadrando-se na categoria D. Segundo informações do atual Secretário
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de Turismo de Caravelas, Sr. Jaco Gaudino, caso a categoria piore para classe E, o
município passa a não ser considerado destino turístico e perde investimentos.

Figura 1: Classificação dos
http://www.mapa.turismo.gov.br/.

municípios

da

Costa

das

Baleias

na

Bahia.

Fonte:

No Centro da cidade de Prado os operadores informaram que haviam 5
empresas de turismo atuantes. Duas das quais são operadores de pesca esportiva,
atuando em lanchas rápidas pequenas (˜17 a 23 pés) e não quiseram responder os
questionários. Ainda neste município, em Cumuruxatiba, os entrevistados
responderam que existem até três operadores de turismo náutico na localidade.
Segundo informações, um não é empresa, tratando-se de um pescador que faz saídas
com turistas para observação de baleia, o mesmo não foi encontrado durante o
trabalho.
Nenhuma operadora de turismo náutico foi encontrada no município de
Alcobaça. O banco de dados produzido a partir das respostas dos questionários está na
Tabela 1. A cópia dos dados brutos (questionários preenchidos) está no Anexo 1.
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Tabela 1: Banco de dados das respostas do questionário aplicado em campo para empresas de turismo
que atuam em Prado, Caravelas e Nova Viçosa.
Local pesquisado

Prado Sede

Operadora de turismo
Número de barcos
Produtos
Consolidado

Obser. Baleias

Cumuruxatiba

Escuna
Arca
1

La Isla Turismo
e Lazer LTDA
1

Aquamar

Libra

1

X

X

X

1

Sanuk Turismo
LTDA - ME
2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Merg. Autônomo
Merg. Livre
Passeio

X

X

X

Infraestrutura

X
X

Barco 1

X

2

2

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Scuba
Barco 30'

X

X

X

X

X

Horizonte
Aberto
Catamarã

X
X

X

Pier

X

X

Arca

Okyalami

Rei Cigano

Libra

Siriba

Sanuk

Tipo

Escuna

Escuna

Traineira

Traineira

Lancha 41'

Catamarã

X
Catamarã
Zeus
Catamarã

Catamarã

X
Sereia de
Guaratiba
Escuna

Capacidade + tribulantes

96 + 3

32 + 2

34 + 3

25 + 2

15+3

16

12 + 3

55 + 3

25 + 2

06 + 2

11 + 2

30 + 3

20

20

8

10

20 + 2
8 a 20 bate-volta
| 3 a 5 pernoite

2

6

8

10

12

4

10

10

Black Tuna

Sanukstar

Mínimo de clientes
Nome
Barco 2

X

Nova Viçosa
Iracema Bahia Boa

X
X

X

Barraca

Nome

Tipo

Lancha 52'
Veleiro Oceânico
10/29 bate-volta |
07 + 1
4/8 pernoite
4
N/R

Capacidade + tribulantes
Mínimo de clientes
Nome

Barco 3

Barra de
Caravelas
Scuba
Turismo
1

X

X

Loja

Apecatu
Horizonte
Abrolhos
Expedições
Aberto
Embarcações
2
3
1

X

Pesca esportiva
Sala

Escuna Sereia
de Guaratiba
1

Caravelas
Abrolhos
Adventure
2

Oceano

X
Iracema
Bahia Boa
I
Lancha Escuna

Catamarã
Netuno
Catamarã

Catamarã

Iracema
II
Escuna

12

14 + 3

30 + 2

5

8

10

Andarilho

Imagine

Tipo

Catamarã

Capacidade + tribulantes

N/R

Mínimo de clientes

N/R

A

sazonalidade

das

operações

de

turismo

não

pode

ser

aferida

sistematicamente por falta de informações disponíveis. Porém, durante os trabalhos de
campo foi possível coletar as percepções sobre a maior intensidade do turismo de
mergulho e passeio durante os meses do verão. Enquanto o turismo de observação de
baleias se restringe à época de temporada reprodutiva que vai de julho a novembro,
com pico entre agosto e setembro.

3.1 TURISMO DE MERGULHO
Dez empresas atuam operando turismo de mergulho nos municípios
pesquisados. Apenas os operadores de Caravelas trabalham com mergulho autônomo.
Nas outras cidades, ocorre apenas mergulho livre, geralmente durante o passeio de
barco.

3.1.1 Nível de impacto
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O mergulho livre pode ser extremamente impactante para ambientes recifais.
As pessoas sem experiência tendem a ficar em pé nas partes rasas dos chapeirões e
destroem constantemente a cobertura dos recifes com as nadadeiras. Trata-se de uma
atividade que necessita de ordenamento e regulamentação específica. Das 13
operadores encontradas na região, sete oferecem produtos com mergulho livre dentro
do Parque Nacional Marinho.
O mergulho autônomo também possui impacto, porém, é bem menor já que os
mergulhadores passam por cursos e são orientados a manter flutuabilidade neutra a
fim de evitar choques com o fundo e com os recifes.

3.1.2 Infraestrutura existente
As dez operadoras de turismo de mergulho contam com a seguinte
infraestrutura: 16 embarcações (12 em Caravelas, 2 em Prado e 2 em Nova Viçosa); 8
lojas (7 em Caravelas e 1 em Prado); 7 píeres de atracação para barco de turismo (2
em Prado, 4 em Caravelas, 1 em Nova Viçosa). Em Barra de Caravelas, o transporte
dos turistas até a embarcação é realizado por bote inflável que sai da praia do Grauçá.
As demais informações sobre a infraestrutura das embarcações estão na Tabela 1.

3.1.3 Local de prática e distribuição de intensidade
Os locais de prática para cada município pesquisado estão mapeados nas
Figuras 2, 3 e 4. A intensidade das áreas de uso, representadas pelas interseções dos
mapas elaborados pelos entrevistados, está ilustrada na Figura 5.
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Figura 2: Mapa do uso do espaço marinho para atividades de turismo de mergulho autônomo e livre em
Caravelas-BA.
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Figura 3: Mapa do uso do espaço marinho para atividades de turismo de mergulho livre em Nova
Viçosa-BA.
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Figura 4: Mapa do uso do espaço marinho para atividades de turismo de mergulho livre em Prado-BA.
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Figura 5: Mapa de intensidade do uso do espaço marinho para atividades de turismo de mergulho
autônomo e livre.
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3.2 TURISMO DE PASSEIO
Cinco empresas atuam operando turismo de passeio nos municípios
pesquisados. Uma atua na Sede de Prado, duas em Cumuruxatiba e uma em Caravelas
e uma em Nova Viçosa. Os locais mais procurados são: Recife das Guaratibas;
Corumbau e Parcel das Paredes.

3.2.1 Nível de impacto
Geralmente os passeios são acompanhados de mergulho livre em algum
momento. Nestes casos, o nível de impacto é extremamente alto, conforme
demonstrado anteriormente. Nos casos de passeios no rio ou nas ilhas, o impacto é
menor, porém, no Recife de Coroa Vermelha, por exemplo, o lixo causa a presença de
ratos e é um fator de desvalorização do ambiente perante os próprios visitantes.
Algumas operadoras possuem o produto de pesca esportiva no cardápio de
turismo.

Neste caso, diante da realidade de escassez de recursos pesqueiros, o

impacto é grande devido à competição entre pescadores tradicionais e turistas que
fazem a pesca esportiva.

3.2.2 Infraestrutura existente
As cinco operadoras de turismo de passeio contam com a seguinte
infraestrutura: 2 salas (Prado Sede e Caravelas); 3 lojas (Cumuruxatiba, Caravelas e
Nova Viçosa); e 1 píer (Prado Sede). As demais informações sobre a infraestrutura
das embarcações estão na Tabela 1.

3.2.3 Local de prática e distribuição de intensidade
Os locais de prática para cada município pesquisado estão mapeados nas
Figuras 6, 7 e 8. A intensidade das áreas de uso, representadas pelas interseções dos
mapas elaborados pelos entrevistados, está ilustrada na Figura 9.

15

Figura 6: Mapa do uso do espaço marinho para atividades de turismo de passeio e pesca esportiva em
Caravelas-BA. Devido à demanda realização de campanhas de campo de pesquisa por operadoras de
turismo, as áreas de pesquisa também foram mapeadas.

16

Figura 7: Mapa do uso do espaço marinho para atividades de turismo de passeio e pesca esportiva em
Nova Viçosa-BA.
.
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Figura 8: Mapa do uso do espaço marinho para atividades de turismo de passeio em Prado-BA.
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Figura 9: Mapa de intensidade do uso do espaço marinho para atividades de turismo de passeio.
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3.3 TURISMO DE OBERVAÇÃO DE BALEIAS
Todas as 13 operadores encontradas na região trabalham com turismo de
observação de baleias.

3.3.1 Nível de impacto
O impacto da observação de baleias é mínimo, considerando a experiência e
responsabilidade da empresa ao realizar a aproximação dos animais.

3.3.2 Infraestrutura existente
Todas as 20 embarcações voltadas ao turismo operam com observação de
baleias. A infraestrutura existente é composta por: 6 salas (1 Prado Sede e 5 em
Caravelas); 10 lojas (1 em Prado Sede, 1 em Cumuruxatiba, 7 em Caravelas e 1 em
Nova Viçosa); e 7 píeres (2 em Prado Sede, 4 em Caravelas e 1 em Nova Viçosa). As
demais informações sobre a infraestrutura das embarcações estão na Tabela 1.

3.3.3 Local de prática e distribuição de intensidade
Os locais de prática para cada município pesquisado estão mapeados nas
Figuras 10, 11 e 12. A intensidade das áreas de uso, representadas pelas interseções
dos mapas elaborados pelos entrevistados, está ilustrada na Figura 13. As atividades
de observação de baleias se restringem ao período de temporada reprodutiva, que
complementam o ciclo migratório das baleias jubarte durante os meses de julho a
novembro, com pico entre agosto e setembro.
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Figura 10: Mapa do uso do espaço marinho para atividades de turismo de observação de baleias em
Caravelas-BA.
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Figura 11: Mapa do uso do espaço marinho para atividades de turismo de observação de baleias em
Nova Viçosa-BA.
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Figura 12: Mapa do uso do espaço marinho para atividades de turismo de observação de baleias em
Prado-BA.
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Figura 13: Mapa de intensidade do uso do espaço marinho para atividades de turismo de passeio.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do potencial econômico existente devido aos atrativos que a
biodiversidade possibilita para o turismo, a contribuição econômica para os
municípios avaliados é mínima. O caso mais contraditório é na cidade de Caravelas,
embora possua minimamente a melhor infraestrutura para operação de mergulho, a
cidade encontra-se na penúltima classificação dos municípios turísticos brasileiros
(MTur, 2018). Caravelas situa-se num ponto estratégico para quem quer realizar
passeios ou mergulhar nos recifes de Abrolhos.
O desenvolvimento do turismo pode ser uma alternativa de renda para pessoas
ligadas ao setor pesqueiro que não conseguem mais espaço para exercer a atividade
tradicional. Entretanto, a transformação da profissão de pescador para um empresário
do setor turístico raramente se concretiza. Os pescadores tradicionais são extrativistas
por natureza e não mudarão de profissão para atender a demanda de um turismo que
não se realiza. Os poucos empresários existentes competem por clientes, mesmo
fornecendo conforto e embarcações preparadas para atender o turista.
O Turismo de Base Comunitária (TBC) é realidade em diversos locais do país e
esta em fase embrionária na região dos Abrolhos. Trata-se de uma perspectiva mais
condizente para atuação de comunitários e pescadores na lida com o turista. Em toda a
região a carência por treinamentos e investimentos para o desenvolvimento destas
bases de alternativa de renda local é gritante. O PARNAM está com um projeto em
implementação que fomenta o TBC e apresenta os atrativos locais para moradores de
Caravelas e região. A quantidade de pessoas que mora na região e está visitando o
PARNAM pela primeira vez impressiona.
O turismo desordenado destrói os corais, contribui para diminuição dos estoques
de peixes e deixa lixo acumulado nas ilhas. É extremamente importante que o
desenvolvimento do turismo aconteça com supervisão e fiscalização para que não se
difunda de maneira impactante para estes ambientes sensíveis.

25

5 BIBLIOGRAFIA
MTur, 2018. Mapa do Turismo 2017-2019. Ministério do Turismo. Programa de
regionalização

do

turismo.

Governo

Brasileiro.

Disponível

em:

http://www.mapa.turismo.gov.br. Acessado em: 01 de agosto de 2018.
CI-Brasil, 2018. Workshop Abrolhos: turismo e natureza. Projeto parques para
prosperar. Relatório, agosto 2018, Conservação Internacional – Brasil.

26

6 ANEXOS
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