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A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois 

passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez 

passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que 

eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a 

utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de 

caminhar. 

Eduardo Galeano 
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RESUMO 
 
 

Esta dissertação analisa a produção do espaço geográfico na porção costeira do 
Litoral Norte da Bahia, materializada na complexidade do processo de ocupação 
da localidade de Massarandupió e seu entorno, observando os diversos 
interesses que convivem e se conflitam dando forma e função a esse espaço, em 
diferentes períodos, nas últimas quatro décadas, e em múltiplas escalas. A 
pesquisa se desenvolve, na perspectiva da geografia como ciência social e crítica, 
por meio da análise bibliográfica sobre o tema e sobre o referencial teórico 
metodológico adotado, bem como da observação direta em campo, que conta 
com realização de entrevistas, de oficinas de trabalho e da aplicação de 
formulários entre os moradores. A questão central estudada – compreender como 
os diversos interesses atuam historicamente no processo de produção do espaço, 
na localidade de Massarandupió e seu entorno, nas últimas quatro décadas – 
requer tomar em consideração a complexidade das condições objetivas e 
subjetivas e o caráter dialético na organização dos diversos elementos do espaço. 
Espaço é entendido como resultado da inter-relação sociedade natureza através 
do processo produtivo; contém história de processos anteriores e dinâmicas 
atuais internas (horizontalidades) e externas (verticalidades), que se processam 
de forma desigual e contraditória, e manifestam-se em termos de forma, função, 
estrutura e processo. Verifica-se que a ocupação dessa faixa costeira é marcada 
por intervenções de processos exógenos, empreendidos pelo governo e pelo 
capital, que provocam a valorização do espaço e fazem parte da dinâmica de 
integração ao processo internacional de renovação da acumulação capitalista. 
São considerados ícones desse processo a atividade imobiliária para fins de 
veraneio ou para especulação; a ocupação de terras para o reflorestamento 
homogêneo e o turismo, bem como a ação e reação dos moradores antigos. 
Nesse processo, “velhos” e “novos” interesses se relacionam de maneira 
conflituosa ou, mais raramente, de maneira complementar. O meio de vida da 
população antiga e a natureza se transformam e o espaço se (re)produz. 
 
 
Palavras Chave: Produção do Espaço. Interesses. Litoral. Verticalidades/ 

Horizontalidades. Conflitos. 



 

 

ABSTRACT 
 
 

This dissertation analyzes the production of geographical space in the northern 
coast of Bahia as seen in the complexity of the occupation process in 
Massarandupió village and its surroundings. Through observing the different 
interests that prevail, conflict, and manage the space there one can see how these 
have given form and content to these spaces over the last four decades on many 
levels. The research is developed from a perspective which sees geography as a 
critical social science. It makes a bibliographical review on the theme and a 
theoretical methodological reference is adopted. Direct observation in the field, 
using interviews, workshops and applying questionnaires to local residents were 
used. The main issue studied - understanding how the different interests acting 
historically in the space production process in Massarandupió village and its 
surroundings – takes into consideration the complexity of the objective and 
subjective conditions and the dialectic character on the space’s diverse 
organization of elements. Space is understood as the result of the nature/society 
inter-relationship  through the productive process; it bears the history of former 
processes and internal present dynamics (horizontality) and external dynamics 
(verticality), which occur in a unequal and contradictory way, and manifest 
themselves in terms of form, function, structure and process. One can see that the 
occupation of this coastal strip of land has been characterized by external 
interventions, taken by the State Government and “capital”, resulting in increasing 
land values and are part of a dynamic integration to the renewing international 
process of capital accumulation. Markers of this process include the real estate 
boom for summer homes or for land speculation, the occupation of land for 
homogeneous reforestation and tourism as well as the action and reaction of the 
old residents. In this process “old” and “new” interests generally have a conflicting 
relationship, rarely a complementary one. The old population’s way of life and the 
natural environment are changing as the space (re)produces  itself. 
 
 
Key-words: Space production. Interests. Coast. Verticality/Horizontality. Conflicts. 
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1 INTRODUÇÃO 

O correto em geografia está em não perseguir certezas [...] Para ser 
válida a geografia geral tem de ser constantemente renovada, à luz de 
uma história em movimento acelerado (SANTOS, 1998, p.109). 

O tema desta dissertação é a produção do espaço no Litoral Norte da 

Bahia1, por meio da compreensão dos interesses e relações sociais, que se 

manifestam e terminam por condicionar o processo de ocupação do povoado de 

Massarandupió e seu entorno, assim como o resultado desse processo. A 

compreensão de relações sociais e de interesses envolvidos no processo de 

ocupação ora enfocado e em seus resultados requer tomar em consideração a 

complexidade das condições objetivas e subjetivas2, em cada tempo de sua 

história. Pressupõe, ainda, investigar como se dá a ocupação do litoral brasileiro, 

em geral, e do Litoral Norte da Bahia, em particular, e quais os marcos históricos 

dessas ocupações. 

A linha de pesquisa que abriga o tema desta dissertação é Espaço Urbano 

e Regional, do Mestrado em Geografia, do Instituto de Geociências da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). O estudo se relaciona, mais 

estreitamente, com o Projeto GeografAR, em cujo âmbito são desenvolvidos 

trabalhos científicos tendo como eixos as análises sobre Produção do Espaço, 

Políticas Públicas e Movimentos Sociais. 

Alguns trabalhos antecedentes foram desenvolvidos pela pesquisadora na 

área de estudo, como profissional atuante no Governo do Estado. Por exemplo, a 

participação na elaboração do Plano de Manejo e Programa de Desenvolvimento 

Sustentável para Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte, e também, em 

diversos fóruns relativos a planejamento e gestão no âmbito do poder público, 

além do Projeto Orla para municípios, coordenado pelos Ministérios de Meio 

Ambiente e do Planejamento. Nesta condição, enfrenta-se a dificuldade referente 

ao distanciamento, considerado necessário ao papel de pesquisador. Por outro 

lado, a vivência e experiência acumuladas contribuem para eleger esta área para 

                                                 
1 Litoral dos municípios de Mata de São João, Entre Rios, Esplanada, Conde e Jandaíra. 
2 Capacidade política do homem de conquistar seu lugar, (DEMO, 1991, p.17). 
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a realização de estudos específicos e facilitam o acesso à informação, além de 

permitirem uma reflexão crítica da atuação profissional. 

O postulado de Santos (1998), utilizado em epígrafe, inspira esta pesquisa, 

que busca, não por certezas ou verdades absolutas, mas tão somente 

acrescentar mais um “olhar” aos diversos outros estudos já realizados, seja nesta 

área escolhida ou em outras tantas, que se dedicam à compreensão do Espaço 

Geográfico, na expectativa de contribuir para a informação da sociedade, para o 

debate das questões geográficas, para as políticas públicas e para que estudos 

subseqüentes possam ser desenvolvidos. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A importância das zonas costeiras é reconhecida em escala mundial. Mais 

recentemente, a gestão dos espaços litorâneos passou a ser alvo de 

preocupações de organizações internacionais e regionais (RUFINO, 2004). A 

Organização das Nações Unidas (ONU), em especial, tem incentivado e 

promovido estudos e intervenções em diversas frentes, no sentido de aprofundar 

o conhecimento de problemáticas que se manifestam nessa escala, destacando 

suas singularidades e generalidades. Alguns exemplos desses estudos e 

proposições da ONU, extraídos de Rufino (2004), são indicados a seguir: 

• Já em 1967, no âmbito das Ciências e Cultura, apresenta em seu plano de 

trabalho ações voltadas para o litoral: aménagement des régions littorales 

et insulaires; 

• Na Conferência para o Meio Ambiente (Pnuma), realizada em 1981, em 

Montevidéu, a conservação do litoral constou entre os dez principais temas 

considerados suscetíveis de coordenação e efetiva cooperação mundial e 

regional; 

• Na Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992, 

ocorrida no Rio de Janeiro, a questão do litoral é, mais uma vez, tratada, 

pelos países membros como um dos principais temas. 

 

Outra referência de preocupação com a questão litoral está expressa na 

Resolução do Conselho da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
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Econômico (OCDE), de 1976, que “[...] visa à proteção eficaz das zonas costeiras 

contra riscos da urbanização e da industrialização” e que, em seu texto “[...] 

consagra a noção de que a proteção das zonas costeiras deve ser exercida no 

interesse comum da humanidade” (RUFINO, 2004, p. 67). 

O litoral, como recorte específico para estudo e como base para o 

tratamento de políticas públicas, é, portanto, uma realidade inquestionável, tanto 

no âmbito do planejamento e atuação mundial (ONU), quanto regional (OCDE, 

Conselho da Europa, América do Norte) e, também, de diversas nações – 

Espanha, Noruega, Suécia, França, Portugal e Brasil – que incluem em sua pauta 

de atuação o planejamento e a gestão do litoral. 

Essa necessidade de conhecimento e planejamento do litoral é cada vez 

mais enfatizada, considerando-se que tais áreas, nos mais diversos países, 

tendem historicamente a apresentar maior concentração de população e de 

atividades produtivas, sobretudo a partir do século XX, conforme aponta Limonad: 

[...] a partir do primeiro quartel do século XX, intensificou-se a ocupação 
das orlas litorâneas em diversas partes do mundo em razão de uma 
nova moda: bronzear-se ao sol. [...] A partir da década de 1930, verifica-
se uma crescente ocupação das praias e balneários em diversas partes 
do mundo. Veranear tornou-se sinônimo de bronzear-se e ir à praia, e 
passou a integrar de forma incisiva o universo dos destinos turísticos 
nacionais e internacionais em todo o mundo. (LIMONAD, 2007, p.4). 

Essa tendência à maior ocupação é gerada, dentre outros fatores, por 

diferentes interesses que se relacionam de forma intensa na produção do espaço, 

ora se complementando, ora concorrendo e oportunizando o surgimento de 

conflitos. O Brasil insere-se historicamente nesse processo de concentração 

produtiva e, conseqüentemente, populacional no litoral. 

O litoral brasileiro, que se estende por 8 689 quilômetros de costa linear e 

onde se encontra grande parte da população, em torno de 32 milhões de 

habitantes vivendo em 300 municípios (BRASIL, 2002), apresenta grandes 

disparidades quanto à densidade demográfica. Segundo Moraes (2004), as 

densidades variam de dois hab/km² no Amapá a 913 hab/km² em Pernambuco, 

sendo na Bahia em torno de 96 hab/km². “Pode-se dizer que todos os níveis da 

hierarquia urbana se fazem presentes na Zona Costeira do Brasil, desde vilas e 

bairros rurais até metrópoles multimilionárias” (MORAES, 2004, p.35). O autor 
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argumenta que a urbanização do litoral é um processo contemporâneo ainda em 

curso no Brasil, embora esta área seja a primeira ocupada pelos portugueses no 

processo de colonização.  

Ao enfatizar a intensificação do processo de ocupação do litoral brasileiro, 

que vem atingindo áreas antes preservadas, Limonad (2007) destaca além da 

implantação localizada de instalações industriais de suporte a operações em alto 

mar para a exploração, beneficiamento e armazenamento de petróleo e gás 

natural, a crescente inserção do Brasil no turismo internacional, com a 

implantação de resorts internacionais, marinas e instalações para atividades 

desportivas, juntamente com a construção de novos aglomerados residenciais 

para os seus trabalhadores e a proliferação dispersa de condomínios de primeira 

e segunda-residência, dentre as principais atividades que geram esse fenômeno. 

Estudar o litoral brasileiro, portanto, justifica-se amplamente como uma 

mediação geográfica, seja pelas características naturais – recursos do mar – seja 

pelas características de ocupação e usos exclusivos que abriga como pesca e 

mariscagem; portos; exploração de petróleo e gás natural em alto-mar, lazer, 

turismo e veraneio (MORAES, 2004; RUFINO, 2004; LIMONAD, 2007, 2008). 

As diferenças entre os estados brasileiros não estão restritas ao aspecto 

demográfico mencionado anteriormente, mas também devem ser consideradas a 

grande diversidade de ecossistemas naturais e o que comumente é referido como 

desenvolvimento econômico, nível de renda e capacidade gerencial das 

administrações (MORAES, 2004). Em um olhar mais detalhado, pode-se 

acrescentar a esses fatores, a diversidade sociocultural e o processo histórico da 

ocupação, que singularizam não só o litoral de cada estado, mas cada lugar de 

per si. 

Sobre a capacidade gerencial e, mais ainda, sobre o planejamento e 

gestão pública dos espaços litorâneos, Moraes afirma que o Estado tem um papel 

preponderante, constituindo-se no “[...] maior agente impactante da zona costeira” 

(MORAES, 1991, p.25). O autor justifica sua afirmação pelo fato de que cabe ao 

estado os principais mecanismos para a valorização da natureza, que se constitui 

em ato de transformar recursos naturais em valor de uso e de troca, qual seja, o 

planejamento e a gestão do uso e ocupação do solo, que são validados através 

da criação das Leis. 
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Concordando com esse pensamento, Germani (1998) analisa que o 

cidadão tem uma visão fracionada do espaço, pois só concebe os lugares 

abarcados por sua vivência cotidiana. Por outro lado, o Estado tem uma visão 

integrada e articulada do espaço, pois age sobre todos os lugares e este 

conhecimento se transforma em uma arma a mais de dominação. 

Apesar das desigualdades regionais e das diferenças de cada região e de 

cada lugar, como visto, é possível a generalização dos conflitos mais comuns, 

para um entendimento amplo. Loiola (2001), citando a investigação feita por 

Calvente, relaciona alguns dos principais conflitos de interesse gerados pelo 

processo de desenvolvimento em comunidades litorâneas de São Paulo, e que 

podem ser generalizados, a princípio, como: 

[...] transformação do agricultor/pescador em proletário ou pequeno 
comerciante (no melhor dos casos); transformação do valor de uso da 
terra em valor mercantil; violenta especulação imobiliária; perda da 
posse de terras pelos nativos; dificuldades de acesso ao mar 
(cercamento, muros, tentativas de privatização das praias, etc); 
dificuldade de trabalho para o local devido à sazonalidade do turismo; 
‘regionalismo’ como fator de auto-identificação do elemento local e 
segregação espacial dos locais (periferias longe do mar, favelas, etc.) 
(LOIOLA, 2001, p.73). 

A análise de processos de transformação de espaços no litoral do Nordeste 

é objeto de diversos estudos. Segundo Rodrigues, “Com o agravamento da crise 

econômica brasileira na década de 1980 a atividade turística passa a ser 

apontada pela classe política como alternativa econômica, com a capacidade de 

soerguer as economias deprimidas dos estados nordestinos.” (RODRIGUES, 

apud ANJOS, 2005, p.72). Neste contexto, é concebido então o Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur-NE)3, visando a estruturação 

do litoral nordestino e o incentivo ao turismo, entendendo esta como atividade 

capaz de gerar emprego e dinamizar a sócio economia regional. 

O Nordeste começa a ser vendido como o Novo Caribe, o Novo 
Mediterrâneo, a Nova Flórida. As iniciativas isoladas dos governos 
estaduais resultam num significativo aumento dos fluxos, tanto da 
demanda interna, como da demanda externa. Começam a se tornar 

                                                 
3
 Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), financiado pelo BIRD, promovido pelo 
governo federal e desenvolvido pelos governos estaduais, desde a década de 1990 até os dias 
atuais. 
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importantes os capitais estrangeiros injetados no setor, na forma de 
construção de hotéis e resorts nos moldes dos grandes centros turísticos 
internacionais. (RODRIGUES apud ANJOS, 2005, p.68). 

O turismo passa a ser então impulsionador da ocupação e apropriação dos 

espaços no litoral nordestino, a partir de interesses hegemônicos, exógenos à 

região e aos lugares, quais sejam: os poderes públicos, nas suas diferentes 

esferas, e empreendedores do ramo da construção civil e do turismo. 

Isso se dá em conformidade com a lógica de valorização: [...] A praia é 
transformada em mercadoria nobre levando a importantes modificações 
sócio-espaciais nas áreas litorâneas. Estas novas formas de ocupação 
do território provocam o surgimento de novos atores e a expulsão dos 
antigos habitantes e a atração populacional do interior para estas 
localidades costeiras (no sentido de ocupar novas vagas de trabalho), 
bem como, uma tendência ao fortalecimento dos movimentos de 
resistência em algumas comunidades. (SOUZA, s/data, p.1). 

No mesmo artigo referido anteriormente Loiola (2001) cita o estudo 

desenvolvido por Neto, Gottschall e Cypriano (1997), sobre Porto Seguro/Bahia, 

região que recebeu o maior volume de recursos do Prodetur-NE no Estado da 

Bahia, e relaciona impactos gerados pela concentração populacional: 

[...] falta de controle sobre novos assentamentos; favelização; invasão de 
terras privadas ou inadequadas para urbanização; superprodução de 
esgoto e lixo e conseqüente poluição; crescimento exagerado do 
comércio informal com degradação do comércio formal; sobrecarga na 
infra-estrutura existente; massificação das áreas de lazer e praias; 
declínio da auto-estima da comunidade local e desestruturação social; 
incapacidade de gestão do problema por parte do poder público 
municipal. (LOIOLA, 2001, p.73). 

Limonad (2008) enfatiza as transformações nos ambientes naturais e a 

perda de identidade dos lugares, dando seguimento a estudos anteriores sobre a 

região. Enfatiza conflitos e contradições gerados a partir da intensificação dos 

empreendimentos turísticos no litoral nordestino, onde “Espaços tranqüilos, de um 

tempo lento são transformados em espaços abstratos pasteurizados, imateriais. 

Espaços impessoais adequados para um consumo internacional indiferenciado.” 

(LIMONAD, 2008, p.3). Refere-se à desagregação do modo vida das 

comunidades, processo, nem sempre legal, de apropriação de terras antes 

usadas pelas populações tradicionais. “Passa-se do consumo nos lugares ao 

consumo dos lugares” (LEFEBVRE, 1969, apud LIMONAD, 2008, p.3). 
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Andrade (2004) também ressalta a importância das relações entre 

interesses diversos para a compreensão da realidade: “Pode-se afirmar que todos 

os problemas sócioambientais são formas de conflitos sociais entre interesses 

individuais e coletivos, envolvendo a relação natureza-sociedade” (ANDRADE, 

RIBEIRO, GÓES, VARGENS, 2004, p.100). 

O litoral da Bahia não se diferencia desta lógica, embora com suas 

especificidades, cabendo destaque para o Litoral Norte do Estado, cujo processo 

de ocupação contém elementos significativos dessa realidade. 

Diversas dissertações e teses têm se dedicado a estudar o litoral baiano e, 

mais especificamente, o Litoral Norte do Estado, dispondo-se hoje de 

significativos estudos sobre a região, sub-região ou áreas específicas. Destaca-se 

a seguir as utilizadas como referências nesta dissertação, para a 

complementação de informações, bem como para fortalecer afirmações, ou ainda, 

estabelecer contraponto com visão defendida pela autora. 

Algumas pesquisas se dedicam a analisar aspectos do meio físico no 

Litoral Norte, como a de Júlio César Gonchorosky sobre “Relações Entre a 

Dinâmica Praial e a Concentração de Desovas de Tartarugas Marinhas na Praia 

do Forte”, realizada em 1998. Outros estudos dedicam visão mais integrada do 

ambiente como a de Ronaldo da Silveira Líryo, “Modelo Sistêmico Integrado para 

a Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte do Estado da Bahia”, de 1996. 

No campo das Ciências Sociais destaca-se aqui a dissertação de Marieze 

Rosa Torres Sampaio, “Formação de Atores e Reestruturação do Espaço o caso 

Copener - celulose no litoral norte da Bahia”, defendida em 1990 e a de Golde 

Maria Stifelman, “Sauípe em Três Tempos. Um processo de desapropriação no 

Litoral Norte da Bahia”, defendida em 1997. Ambas tratam de questões relativas 

às transformações sociais a partir das alterações introduzidas nos meios 

produtivos da região e dos lugares, desestruturando meios e estilo de vida das 

comunidades antigas, anteriormente baseados no uso da natureza para o seu 

sustento e reprodução das famílias e não para o acúmulo e reprodução de capital. 

No Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, 

registram-se algumas dissertações de Mestrado que também têm como área de 

investigação o Litoral Note da Bahia e contribuíram com esta dissertação. São as 

dissertações de Cristina Guerreiro, “Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 
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Aplicados em Sistema de Informação Geográfica (SIG), para o Litoral Norte da 

Bahia”, de 2004 e a de Maria das Graças Gondim dos Santos Pereira, 

“Ordenamento do Território, Densidades Hoteleiras e Seus Efeitos Sobre a 

Paisagem No Litoral Norte do Estado da Bahia, Trecho Forte-Sauípe”, de 2008. 

Ambas trabalham conceitos de desenvolvimento sustentável, sendo que 

uma direciona seu estudo para propor conceitualmente um índice que represente 

“[...] um conjunto de indicadores sociais, econômicos e ambientais que, dentro de 

uma visão sistêmica, viessem a caracterizar os três aspectos mensurados [...]” 

(GUERREIRO, 2004, p.7) e indicar o grau de sustentabilidade de uma região. A 

outra estuda a sustentabilidade das paisagens criadas a partir das intervenções 

turísticas considerando que “[...] diferentes formas de desenvolvimento turístico 

têm contribuído para introduzir variados graus de intervenção em paisagens 

locais, naturais e culturais, com resultados bastante negativos.” (SANTOS 

PEREIRA, 2008, p.18) 

No doutorado de arquitetura da UFBA, a pesquisadora Telma Maria Sousa 

dos Santos defendeu em 2006 a tese “Urbanização Turística e a Produção do 

Espaço nos Centros do Lazer: Um estudo sobre Praia do Forte – Bahia.” A 

pesquisadora estuda a localidade de Praia do Forte, como modelo de nova forma 

de urbanização turística em áreas litorâneas, que vem se destacando no século 

XXI, “[...] onde a produção do espaço está assentada no consumo de paisagens e 

atividades de lazer e entretenimento.” (SANTOS, 2006, p.10). 

No Mestrado de Geografia da UFBA (MGEO) verificam-se quatro 

dissertações de Mestrado concluídas, também tratam sobre o Litoral Norte 

baiano. São elas: “Turismo, direito ambiental e conflitos na produção do espaço. 

O caso da Reserva Imbassaí e seu entorno no Litoral Norte da Bahia“, defendida 

por Cláudia Novaes Machado, em 2008; “Tapera, Pau Grande e Barreiro: uma 

Geohistória de Resistência de Comunidades Tradicionais, no Litoral Norte da 

Bahia”, defendida por Edite Luiz Diniz, em 2007; “Alterações Sócioambientais 

resultantes do Turismo: Caso de Imbassaí e Porto Sauípe – Litoral Norte da 

Bahia”, por Ednice de Oliveira Fontes, em 1999 e “Em busca do Paraíso... A 

(Eco)lógica, A Gestão do Território e o Turismo na Praia do Forte – Bahia”, por 

Lirandina Gomes Sobrinho, em 1998. 
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As dissertações acima citadas estudam áreas localizadas em Mata de São 

João, município do Litoral Norte da Bahia que tem sido objeto da maior parte dos 

estudos desenvolvidos nesta região, o que se justifica pela sua maior visibilidade 

conferida, dentre outros fatores, pela proximidade de Salvador e pela dinâmica 

econômica acentuada a partir da implantação de empreendimentos turísticos, 

iniciada no final dos anos 1980. A pesquisa de Fontes (1999) em particular, 

compara povoados dos municípios de Mata de São João e de Entre Rios. 

Essas dissertações sobre o Litoral Norte, defendidas no MGEO, exceto a 

de Diniz (2007), enfocam alterações geradas por empreendimentos ou atividades 

turísticas implantadas, embora os referenciais e metodologias de pesquisa sejam 

distintos. Machado (2008) e Fontes (1999) buscam identificar transformações do 

espaço a partir da análise de impactos ambientais gerados pelos 

empreendimentos, enquanto Sobrinho (1998) enfatiza as contradições entre o 

discurso dos atores hegemônicos na gestão do território e a realidade local. Diniz, 

(2007), analisa prioritariamente o conflito das comunidades tradicionais que 

enfrentam processo de expropriação e resistem às diversas estratégias usadas 

pelos agentes hegemônicos, vinculadas às atividades imobiliárias e de turismo. 

Todos os estudos apontados até aqui trazem questões importantes para a 

compreensão das dinâmicas geográficas na região e abrem caminhos para novas 

investigações, na escala regional ou em escalas locais. É o caso desta 

dissertação composta por cinco capítulos, inclusive este primeiro de introdução, 

com a contextualização da problemática investigada, sua justificativa e descrição 

do conteúdo de cada capítulo. 

No segundo capítulo define-se a fundamentação teórica que é a “coluna 

vertebral” da pesquisa, ou seja, trata da escolha dos conceitos que explicam a 

realidade investigada e que orientam todas as etapas do estudo. É a base para o 

entendimento do planejamento da pesquisa, para seu desenvolvimento e para as 

conclusões. Busca-se a delimitação do conceito de espaço geográfico e de suas 

condições de produção e de transformação por meio de intervenções e relações 

de interesses distintos, horizontalidades e verticalidades, que se manifestam 

concretamente em termos de forma, função, estrutura e processo. Este arcabouço 

teórico permeia todo o estudo, desde os procedimentos empíricos até o discurso 

escrito. Ainda nesse capítulo são definidos os objetivos e questões balizadores do 
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estudo, assim como os caminhos metodológicos para o seu desenvolvimento, 

com descrição do campo da observação e das escalas de espaço e tempo 

adotadas, técnicas e instrumentos utilizados e tratamento dos dados. 

O terceiro capítulo descreve o contexto histórico e analisa o processo de 

ocupação do Litoral Norte da Bahia, em sua faixa costeira, que contém o recorte 

empírico desta pesquisa, Massarandupió e entorno. São analisados antecedentes 

históricos que fazem parte da totalidade em estudo e as verticalidades que 

marcam as transformações socioespaciais introduzidas pelo governo e pelo 

capital, quais sejam, as atividades imobiliárias, o reflorestamento com plantio 

homogêneo de pinus e eucalipto e o turismo. 

No quarto capítulo é realizada, inicialmente, a descrição das principais 

características naturais, socioeconômicas e culturais da comunidade formada 

pelos moradores antigos da área de estudo: Massarandupió e seu entorno. 

Posteriormente, é feita uma retrospectiva da ocupação da terra na área de estudo 

e em seguida são descritos os interesses verticais e horizontais, identificados em 

cada período histórico estudado, compondo-se a Linha do Tempo. A análise 

considera a complexidade das relações verticais e horizontais que se verificam na 

área e o resultado do espaço produzido. Além de base documental e cartográfica, 

são analisados, ainda, resultados do trabalho de campo que consistiu na 

aplicação de formulários, entrevistas e realização de oficinas de trabalho junto à 

comunidade, objetivando investigar a visão dos moradores de Massarandupió 

sobre as diversas atividades que marcam o processo de transformações 

ocasionadas principalmente por estruturas comandadas por interesses externos à 

área (verticalidades). 

O quinto e último capítulo é dedicado às considerações finais resultantes 

da pesquisa, onde é enfatizada a importância do entendimento da realidade, 

considerando elementos componentes do espaço geográfico, quais sejam, forma 

função, estrutura e processo e as questões e objetivos perseguidos – relações e 

conflitos de interesses verticais e horizontais – na sua produção. Além disso, traz 

uma avaliação de possibilidades de fortalecimento das horizontalidades, a partir 

dos depoimentos dos seus moradores e outros atores entrevistados, com base 

em experiências verificadas em outras localidades brasileiras. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLOGIA DA PESQUISA 

A ciência, campo do conhecimento em que este estudo se desenvolve, 

busca fundamentos para o entendimento da realidade e se diferencia de outros 

campos do conhecimento humano, como a Filosofia, imprescindível para a 

abordagem científica, o senso comum e a Arte, que são também aqui 

reconhecidos e respeitados por esta dissertação, como importantes bases 

intelectuais. 

A Geografia, ciência que abriga este estudo, recente-se de uma dificuldade 

história de conceituação, reconhecida por diversos autores. Segundo Oliveira 

(2004, p.9), essa dificuldade epistemológica deve-se ao “[...] distanciamento e 

quase ausência do diálogo com a Filosofia [...]” por um longo período e contribui, 

segundo o autor, para a visão empiricista que marca a história do pensamento 

geográfico até a segunda metade do século XX, quando se estrutura a “[...] 

corrente de pensamento que tem na dialética sua raiz filosófica.” (OLIVEIRA, 

2004, p.10). 

De fato, a Geografia Crítica inaugura um novo pensar geográfico, engajado 

às mudanças que se intensificam no mundo a partir da década de 1960, com 

transformações no modo de produção, nas relações de trabalho e no modo de 

vida. Este novo pensar é impulsionado pela revolução da técnica, pela 

mundialização da informação e pelos movimentos sociais, culturais, artísticos, 

políticos, que questionam a ordem desigual do mundo capitalista e o papel da 

ciência nesse mesmo contexto, e geram novas idéias na Filosofia e na ciência em 

geral (SPOSITO, 2004). É o período técnico-científico-informacional, segundo 

classifica Milton Santos, principal autor de referência desta dissertação, em sua 

obra A Natureza do Espaço (1996). 

O pensamento geográfico desenvolve-se e surgem diversas correntes, 

muitas dessas inspiradas e apoiadas em correntes filosóficas, o que contribui para 

o enriquecimento dessa ciência. No entanto, dificuldades conceituais persistem, 

segundo diversos autores, seja pelo conteúdo intrínseco que contempla as 

relações homem-meio, sociedade-natureza, trabalho-produção, espaço-território, 

seja pela complexa abordagem atual, diante dos novos problemas e paradigmas 

como globalização, (in)sustentabilidade do desenvolvimento, desigualdade 
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socioespacial, seja ainda, pela ampla gama de interações que a Geografia, 

necessariamente, estabelece com outras ciências. 

O aprofundamento das teorias e conceitos da Geografia e a sistematização 

do pensamento geográfico estreitamente apoiado e inspirado no pensamento 

filosófico têm sido objetos de esforços de diversos autores, a exemplo do rico 

trabalho de Sposito (2004). Esse autor faz parte da corrente de pensamento que 

defende a indissociabilidade entre teoria e método, visão à qual esta pesquisa se 

engaja. 

Compreende-se a relevância de conhecer diferentes idéias, a partir de 

outras bases filosóficas, não apenas para se fortalecer o campo específico de 

abordagem, mas também devido “[...] à importância de friccionar diferentes blocos 

conceituais [...]” considerando que, muitas vezes, “[...] há diferenças significativas, 

mas também existem atributos comuns surpreendentes [...]” (HARVEY, 2006, p. 

38), e que devem dialogar. 

Entendendo que a explicitação da opção teórico-metodológica é 

pressuposto para a realização de qualquer trabalho científico, a seguir define-se o 

marco conceitual-metodológico desta dissertação. 

2.1 CONCEITOS 

A abordagem teórico-metodológica desta pesquisa é fundamentada na 

Geografia Crítica, como já visto, cuja base conceitual encontra-se na obra dos 

geógrafos brasileiros Milton Santos, primordialmente, Antonio Carlos Robert de 

Moraes e Roberto Lobato Correa. 

De fora do Brasil, as principais referências as principais referências 

utilizadas estão em obras centradas no materialismo histórico “recontextualizado”, 

do geógrafo inglês David Harvey (2006) e o americano Edward Soja (1993). “A 

geografia histórica do capitalismo deve ser o objeto de nossa teorização, 

enquanto o método de inquirição deve ser o materialismo histórico-geográfico [...]” 

(HARVEY, 2006, p.144). Também Neil Smith (1988), que desenvolve os conceitos 

de produção do espaço a partir do seu processo desigual de valorização, 

encontra-se entre as principais referências utilizadas. 
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Os autores mencionados nos dois parágrafos anteriores recorrem à 

inspiração filosófica defendida por Lefebvre (citado por SANTOS, 1998), fazendo 

uma atualização crítica das teorias de Marx e Engels. Segundo Soja (1993), o 

trabalho de Henri Lefebvre contribuiu significativamente para fortalecer o 

marxismo, a partir da sua crítica a esse método, em um esforço para 

recontextualizar o marxismo na teoria e na práxis. E é a partir dessa 

recontextualização “[...] que podemos descobrir muitas das fontes imediatas de 

uma interpretação materialista da espacialidade e, por conseguinte, do 

desenvolvimento da geografia marxista e do materialismo histórico-geográfico” 

(SOJA, 1993, p. 63). Há que se registrar, ainda, a centralidade do conceito de 

espaço na Geografia, o que é defendido pelos autores de referência, constituindo-

se em seu principal elemento de diferenciação em relação às outras ciências – 

espaço dialético com história e conteúdo, espaço-tempo como totalidade. 

Em síntese, esta dissertação recorre à abordagem dialético-socioespacial, 

segundo a qual o homem é um ser social e histórico, a natureza e a sociedade 

são partes do mesmo movimento e o desenvolvimento geograficamente desigual, 

que se verifica nos modos de produção capitalistas (SANTOS, 1996; SMITH, 

1988) é compreendido, e está no cerne da problemática desta pesquisa. 

2.1.1 Espaço Geográfico 

Várias podem ser as formas de tratamento do espaço, objeto de estudo de 

grande número de autores, nos diversos campos do conhecimento, em especial 

no âmbito do conhecimento científico. Essa diversidade diz respeito, não só ao 

número de disciplinas que se dedicam ao tema – Arquitetura, Sociologia, 

Economia – mas, também, refletem as correntes filosóficas em que os estudos se 

apóiam e, conseqüentemente, os métodos de análise adotados. 

O conceito de espaço geográfico nesta dissertação deriva do método de 

abordagem já referido, a dialética socioespacial, contextualizada no materialismo 

histórico-geográfico defendido por Harvey (apud SOJA, 1993) amparado na obra 

do filósofo Henri Lefebvre. Embora com ressalvas ao pensamento de Castells, 

Soja corrobora com a afirmação deste autor, que, também, apóia-se em no 

pensamento de Lefebvre: 



 

 

31 

O espaço não é um ‘reflexo da sociedade’, ele é a sociedade [...] 
Portanto, as formas espaciais, pelo menos no nosso planeta, hão de ser 
produzidas, como o são todos os outros objetos, pela ação humana. Hão 
de expressar e executar os interesses da classe dominante, de acordo 
com um dado modo de produção e com um modo específico de 
desenvolvimento. (CASTELLS apud SOJA, 1993, p.89). 

Também se ampara em postulação de Milton Santos que, similarmente aos 

autores antes mencionados, enfatiza o caráter dialético da organização dos 

diversos elementos do espaço, ou seja, “o presente é resultado de um processo 

que evolui constantemente”. (SANTOS, 1998, p.77). 

Corrêa, outro autor de referência, acrescenta. “[...] enquanto espaço-

morada do homem, acreditamos ser necessário pensá-lo em termos de suas 

conexões com tempo, pois tempo e espaço reúnem toda a experiência humana” 

(CORRÊA,1982, p.34). 

Da perspectiva da Geografia como ciência social e crítica, o espaço 

geográfico é analisado a partir das seguintes premissas: 

• Realidade objetiva empiricamente revelada; 

• Acumulação desigual de tempos que se expressa nas formas-conteúdo; 

• Uso e apropriação fragmentada sendo expressivos os conflitos políticos, 

econômicos, sociais e culturais; 

• Totalidade em contínuo movimento, sendo a escala temporo-espacial 

um recurso analítico. 

 

O espaço é o resultado da “geografização” da sociedade na configuração 

territorial (SANTOS, 1988) e sua análise, concordando-se com o autor, 

compreende a análise das formas e funções resultantes das relações sociais do 

passado e do presente, bem como das estruturas que dão suporte a elas através 

do processo histórico de produção do espaço. 

2.1.2 Produção do Espaço 

O termo produção do espaço é criado pelo filósofo francês Henri Lefebvre, 

na década de 1960, e passa a influenciar o pensamento dos geógrafos em todo o 

mundo. A produção do espaço, conforme entende Lefebvre, em síntese, significa 



 

 

32 

a própria (re)produção da vida, ou seja, a sociedade ao produzir, se relacionar 

entre si e com a natureza está também produzindo espaço. 

A natureza – conforme compreendem os autores de referência (SANTOS, 

2006; MORAES, 1994; SMITH, 1988) que, por sua vez, embasam suas reflexões 

nas obras clássicas de Marx e Engels – não mais existe em sua condição 

primeira; não há mais a natureza natural. Isso se deve não só pela sua condição 

de ser transformada em produto da produção material, mas, na medida em que a 

natureza na sociedade capitalista é apropriada passando a ter valor de troca e 

reaparecendo como “reserva de valor” – “capital natural” (reservas florestais e 

parques nacionais) ou espaço de consumo e lazer.  

A natureza submetida às leis de mercado, mesmo que não transformada 

materialmente, é valorizada ao conquistar um peso simbólico, provocando a 

desnaturalização da natureza, sendo esta uma das grandes contradições do 

capitalismo no seu movimento de afirmação-negação. Para Moraes (1994), ao 

tempo em que o capital se produz e se reproduz, valoriza o espaço e o 

desnaturaliza segundo seus interesses, resultando em sua exaustão e 

degradação. 

Para Neil Smith (1988) a concepção de “produção do espaço” revela uma 

possibilidade de superação do dualismo, historicamente construído, entre espaço 

e sociedade. “[...] A sociedade não mais aceita o espaço como um receptáculo, 

mas sim o produz; nós não vivemos, atuamos ou trabalhamos ‘no’ espaço, mas 

sim produzimos o espaço, vivendo, atuando e trabalhando” (SMITH, 1988, p.132). 

Santos segue essa mesma concepção, defendendo que “[...] não há produção 

que não seja produção do espaço, não há produção do espaço que se dê sem o 

trabalho. Viver, para o homem, é produzir espaço” (SANTOS 1994, p.88). 

A natureza do espaço, ao mesmo tempo concreta e abstrata, conforme 

visto, é a base da definição de Santos: “O espaço é formado por um conjunto 

indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas 

de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a 

história se dá” (SANTOS, 1996, p.51). É o resultado da inter-relação da sociedade 

com a natureza, através do processo de produção, contendo a história dos 

processos anteriores e suas dinâmicas atuais (à análise). 
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Santos (1996) enfatiza a condição do espaço como práxis, como realidade, 

espaço socialmente produzido a partir do trabalho, da técnica, da produção, que 

permite ver a totalidade contida, mas também perceber as especificidades das 

ações e dos sistemas de objetos. Totalidade que é método porquanto entendida 

“[...] como um todo estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato qualquer 

(classe de fatos, conjunto de fatos) pode vir a ser racionalmente compreendido”. 

(KOSIK, 2002, p.43). A totalidade não se constitui do conjunto das partes ou dos 

elementos da natureza e da sociedade, é sim a realidade em sua inteireza, com 

suas relações, contradições e movimentos, resultado do processo histórico e das 

relações dialéticas que integram elementos do processo de produção do lugar: 

externo e interno; novo e velho; estado e mercado. (SANTOS, 1996). 

Essa totalidade em constante movimento não se compreende sem que se 

observe as dinâmicas sociais que se estabelecem a cada momento histórico, 

representadas por interesse, cujas estruturas e funções podem ser externas ou 

internas ao lugar, e se constituem nas verticalidades e horizontalidades que, ao 

se relacionarem, produzem o espaço. 

2.1.3 Verticalidades e Horizontalidades 

Compreende-se que a produção do espaço se processa a partir da 

produção histórica da sociedade, das horizontalidades ou dinâmicas internas, 

endógenas à sociedade e das verticalidades ou movimentos externos à sociedade 

(SANTOS, 1996) que a afetam de maneira desigual. Assim, é produção da 

natureza “[...] como produto da unidade capitalista, em vez de cegamente situar o 

processo no falso dualismo ideológico da sociedade e natureza.” (SMITH, 1988, 

p.68). A análise dos citados movimentos entre os diversos interessados e seus 

interesses enquanto classe ou grupo social torna-se fundamental para o estudo 

da realidade. 

As verticalidades, “pontos no espaço que, separados um dos outros, 

asseguram o funcionamento global da sociedade e da economia” (SANTOS, 

1996, p.225), são conduzidas por forças centrífugas; são vetores de 

modernização e, recorrentemente, “[...] trazem desordem aos subespaços em que 
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se instalam e a ordem que criam é em seu próprio benefício.” (SANTOS, 1996, 

p.228). 

Porém as forças centrípetas que movimentam as horizontalidades “[...] 

extensões formadas de pontos que se agregam sem descontinuidade como na 

definição tradicional de região [...]” (SANTOS, 1996, p.225), podem criar 

solidariedades, “[...] reconstruindo, a partir das ações localmente construídas, 

uma base de vida que amplie a coesão da sociedade civil, a serviço do interesse 

coletivo.” (SANTOS, 1996, p.228). 

A dinâmica de produção do espaço é composta pela coexistência dialética 

de verticalidades e horizontalidades, como visto, sendo que as ações verticais se 

manifestam majoritariamente por relações distantes do ponto de vista físico e de 

interesses, entre os lugares da decisão e da efetivação das ações, atingindo o 

espaço globalizado de relações. As horizontalidades, por sua vez, se 

caracterizam pelas relações locais ou entre locais, pelos interesses dos usos 

praticados, gerando uma coesão entre lugares geograficamente contíguos. 

As verticalidades são vetores de uma racionalidade superior e do 
discurso pragmático dos setores hegemônicos, criando um cotidiano 
obediente e disciplinado. As horizontalidades são tanto o lugar da 
finalidade imposta de fora, de longe e de cima, quanto o da 
confraternidade, localmente gerada. Elas são o teatro de um cotidiano 
conforme, mas não obrigatoriamente conformista e, simultaneamente, o 
lugar da cegueira e da descoberta, da complacência e da revolta. 
(SANTOS, 1996, p.227). 

As verticalidades tendem a provocar um efeito desintegrador da realidade 

local, desestruturando a produção, os meios de vida, a divisão social do trabalho, 

as funções, as formas e mesmo sua capacidade de gestão. Colocam desafios às 

horizontalidades que tendem a se unirem, se mobilizarem e organizarem para 

resistirem ou, muitas vezes, sucumbirem à nova ordem hegemônica. 

Compartilha-se nesta dissertação a idéia de que os interesses do mercado 

e do Estado constituem verticalidades e são historicamente hegemônicos na 

produção do espaço. Há situações concretas nas escalas local e regional, em que 

agentes de mercado passam a ser hegemônicos no processo de produção do 

espaço, assegurando seus interesses, muitas vezes subvertendo as normas 

instituídas ou buscando alterá-las e, a maioria das vezes, contando com a 

subordinação do Estado. 
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Em outras ocasiões é o próprio Estado que se mobiliza para atrair e 

viabilizar as ações que privilegiam o capital em detrimento das relações sociais, 

culturais, econômicas, políticas e das características naturais prexistentes, ou 

simplesmente desconhecendo-as. O Estado é que promove a regulação das 

ações sociais, a regulamentação de uso e ocupação do solo e a dotação de infra-

estrutura. (SANTOS, 1996; MORAES, 1994; SMITH, 1988). 

Este é o referencial sobre o qual se desenvolve a trama desta dissertação 

– a produção do espaço a partir de seu uso e apropriação através das relações 

entre verticalidades e horizontalidades, considerando sua totalidade, sendo o 

conflito inerente ao processo. Em seguimento, explicitam-se o problema que 

norteia as questões operacionais e os objetivos desta pesquisa, bem como os 

caminhos metodológicos que a conduzem no sentido da compreensão da 

realidade. 

2.2 PROBLEMA, QUESTÕES E OBJETIVOS 

O Litoral Norte da Bahia experimenta um processo de apropriação, 

concentração e valorização do espaço, em conseqüência das verticalidades, 

“novas” atividades que se implantam desde a década de 1970. Nesta década, 

além do Complexo Industrial de Camaçari, o Governo Estadual constrói a BA-099, 

Estrada do Coco, que induz a ocupação na direção norte, pelo litoral, motivando a 

rápida ocupação das suas margens por comércio e serviços, a dinamização da 

atividade de veraneio e visitação, além de um processo de especulação 

imobiliária. Este último é desencadeado por empresas sediadas em Salvador e 

por grandes proprietários de terras, e se expande para além da área interligada, 

até então, pela estrada. 

Também por iniciativa do Governo Estadual, alinhado à política federal e 

animado com a valorização da celulose no mercado internacional e por avaliar as 

condições locais favoráveis para essa produção, implanta-se o Distrito Florestal 

do Litoral Norte, que motiva uma desestruturação sócioespacial na região. A Mata 

Atlântica é substituída pelas florestas plantadas de pinus e eucaliptos nas terras 

apropriadas pelas empresas reflorestadoras; amplia-se a concentração de terras; 
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ocorre o desalojamento de família de posseiros, pequenos produtores que vivem 

na área. 

Ainda na década de 1970, outra atividade inicia-se no Litoral Norte, com a 

aquisição da Fazenda Praia do Forte pelo paulista Klaus Peter, que pretendia 

seguir com a produção agrícola, porém, em meio a conflitos com os posseiros que 

vivem e produzem na área, implanta o primeiro resort da região, introduzindo 

atividades produtivas voltadas ao turismo nacional e internacional. Estas 

atividades intensificam-se a partir a partir do ano 2000, com a inauguração do 

complexo hoteleiro Costa de Sauípe, no litoral do município de Mata de São João, 

em área lindeira ao município de Entre Rios, adquirida pelo grupo Odebrecht na 

década de 1950 e mantida sem utilização até então. 

Inaugura-se uma nova fase de alterações sócioespaciais na região, 

processo este gestado a partir dos investimentos realizados pelo Prodetur/NE, 

que possibilitou a extensão da BA-099 até o limite com o estado de Sergipe, 

trecho denominado de Linha Verde, interligando toda a Costa dos Coqueiros4. O 

Governo também cria, no ano de 1992, a Área de Proteção Ambiental (APA) 

Litoral Norte e dedica-se a um intenso chamamento do capital internacional para 

adquirir áreas no tão “valorizado” litoral.  

Paralelamente, o próprio Governo promove planos e projetos que, muitas 

vezes, indicam caminhos diferentes daqueles antes citados e vão ao encontro de 

uma diversificação da economia, equidade social e conservação ambiental, como 

por exemplo o Plano de Manejo da APA e a sua atualização que resultou no 

Programa de Desenvolvimento Sustentável da APA (Prodesu)5. 

Estas iniciativas recentes do Governo e do capital não são isoladas e 

fazem parte da dinâmica nacional de integração ao processo internacional de 

renovação da acumulação capitalista. Em 1992, quando da inauguração da Linha 

Verde, Guimarães (1992), que coordenou o processo de implantação da APA 

Litoral Norte, afirma: 

 

                                                 
4 Denominação atribuída à região, pelo Prodetur/NE, na Bahia. 
5 Desenvolvido pelo Governo do Estado em cooperação técnica bilateral com o Governo Britânico, 
concluído em 2001. 
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[...] que a integração do fenômeno regional no processo de acumulação 
se realiza através de diferentes ações do estado que privilegiam 
aspectos mais diretamente vinculados às necessidades do avanço da 
acumulação capitalista no contexto da sociedade brasileira. 
(GUIMARÃES, 1992, p.82). 

A afirmação de Guimarães (1992) remete, todavia, ao processo de 

ocupação da área desde os seus primórdios, especialmente nas últimas quatro 

décadas, como visto, quando se verifica que o processo de apropriação e 

valorização do espaço, em conseqüência das “novas” (a cada período) atividades 

introduzidas no Litoral Norte, por estruturas exógenas, geram transformações 

socioespaciais significativas. Neste processo, o meio de vida da população antiga 

e a natureza se transformam, e o espaço se (re)produz. 

Essa é a problemática em análise, materializada na complexidade contida 

no processo de ocupação de Massarandupió e seu entorno, sendo consideradas 

as relações dessa área de estudo com outras áreas que a contém em escala 

regional, e as relações globalizadas com influência na sua configuração. 

Apesar de definir-se o recorte escalar da pesquisa como local, considera-

se necessário observar a totalidade de sua problemática contida no recorte 

empírico, acompanhando e analisando o modo de vida dos moradores antigos, 

seus movimentos e respostas aos processos vivenciados, além dos movimentos e 

relações regionais e globais que se estabelecem com a chegada de “novos” 

interessados (estruturas públicas ou privadas), muitas vezes de outros estados ou 

países, o que implica a reprodução de capitais regionais, nacionais e globais 

privados e de financiamento. Considerando essa totalidade, composta 

dialeticamente por verticalidades e horizontalidades que interagem na produção 

do espaço, questões e objetivos balizadores da pesquisa são formulados. 

A questão central é investigar como os diversos interesses atuam 

historicamente no processo de produção do espaço, na localidade de 

Massarandupió e seu entorno, nas últimas quatro décadas, sendo derivadas 

desta, quatro questões operacionais, conforme relacionado a seguir: 

• Que ações marcam o processo de ocupação da área costeira do Litoral 

Norte da Bahia, no período estudado? 
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• Que interesses externos (verticalidades) e internos (horizontalidades) se 

verificam na produção do espaço em Massarandupió e entorno, em cada 

período estudado? 

• Quais os conflitos de interesses que se estabelecem? 

• Que transformações ocorrem no espaço e como se verifica a inclusão e/ou 

exclusão sóciogeográfica dos moradores antigos? 

 

Orientada pela questão central, a pesquisa tem como objetivo analisar a 

produção do espaço geográfico no Litoral Norte da Bahia, através do processo de 

ocupação da localidade de Massarandupió e seu entorno, observando os diversos 

interesses de diferentes estruturas que convivem e se conflitam dando forma e 

função a esse espaço, em diferentes períodos, ao longo das últimas quatro 

décadas e em diferentes escalas. Os objetivos específicos são descritos a seguir: 

• Investigar o processo de ocupação da área costeira do Litoral Norte da 

Bahia, no período estudado; 

• Identificar e analisar as ações empreendidas ou motivadas pelo poder 

público e pelo capital privado (verticalidades) e pelos moradores antigos e 

suas organizações (horizontalidades), que afetam a área de estudo; 

• Analisar os conflitos e negociações verificadas; 

• Avaliar a inclusão e/ou exclusão sócio-geográfica dos moradores antigos, a 

partir das transformações verificadas no espaço produzido. 

2.3 ÁREA DA PESQUISA: MASSARANDUPIÓ E SEU ENTORNO 

A pesquisa tem como objeto de investigação a localidade de 

Massarandupió e seu entorno, situada nas coordenadas geográficas de 12º de 

latitude sul e 37º de longitude oeste aproximadamente (Entre Rios, 2008). A área 

localiza-se no Município de Entre Rios, no quilômetro 88 da BA-099, “Linha 

Verde”, no Território de Identidade6 do Agreste de Alagoinhas e Litoral Norte da 

Bahia. A faixa costeira do Município, correspondente a, aproximadamente, 10 

                                                 
6 Unidade de planejamento e gestão do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Governo do 
Estado da Bahia. 
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quilômetros medidos a partir da preamar para o interior e compõe a Área de 

Proteção Ambiental - APA7 Litoral Norte da Bahia. (Figura 1 e Figura 2). 

Conforme descreve o Plano Diretor Municipal Participativo (Entre Rios, 

2008), o Município apresenta clima caracterizado como úmido, úmido a subúmido 

e seco a subúmido, temperatura média anual de 24,7°C e pouca variação durante 

o ano. As chuvas ocorrem entre os meses de abril e junho, não estando o 

Município incluso no Polígono da Seca. Entre Rios é formado pelas bacias do rio 

Inhambupe (rio Inhambupe) e do Recôncavo Norte (rios Subaúma e Sauípe), que 

têm sido fortemente degradadas pelo desmatamento e poluição provocados pelas 

atividades da pecuária, agricultura (especialmente a silvicultura) e mineração, 

além das recentes intervenções imobiliárias e turísticas na faixa costeira. 

O Município apresenta população total de 38 886 habitantes (IBGE, 2007) 

e taxa de crescimento demográfico de 3,93% ao ano. No ranking regional, Entre 

Rios encontra-se no 8º lugar em termos de urbanização. O Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,628 no ano de 2000, tendo apresentado 

crescimento de 19,62% em relação a 2001 quando era de 0,525. Apesar disso, o 

Município perde posição no ranking estadual nesse mesmo período, quando 

passa do 155º lugar em 1991 para o 185º em 2000 (ENTRE RIOS, 2007). 

Entre Rios insere-se regionalmente apresentando articulação com o 

Município Alagoinhas, que se constitui em “[...] centro da região, com um 

comércio e serviços mais especializados e onde estão sediados instituições 

estaduais, universidades e o Hospital Dantas Bião [...]” (ENTRE RIOS, 2007, 

p.52), além de outros do seu entorno. Verifica-se, porém, dificuldade de 

articulação devido à ausência de transporte público e à falta de conservação das 

estradas, destacando-se a BA-506 que interliga a sede do Município ao litoral. 

As localidades mais próximas à orla se articulam com o Município de Mata 

de São João, especialmente após a inauguração da BA-099 e a criação da APA 

Litoral Norte, e com outros povoados costeiros da região. São três distritos, sendo 

que o de Subaúma é o que abriga os povoados e localidades costeiras onde se 

destacam Subaúma, Massarandupió e Porto de Sauípe. As atividades tradicionais 

                                                 
7 Unidade de Conservação criada pela Lei Federal Nº 9.985 de 18 de julho de 2000 que 
estabelece Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC. 
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convivem com outras mais recentemente, como a imobiliária, a silvicultura e o 

turismo e a construção civil, que provocam aumento da concentração de terras 

[...] associado ao avanço do reflorestamento ou silvicultura e à 
especulação imobiliária. [...] acompanhada da desestruturação de 
economias locais que se alicerçavam nas atividades agropecuárias e 
extrativas tradicionais. [...] Os proprietários correspondem a 85,55% do 
total de estabelecimento, ocupando 99,5% da área, enquanto os 
ocupantes (posseiros) correspondem a 13,8% de estabelecimento e 
0,36% da área, índice significativamente maior do que o índice regional 
de 5%. (ENTRE RIOS, 2007, p.62). 
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Figura 1 - Mapa de Situação da área de estudo 
Fonte: IBGE 2005  
Elaboração: Iran Sacramento 
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Figura 2 - Mapa de Localização da área de estudo 
Fonte: IBGE 2005  
Elaboração: Iran Sacramento 

 Povoado de 
Massarandupió 

BA 099 Linha Verde 
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A área da pesquisa empírica, Massarandupió e seu entorno, insere-se 

nesse contexto. É constituída por uma localidade inicialmente habitada pelos 

índios da tribo Tupinambá que se espalham desde a beira-mar, localidade 

denominada Entrada, até a localidade de Aldeia, do lado oeste à BA-099, 

colonizados pelas missões Franciscanas no período de 1831 (STIFELMAN, 

1997). Atualmente é formada por uma comunidade cuja população é de 

aproximadamente 565 habitantes, cerca de 125 famílias segundo a contagem 

realizada pela Associação dos Moradores e Amigos de Massarandupió (AMAM), 

juntamente com o Agente Comunitário de Saúde do Município (Pesquisa de 

campo, maio de 2009). 

A comunidade de Massarandupió não se diferencia substancialmente das 

outras comunidades da área costeira do Município e do Litoral Norte: é jovem, 

pobre e com fragilidade organizacional para o enfrentamento de mudanças 

sócioculturais e econômicas baseadas na competitividade; é uma população do 

lugar, autóctone, natural do Litoral Norte, com baixa escolaridade e que exerce a 

pluriatividade, fazendo coexistirem atividades tradicionais com atividades 

modernas (BAHIA, 2001). 

As principais atividades de seus moradores são o artesanato, a partir do 

extrativismo da piaçava; agricultura familiar; extrativismo de coco e outras frutas; 

trabalho (geralmente como diaristas) nas fazendas de gado, coco (tiradores de 

coco) e silvicultura; pesca; construção civil e serviços em barracas de praia. 

Além da localidade, a área de estudo se estende ao entorno de 

Massarandupió, considerado predominantemente ”natural”8, composto por 

diversos ecossistemas associados à Mata Atlântica (APÊNDICE A), tais como 

manguezais, praias, dunas, restingas, lagoas e riachos, além de resquícios da 

floresta, parcialmente desmatada por  diversas atividades produtivas ou 

especulativas. 

Singularidades da área escolhida, bem como questões que motivam a 

autora, e os objetivos a serem alcançados, tudo isso enunciado anteriormente, 

                                                 
8
 Segundo LIMONAD (2007, p.4), citando Marx e Engels (1976:46), não há mais natureza natural. 
“O espaço natural aparece, também, como pano de fundo, decoração, paisagem ou mais do que 
isso persiste em todas as partes e cada detalhe e objeto natural são valorizados ao conquistarem 
um peso simbólico. Neste contexto temos a desnaturalização da natureza”. 
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orientam o desenvolvimento desta dissertação. No entanto, “Não se trata apenas 

de ver, mas de examinar. Não se trata somente de entender, mas de auscultar. 

Trata-se também de ler documentos [...]” (MINON apud RUDIO, 1998, p.32). Ou 

seja, é necessário um método de procedimento que possibilite a realidade se 

revelar com toda a sua complexidade e com todas as contradições inerentes a 

qualquer fenômeno social. 

2.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Considerando método um “[...] instrumento intelectual e racional que 

possibilita a compreensão da realidade objetiva, pelo investigador [...]” (SPOSITO, 

2004, p.23) ou “[...] o caminho a ser percorrido, demarcado, do começo ao fim, 

por fases ou etapas” e que “[...] serve de guia para o estudo sistemático do 

enunciado [...]” (RUDIO, 1998, p.15), passa-se a descrever o “caminho” 

metodológico que essa pesquisa adota. 

A descrição do “caminho” consiste nos procedimentos que norteiam a 

pesquisa, tendo sido agregados ao projeto inicial, novos “traçados” que se 

tornaram evidentes com a práxis, uma vez que a proposta se coloca 

permanentemente permeável à crítica e à possibilidade de novas agregações que 

impliquem seu enriquecimento. 

Antes, porém, considera-se importante explicitar e justificar os recortes, 

temporal e escalar que este projeto adota, os quais são elementos fundamentais 

para a definição dos procedimentos. 

Como recorte temporal se adotada o horizonte de 1970 a 2007. Esse 

tempo longo foi subdividido em tempos curtos, em décadas que se sucedem 

cronologicamente – 1970, 1980, 1990 e parte de 2000. 

Essas décadas foram definidas em função de acontecimentos que marcam 

transformações socioespaciais na área de estudo, seja pela alteração quanto à 

propriedade da terra, seja pela inovação tecnológica e produtiva que praticam ou 

enunciam praticar, seja pelas alterações que provocam na natureza do lugar, 

pelos movimentos que se organizam e, finalmente, pela relação entre os 

interesses e interessados, endógenos e exógenos, atuantes na produção do 

espaço geográfico. 
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Entretanto, a definição de um recorte temporal não exclui a necessidade de 

compreensão do processo de ocupação do território desde os seus primórdios, 

com a profundidade necessária para entender a realidade dos fatos. Santos 

recomenda dois enfoques complementares: a investigação de como os 

fenômenos ocorrem hoje, no tempo presente e no espaço dado, e “[...] a 

reconstituição de sua evolução, de maneira a ajudar uma melhor compreensão 

desse hoje.” (SANTOS, 1997, p. 97). Nesta mesma obra, Santos recomenda a 

periodização, sendo os períodos definidas a partir das rupturas que ocorrem “[...] 

seja por evolução interna, seja por impacto externo.” (SANTOS, 1997, p. 98). 

Outra importante explicação que se faz necessária, é quanto ao recorte 

escalar da pesquisa, que permite um “olhar” integrador com as demais escalas. A 

abordagem referente à escala apóia-se em conceitos tratados por Castro (2006), 

que vão além da abordagem matemática, da relação entre as medidas do real e 

de sua representação gráfica. A autora define escala como uma estratégia de 

apreensão, de percepção, de concepção e de representação da realidade, 

condição essencial para a compreensão dos fenômenos, vista a complexidade do 

espaço geográfico e a diversidade das dimensões e medidas dos fenômenos.  

Apesar da dificuldade epistemológica do conceito de escala, vários autores 

têm trabalhado com essa compreensão defendida por Castro (2006), articulando 

diferentes níveis. Harvey (1992), por exemplo, ao observar o fenômeno 

urbanização, o fez em múltiplas dimensões. Santos (1998) enfatiza a importância 

de considerar-se que quanto mais o espaço se mundializa, mais se torna único e 

específico, demonstrando a necessidade de se compreender e apreender os 

objetos sob investigação nas mais diversas escalas, em toda sua complexidade, 

mesmo que tais objetos sejam lugares, tomando-se como referência sua inserção 

global e suas especificidades locais. 

Recorrendo a esses autores, pode-se definir o recorte escalar empírico 

desta pesquisa como local, embora se considere necessário observar a totalidade 

da problemática contida no recorte empírico, os movimentos e relações regionais 

e globais que se estabelecem como a chegada de novos interessados de outros 

estados ou países, e que se associa à reprodução de capitais regionais, nacionais 

e globais privados e à disponibilidade de financiamento. 

 



 

 

46 

2.4.1 Plano da Pesquisa 

Com base nos objetivos definidos, esta pesquisa pode ser classificada 

como descritiva considerando-se os conceitos definidos por Appolinário (2006) e 

por Gil (2002).  Descritiva em contraposição à análise experimental, partindo da 

análise crítica e opinativa da realidade, entendendo sua complexidade dialética e 

não se limitando à simples descrição dos fatos. Ambos os autores incluem em sua 

classificação quanto aos tipos de pesquisa, a pesquisa descritiva, aquela que “[...] 

tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre as 

variáveis” (GIL, 2002, p.42). “[...] as pesquisa descritivas tendem a refletir a 

realidade de forma mais precisa que as experimentais” (APPOLINÁRIO 2004; 

CAMPOS, 2002; COZBY, 2003; RUDIO, 1995, apud APPOLINÁRIO, 2006, 

p.114). 

Entendendo que “a realidade é constituída de fenômenos socialmente 

construídos” (FIRESTONE apud Appolinário, 2006, p.61), os procedimentos de 

pesquisa amparam-se, predominantemente, em técnicas qualitativas, uma vez 

que o objetivo enunciado visa a análise e compreensão do fenômeno produção do 

espaço. 

Considerando-se o título desta dissertação, tem-se a indicação do campo 

de observação que se pretende trabalhar. Como já situado anteriormente, a 

dissertação trata de uma área costeira, localizada no Litoral Norte do Estado da 

Bahia, sendo a observação empírica direcionada para o povoado de 

Massarandupió e seu entorno, que pertence ao Município de Entre Rios. 

A população a ser observada também está referida no título desta 

dissertação: os interessados, externos e internos, na produção do espaço no 

âmbito da área da Pesquisa – Massarandupió e seu Entorno, e seus respectivos 

interesses, considerando cada período estudado. Considera-se como 

interessados internos, que produzem as horizontalidades, os moradores antigos, 

descendentes dos que povoaram inicialmente a área e as suas organizações. Os 

interessados externos, que atuam através das verticalidades, são os 

representantes do capital privado (empresas) e do poder público, nas três esferas. 
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A definição de uma amostra dessa população é necessária, considerando o 

seu tamanho e complexidade em relação ao tempo e recursos disponíveis para a 

realização da pesquisa, embora esse trabalho tenha como metodologia a análise 

qualitativa. Portanto, é utilizada a amostra não-probabilística, considerando os 

critérios de abrangência de todos os interessados ou grupos de interessados na 

produção do espaço, na área estudada, em cada período. 

Coerentemente com os objetivos definidos e com a abordagem teórico-

metodológica, a coleta de informações se dá através de técnicas, de instrumentos 

de observação e de fontes, que se passa a descrever. 

A observação consta de pesquisa bibliográfica, de pesquisa documental e 

de pesquisa de campo, considerando-se a classificação definida em Gil (2002). A 

pesquisa bibliográfica fornece subsídios para a construção da base teórica e 

conceitual, conforme apresentado no Capítulo 2, e para a elaboração da estrutura 

de análise. Também para ampliar e sistematizar o conhecimento acerca da área 

de estudo, auxiliando na caracterização e contextualização da pesquisa. 

A pesquisa documental também contribui para a caracterização da área em 

estudo e contextualização da pesquisa e consiste em textos escritos, tais como 

diagnósticos, planos e projetos elaborados por instituições governamentais ou 

privadas; artigos científicos, dissertações e teses; publicações em jornais ou na 

internet e outras fontes não escritas, como mapas, ortofotocartas e fotos aéreas. 

A pesquisa de campo responde mais diretamente às questões do estudo, 

evidenciando a problemática enunciada e dando “voz” aos atores envolvidos, 

através de depoimentos nas entrevistas, oficinas e formulários aplicados, além da 

participação em reuniões da AMAM e do Conselho Gestor da APA Litoral Norte. 

As entrevistas realizaram-se com profissionais do poder público – 

Prefeitura Municipal (vice-prefeito); Secretaria do Meio Ambiente do Estado 

(gestor da APA Litoral Norte) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (analista ambiental); com representantes das 

Associações Comunitárias (dos moradores e das artesãs). 

As oficinas de trabalho seguem a metodologia comumente utilizada nas 

pesquisas desenvolvidas pelo Projeto GeografAR, sendo realizadas com três 

grupos, quais sejam: os idosos, os jovens e as artesãs. Participaram em torno de 

10 pessoas em cada uma delas, que são estimuladas a dar depoimentos sobre 
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suas vidas e suas relações com a localidade, com a natureza, com a comunidade 

e com as atividades externas que têm se instalado na área. Além disso, também 

falaram sobre as dificuldades enfrentadas no passado, no presente e sobre o 

futuro que desejam para Massarandupió. Os formulários aplicados abrangem 26% 

do total de domicílios e levantam os intereses dos moradores e sua visão quanto 

às dinâmicas verticais que têm se implantado na área. 

Todos os instrumentos e fontes utilizados visam atender aos objetivos e à 

opção teórico-metodológica da dissertação, considerando as limitações relativas à 

disponibilidade de informações e de recursos e estão relacionados no Quadro 1. 

 

Pesquisa bibliográfica e documental 

Instrumentos/técnicas Fontes 

Conceitos e métodos Livros e artigos científicos 

Análise do conteúdo Estudos anteriores sobre o tema: monografias, 
dissertações de mestrado, teses de doutorado, livros e 
artigos científicos 

Análise de informações em 
fontes oficiais 

Documentos oficiais: arquivos públicos, instituições 
públicas ou privadas 

Análise de informações em 
fontes genéricas 

Publicações: jornais, revistas e sites da Internet 

Avaliação de imagens Mapas e fotos da região e da área de estudo: CONDER, 
SEI, SEMA 

Pesquisa de campo 

Entrevistas semi-
estruturadas 

Profissionais do setor público: IBAMA / SEMA / SETUR / 
Prefeitura 

Oficinas Moradores idosos, jovens e artesãs 

Aplicação de formulários 26 % das famílias dos moradores 

Observação assistemática Participação em reuniões e outros eventos 
 
Quadro 1 - Síntese das técnicas, instrumentos e fontes de pesquisa 
Fonte: elaboração própria 

 

Os aspectos da realidade que se pretende analisar para responder às 

questões que deram origem à investigação, estão organizados em variáveis e 

compõem, portanto, “[...] as características ou as dimensões que o pesquisador 

elege como relevantes para a sua investigação” (CAMPOS apud APPOLINÁRIO, 

2006, p. 102). Esta pesquisa utiliza variáveis genéricas, que são as que mais se 

adéquam aos objetivos e aos métodos propostos. Cabe destacar os interesses, 
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ações e reações horizontais e verticais; os conflitos; as negociações e os 

resultados manifestados em termos de forma, função, estrutura e processo. 

Finalmente, quanto ao registro das informações, desde o início da 

observação, são classificadas e tratadas qualitativamente, descrevendo e 

qualificando fenômenos observados pela pesquisadora, originando-se das 

diversas fontes e da aplicação também das diversas técnicas de observação 

direta e indireta, já definidas anteriormente, e associadas às questões e objetivos 

do estudo, bem como ao referencial teórico-metodológico adotado. 

Coerentemente com todos esses procedimentos, é estabelecida a seguinte grade 

analítica (ver Quadro 2). 

 

Contextualização da situação-problema 

01 Contextualização histórica da problemática no âmbito regional 

02 Caracterização da área da pesquisa empírica 

03 Reconstituição histórica da situação-problema na área de estudo, por período 

04 Identificação dos principais grupos de interessados envolvidos 

05 Verificação dos interesses de cada um dos grupos identificados 

Reconhecimento do espaço produzido 

01 Identificação de verticalidades e horizontalidades verificadas a cada período 

02 Análise da influência dos grupos de interessados na produção do espaço 

03 Verificação das relações estabelecidas e das estratégias de ação de cada 
grupo: conflitos, negociações e complementaridades 

04 Verificação da visão dos moradores antigos sobre as verticalidades ocorridas 
no espaço, a cada período 

05 Análise do espaço produzido e das perspectivas de futuro, a partir das 
verticalidades e horizontalidades verificadas, considerando as categorias 
forma, função, estrutura e processo 

 
Quadro 2 - Grade analítica 
Fonte: elaboração própria 
 

Busca-se entender a realidade a partir dos elementos constitutivos do 

espaço geográfico, quais sejam: forma, função, estrutura e processo, verificando 

como as verticalidades e horizontalidades atuam na produção do espaço. A 

análise também aborda as relações que se estabeleceram, a cada período, e 

quais os interesses que foram preponderantes na transformação do espaço. 



 

 

50 

Todas as decisões relativas ao método, descritas e justificadas neste capítulo, 

encontram-se sinteticamente registradas no Quadro 3 a seguir. 
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Questões Operacionais Objetivos Específicos Variáveis Técnicas/Instrumentos 

Que ações marcam o 
processo de ocupação da área 
costeira do Litoral Norte da 
Bahia, no período estudado? 

Investigar o processo de ocupação da área 
costeira do Litoral Norte da Bahia, no período 
estudado 

Verticalidades e 
horizontalidades na 
área costeira do 
Litoral Norte 

Documentos oficiais 
Publicações 
Entrevistas 
Análise 

Que interesses externos 
(verticalidades) e internos 
(horizontalidades) se verificam 
na produção do espaço em 
Massarandupió e entorno, em 
cada período estudado? 

Identificar e analisar as ações empreendidas 
ou motivadas pelo poder público e pelo 
capital privado (verticalidades) e pelos dos 
moradores antigos e suas organizações 
(horizontalidades), que afetam a área de 
estudo, nos períodos estudados 

Verticalidades e 
horizontalidades em 
Massarandupió e 
entorno 

Documentos oficiais 
Publicações 
Observação direta:Entrevistas / 
Formulários / Oficinas 
Análise 

Quais os conflitos de 
interesses que se 
estabelecem? 

Analisar os conflitos e negociações 
verificadas 

Conflitos 
Negociação  

Documentos oficiais 
Publicações 
Observação direta:Entrevistas / 
Formulários / Oficinas 
Análise 

Que transformações ocorrem 
no espaço e como se verifica 
a inclusão e/ou exclusão 
sóciogeográfica dos 
moradores antigos, segundo 
sua visão? 

Levantar e avaliar, segundo a visão dos 
moradores antigos, a sua inclusão e/ou 
exclusão sóciogeográfica, a partir das 
transformações verificadas no espaço 
produzido 

Resultados Documentos oficiais 
Publicações 
Cartografias 
Observação direta:Entrevistas / 
Formulários / Oficinas 
Análise 
Análise cartográfica 

 
Quadro 3 - Matriz síntese do planejamento realizado 
Fonte: elaboração própria 
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3 PROCESSO DE OCUPAÇÃO DO LITORAL NORTE DA BAHIA 

Este capítulo apresenta, caracteriza e analisa algumas das principais 

problemáticas envolvidas com a produção do espaço na área costeira do Litoral 

Norte. Reúne informações históricas sobre o povoamento, a expansão imobiliária 

e transformações em meios de vida, em atividades produtivas e em sua 

paisagem.  

3.1 INÍCIO DO POVOAMENTO SEGUNDO FONTES PESQUISADAS 

Inicialmente povoado por populações indígenas, a faixa costeira do Litoral 

Norte da Bahia insere-se no processo de colonização, ainda no século XVI, 

quando, logo após a fundação da cidade do Salvador inicia-se a ocupação do 

litoral pelos portugueses, com o intuito de abastecimento da capital. Nesse 

processo, o Conde Garcia D’Ávila recebe do Governador Geral, Tomé de Souza, 

uma sesmaria e se instala na enseada de Tatuapara (como os povos indígenas 

nomeavam a área da sesmaria), construindo sua casa no ponto mais elevado do 

litoral baiano, para servir também de fortaleza, pois, deste local, é possível se 

observar as embarcações que navegam na redondeza. A Casa da Torre ou 

Castelo Garcia D’Ávila dá origem à Vila de Praia do Forte. 

Os D’Ávila constituíram o maior latifúndio do mundo, com 800 000 km², 

estendendo-se de Itapoã em Salvador até o estado do Maranhão, conforme 

relatam Stifelman (1997); Mattedi (2002); Guerreiro (2004), entre outros 

pesquisadores. A pecuária extensiva se constitui em sua principal atividade 

econômica e o Litoral Norte passa a fornecer, para Salvador, carne, leite, couro e 

peixe, em especial o óleo da baleia utilizado na iluminação urbana, sendo 

introduzida a plantação de coco, por volta de 1650. 

No entorno viviam escravos e descendentes de índios que serviam como 

trabalhadores das terras e produziam mandioca, feijão, frutas e outros vegetais 

para o próprio consumo da família e para geração de renda a partir do excedente 

que era comercializado (RISÉRIO, 2004, apud BARRETO e ALVARENGA, s/d). 
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Com a colonização inicia-se a expulsão dos índios de todo o litoral, 

datando de 1549 os primeiros conflitos entre brancos e índios, especificamente no 

Litoral Norte (STIFELMAN, 1997 e GUERREIRO, 2004). Santos (2006) relata que 

os Garcia D’Ávila subjugaram os índios tupinambás, tupis e massarandupiós que 

habitavam nessa região, estendendo suas terras até as margens do rio São 

Francisco. Diniz ratifica afirmando que 

Vários autores como Pessoa (2004), Andrade (1990), Mott (1988) e Reis 
(1988) dentre outros, relatam o poder e as riquezas adquiridas por esta 
família [os D’Ávila] e as barbaridades cometidas com o objetivo de 
expandir suas terras, tornando os principais latifundiários e pecuaristas 
do Brasil colonial, sendo conquistadores das terras de Sergipe e do Rio 
São Francisco, proprietários da metade de todo território do Piauí [...] 
(DINIZ, 2007, p. 42). 

Segundo Moraes, a conquista dos espaços está na gênese da formação do 

Brasil, sendo que “[...] a apropriação de novos lugares com suas populações, 

riquezas e recursos naturais, era o móvel básico da colonização” (MORAES, 

1994, p.13), seguindo padrão extensivo, do ponto de vista da ocupação do 

espaço, e intensivo do ponto de vista do uso do solo e dos recursos naturais. A 

afirmativa verifica-se no litoral norte da Bahia, como visto no relato acima. 

Mattedi (2002) relata que a região transforma-se a um ritmo lento nos 

séculos seguintes e poucos são os registros encontrados sobre o período 

compreendido entre meados do século XVII e final do XIX.  

Segundo Diniz (2007), a partir de 1852, o patrimônio dos D’Ávila se 

dispersa mediante heranças e vendas. As terras sob o domínio da família foram 

sendo divididas entre os herdeiros, ora formando novas fazendas, ora “[...] para 

dar lugar a quintais e roças de pequenas comunidades rurais que passaram a 

produzir por conta própria nas terras abandonadas [...]” (BARRETO e 

ALVARENGA, s/d, p.3). A Fazenda Praia do Forte se mantém e é doada mais 

tarde para o Coronel Otacílio de Souza. 

No século XIX, parte dessas terras, inclusive a área de Massarandupió, é 

vendida por descendentes de Garcia D’Ávila ao prussiano, naturalizado norte 

americano, Sigisfred Sigismundo Schindler, que introduz a atividade extrativista 

de produtos naturais para a exportação (STIFELMAN, 1997). A autora citada 

registra que nessa época é construído um porto na localidade de Porto Sauípe, 
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pelo novo proprietário, o que facilita a comunicação da região com Salvador e 

Europa para escoamento dos produtos, que anteriormente eram transportados a 

cavalo para a estação ferroviária de Alagoinhas e daí para Salvador. 

Novas redes de relações são estabelecidas, novos fluxos, porém a lógica 

colonial permanece sendo a concentração de terra e de renda o interesse básico 

do governo e do capital. Em consonância com o entendimento de Moraes (1994), 

o processo histórico não rompe a lógica da ocupação inicial, verificando-se a 

rearticulação de elites regionais desconectadas economicamente. Gonçalves e 

Machado (1996) defendem que desde 1850 até meados de século XIX, o Estado 

baiano agiu no sentido de garantir o “bem-estar” do capital oligárquico rural, não 

havendo ações voltadas para o fortalecimento da pequena produção, no Litoral 

Norte. 

Apesar de não romper a lógica de ocupação, a configuração espacial se 

transforma lentamente. Surgem algumas construções que hoje têm valor histórico, 

como casas de fazendas e engenhos, igrejas e conjuntos urbanísticos, além das 

pequenas povoações onde vive, ainda hoje, a maior parte da população, 

composta preponderantemente por pescadores e marisqueiras, artesãos e 

pequenos agricultores. 

Já no século XX, na década de 1920 cerca de 80 000 hectares de terras 

são vendidos à companhia inglesa British and Brazilian Rubber Planters & 

Manufaturados LTDA, que mantém o extrativismo para exportação como principal 

atividade econômica, especialmente o látex da mangabeira, e introduz o plantio 

de sisal, seringueira e algodão. “A companhia arrendava as terras aos moradores 

que lá viviam das atividades de subsistência e extrativismo [...]” (GUERREIRO, 

2004, p. 33). Em 1940, essa terra passa a ser de propriedade do Banco de 

Londres e, no final da década parte significativa “[...] é vendida por um preço 

simbólico à empresa Construtora Norberto Odebrecht (CNO) que, por quase 50 

anos, não deu um uso específico à área.” (STIFELMAN, 1997), mantendo-a como 

terreno de “engorda”, ou seja, terra para especulação imobiliária. 

Entre os anos de 1950 e 1960 inicia-se a exploração petrolífera no litoral 

baiano com a criação da Empresa Petróleo Brasileiro S/A (Petrobrás), em 

consonância com os projetos nacionais estabelecidos a partir da inserção do país 

na geopolítica da exploração do petróleo, mundialmente reconhecido como a 
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principal fonte de energia. O Litoral Norte passa a fazer parte da Região de 

Produção da Petrobrás, inclusive o município de Entre Rios, onde são 

descobertas fontes produtoras do “ouro negro” tão cobiçado. Nesse período 

ocorre a “[...] captura e a homogeneização de regiões e populações pelo processo 

de modernização, colocado em marcha pelos interesses agroindustriais 

capitalistas associados ao Estado.” (GONÇALVES e MACHADO, 1996, p. 27). 

Essa realidade implica novas formas de ocupação e funções econômicas, 

com a implantação de instalações industriais de apoio à exploração, 

beneficiamento e armazenamento de petróleo, e de residências para os 

trabalhadores. Ocorre uma alteração nos meios de produção e em suas 

estruturas, bem como na composição social e inaugura-se, conseqüentemente, 

uma nova transformação na dinâmica espacial. 

Apesar dessas transformações ocorridas no Litoral Norte, a partir de 1950, 

as bases econômicas e sociais tradicionais pouco se modificam até a década de 

1970. Os pequenos povoados e vilas permanecem em uma situação de 

isolamento e de convivência com o grande latifúndio que ocupa a maior parte da 

área da região, conforme afirma Mattedi. “[...] Uma região pouco povoada e com 

uma composição social simples, polarizada entre o grande proprietário fundiário, 

aí se incluindo família, agregados, empregados livres e escravos.” (MATTEDI, 

2002, p. 38). 

Na década de 1970, juntamente com a implantação do Complexo Industrial 

de Camaçari, a Bahia se insere definitivamente no processo de modernização 

industrial, ampliando-se os vínculos da produção econômica do Estado ao Centro-

Sul do país. Nesta mesma década é construída a BA-099 – Estrada do Coco – 

que se constitui em um importante eixo de ligação de Salvador com o Litoral Norte 

pela área costeira, mantendo-se, nesse momento, na Região Metropolitana de 

Salvador (RMS), até o seu limite com o município de Mata de São João. 

Conforme defende Moraes (1987), a grande indústria é um “poderoso” 

agente do capital, exercendo fortemente a desnaturalização e a transformação do 

espaço em função da sua reprodução. 

Essa nova dinâmica impulsionada pela estratégia governamental de 

construção do acesso, induz o crescimento de Salvador no sentido norte, pelo 

litoral, verificando-se a rápida ocupação das suas margens por comércio e 
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serviços, a dinamização da atividade de veraneio e visitação, além de um 

processo de especulação imobiliária, desencadeado por empresas sediadas em 

Salvador e por grandes proprietários de terras, e se expande para além da área 

interligada, até então, pela estrada. 

É nesse período, a partir da década de 1970, que se expressam mais 

fortemente no Litoral Norte, as contradições entre o “velho” e o “novo”, o “externo” 

e o “interno”, o “estado” e o “mercado”, apontadas por Santos (1996). É a partir de 

então que as verticalidades passam a se impor, seja pela sua força econômica 

enquanto representadas por grandes capitais nacionais e internacionais, seja pela 

sua estreita e cúmplice articulação com os interesses do estado, e ainda pela 

desinformação e fraca articulação das organizações sociais comunitárias que 

representam as horizontalidades. 

As horizontalidades são representadas principalmente por pequenos e 

médios proprietários de terras que tentam mantê-las ou que se rendem e 

repassam aos novos interessados, imaginando se beneficiar do processo; como, 

também, por um invisível, mas representativo conjunto de populações tradicionais 

que vivem de forma comunitária, em grandes extensões de terras também 

utilizadas de forma comunitária ou solidária e adquirindo o direito potencial à sua 

propriedade, por usucapião. 

As estruturas externas, portanto, introduzem ou planejam implantar novas 

funções e, consequentemente, novas formas, segundo suas lógicas e interesses 

e nesse processo de relações com estruturas e com as funções e formas 

preexistentes o espaço se (re)produz. 

Esse processo de desarticulação e reorganização tem como motivador três 

atividades novas e externas à região, implantadas por diferentes empresas 

nacionais e internacionais, com o incentivo efetivo ou mesmo planejamento 

governamental, quais sejam: a imobiliária através da ocupação das terras por 

parcelamentos para fins de segunda residência ou veraneio ou para especulação; 

a ocupação de terras para o reflorestamento homogêneo visando suprir demanda 

energética externa à região e produção de papéis e, finalmente, a ocupação das 

terras pelos interesses imobiliários articulados com os operadores do turismo, 

também vinculados, nacional e internacionalmente, às forças hegemônicas 

interessadas na reprodução do capital. 
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3.2 EXPANSÃO / ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA NO LITORAL NORTE  

A crescente demanda observada mundialmente, desde o século XIX por 

uma proximidade das áreas litorâneas é trabalhada por Dantas (2009), que 

estuda “A Maritimidade nos Trópicos” focando a cidade de Fortaleza. O autor 

analisa desde fatores como os da importância dos banhos de mar para a saúde 

humana, especialmente na Europa do século XIX, com repercussões em outros 

países, como o Brasil, chegando aos tempos atuais em que a tônica da ocupação 

litorânea está voltada para o turismo internacional. 

Essa prática do banho de mar para higienização e saúde, segundo o autor, 

causou alterações significativas nas cidades litorâneas européias, no entanto, as 

repercussões nos trópicos e especialmente no Brasil, não foram tão intensas, e a 

influência se manifesta principalmente a partir das camadas mais abastadas da 

sociedade. 

A proximidade marinha para repouso, recreação, lazer como banho de mar, 

a natação e demais esportes náuticos, é uma demanda crescente no Brasil e no 

nordeste brasileiro, principalmente após a industrialização. Com isso a 

valorização dos espaços marítimos amplia-se e, cada vez mais, a terra próxima 

ao mar se torna uma mercadoria a ser guardada para uma comercialização 

vantajosa. “A partir da década de 1970, a cultura da ‘segunda residência’ como 

uma das características da chamada ‘urbanização turística’, emerge em todo o 

litoral nordestino, dando início a um processo intenso de redefinições 

socioespaciais.” (BAHIA, 2001, p.36). 

A atividade de segunda residência – veraneio, tendo alcançado o 

imaginário das sociedades ocidentais (DANTAS, 2009), e a produção do espaço 

litorâneo, “[...] em lugar de trabalho, lugar de festas e lugar de moradia de 

pescadores [...]”, transformar-se, processualmente, em espaço de consumo, “[...] 

assiste-se à transformação da natureza em mercadoria (LEFBVRE, 1986, apud 

DANTAS, 2009, p.39-40)”. 

A Bahia insere-se neste processo, sendo que as regiões onde a 

acessibilidade é mais fácil são as primeiras a serem buscadas. A zona costeira do 

Litoral Norte tem a acessibilidade facilitada com a construção da BA-099, por 

iniciativa do Governo da Bahia, abrindo novas oportunidades ao capital 
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imobiliário. Verifica-se a partir dessa década, a intensificação do parcelamento do 

solo, contribuindo para o aumento do custo da terra e da especulação. 

Levantamento realizado pela CONDER em 1992 registra a existência de 68 

loteamentos na APA Litoral Norte9, aprovados pela prefeitura antes da elaboração 

do Plano de Manejo da APA, a maioria dos quais localizada em Entre Rios e Mata 

de São João, municípios mais próximos da RMS. Segue o Município do Conde, 

sendo Esplanada e Jandaíra pouco parcelados, como demonstrado na Tabela 1. 

A área total ocupada por esses loteamentos, calculada a partir da soma das áreas 

médias dos lotes, atinge 4% da área total da APA, ocupando uma área estimada 

em 5 398,04 hectares, sendo que “a comercialização destes lotes tem início nos 

meados dos anos 1970, com o primeiro projeto de implantação da Estrada do 

Coco, em 1976.” (BAHIA, 1995, p. 33). 

 

Tabela 1 - Distribuição dos loteamentos na APA Litoral Norte, segundo o ano de 
aprovação, por município 

 

Loteamentos segundo ano de aprovação   
Municípios 

 
Total de 

loteamentos 
 

75/80 
 

80/85 
 

85/90 
 

>90 
Sem 

Registro 

Mata de São João 21 3 1 - - 17 

Entre Rios 28 4 7 7 2 8 

Esplanada 1 - - - 1 - 

Conde 17 1 9 3 - 4 

Jandaíra 1 1 - - - - 

Total 68 9 17 10 3 29 

Fonte: Levantamento da CONDER, 1992. 

 

Segundo ainda os estudos do Plano de Manejo (BAHIA, 1995), em 1992, 

95% desses lotes não estão ocupados e 50 % não obedecem aos parâmetros 

estabelecidos pela Lei Federal nº. 6 766, que regulamenta o parcelamento do solo 

no Brasil. Além disso, a maioria deles também não considera as legislações 

ambientais e desenvolvem-se em direção aos manguezais, cordões dunas e 

outras áreas ambientalmente frágeis e protegidas. 

                                                 
9 Regulamentado pela Resolução CEPRAM nº. 1041/1995. 
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Os referidos estudos apontam que o Município de Entre Rios apresenta em 

1990, o maior número de loteamentos residenciais litorâneos registrados nas 

prefeituras, ocupando uma área correspondente a 11,29% da parcela do 

município contida na APA. Verifica-se uma concentração desses loteamentos no 

povoado de Porto Sauípe. 

Mata de São João ocupa, à época, o segundo lugar em número de 

loteamentos aprovados, sendo registrados o total de 21, cujos lotes 

comercializados “[...] entre as décadas de 70 e 80 e adquiridos por uma clientela 

de classe média, que até então não ocupou seus lotes, estes loteamentos 

encontram-se praticamente abandonados.” (BAHIA, 1995, p. 36). 

O Município de Conde é o terceiro em número de loteamentos aprovados 

na área costeira, a maioria nessa década de 1980, sendo um total de 17, que se 

encontram, em 1992, parcialmente ocupados e também apresentam problemas 

quanto ao cumprimento das legislações referidas anteriormente (BAHIA, 1995). 

Em Esplanada e Jandaíra é registrado apenas um loteamento em cada Município, 

na época. 

A transformação do espaço se intensifica, e não diz respeito apenas aos 

loteamentos comercializados, cuja ocupação estima-se não ultrapassar à época 

10% do total de lotes, encontrando-se os demais em estado de abandono. 

Também realiza-se por um processo de regularização formal de áreas por 

interessados externos, a maioria moradores de Salvador, boa parte mantidas 

como reserva de valor, sendo que algumas se mantém nesta condição até os dias 

atuais, sem uma utilização regular e submetidas à valorização que vem ocorrendo 

crescentemente nos espaços costeiros baianos, especialmente no Litoral Norte do 

Estado. A maioria dessas áreas apropriadas como “reserva de valor”, é utilizada 

por posseiros, como “propriedades comuns” garantindo-lhes os meios de vida, 

como já visto. Verticalidades e horizontalidades (estruturas) expressam-se nesse 

processo de transformações de funções e formas, (re)produzindo o espaço no 

Litoral Norte. 

Observa-se o desmatamento e/ou cercamento das áreas pelos 

proprietários, quase sempre grandes empresários moradores de outras regiões, 

cerceando o livre acesso das comunidades às áreas anteriormente “livres” e de 

uso comum. Esse processo gera frequentemente conflitos de interesses sendo 
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que as comunidades resistem a entregarem suas terras, mas, até início da 

década de 1990, observa-se a falta de organização das populações locais 

(horizontalidades) para o enfrentamento dessas verticalidades e o seu 

deslocamento compulsório para outras áreas. 

É o caso da faixa costeira de Massarandupió, uma das áreas mais frágeis 

tanto do ponto de vista dos ecossistemas costeiros presentes, como no que se 

refere à sua composição social por posseiros que exercem atividades tradicionais 

e habitam área “[...] próxima à antiga povoação de Entrada, cujo desaparecimento 

foi decorrente da indenização das posses pelo proprietário de quase toda a área 

litorânea [...]” (BAHIA, 1995, p.51). 

O poder público municipal encontra-se, então, a reboque do processo, sem 

estratégias e sem condições de capacitação ou infra-estrutura capazes de dar 

conta do acelerado ritmo que adquiriu o parcelamento do solo litorâneo, detonado 

na década de 1970 e continuado nas décadas de 1980 e 1990, como registra o 

Plano de Manejo da APA Litoral Norte. 

Em geral, as prefeituras municipais não dispõem de estrutura capaz de 
disciplinar e ordenar a implantação de projetos. Estes são aprovados 
diretamente pelo poder executivo local e a fundamentação legal mais 
utilizada é a Lei Federal nº. 6.766. Apenas o Município de Mata de São 
João dispõe de legislação específica sobre parcelamento do solo. A 
exigência básica em relação ao empreendedor consiste apenas na 
elaboração de planta com marcação de lotes. (BAHIA, 1995, p. 37). 

O Plano de Manejo considera que “[...] a perspectiva de ocupação da área 

loteada, além da intensificação do parcelamento, coloca o capital imobiliário com 

um dos principais agentes modeladores do espaço regional. [...]“. (BAHIA, 1995, 

p. 37). 

Porém, a atividade imobiliária a partir da década de 1990, após a 

construção do trecho Linha Verde da BA-099, perdeu fôlego quanto à implantação 

de novos loteamentos para veraneio, registrando-se apenas seis loteamentos na 

década de 1990 e a baixa ocupação dos já existentes (BAHIA, 2001). A redução 

do avanço imobiliário para a atividade de veraneio na região é atribuída 

principalmente a dois fatores, quais sejam: a existência de um grande estoque, 

somando cerca de 20 000 lotes aprovados pelos municípios em mais de 75 
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loteamentos registrados até então, e a maior visibilidade das limitações colocadas 

pela legislação ambiental com a criação da APA. 

O que ocorre paralelamente ao processo de ocupação especulativa 

visando o veraneio, especialmente em alguns lugares, é uma intensa 

transformação socioespacial gerada por atividades voltadas para agroindústria – o 

reflorestamento – e, posteriormente, ao turismo, como citado. Estas atividades, 

atraídas e incentivadas por meio de políticas públicas, para a área costeira do 

Litoral Norte da Bahia, são consideradas no discurso e na ação governamental 

como possíveis “vetores de desenvolvimento” e marcam intensamente a 

organização espacial da região e dos lugares ratificando a afirmativa de Santos 

(1996, p.203) de que “Produzir e produzir espaço são dois atos indissociáveis”. 

São essas atividades que se analisa nos próximos tópicos. 

3.3 REFLORESTAMENTO: TRANSFORMAÇÕES NOS MEIOS DE VIDA E 
HOMOGENEIZAÇÃO DA PAISAGEM 

Visando apoiar o processo de “modernização” através da industrialização, 

iniciado desde a década de 1950, cuja demanda energética necessita ser suprida 

e diversificada devido às restrições que o Conselho Nacional de Petróleo impôs 

ao consumo de seus derivados pelas indústrias, considerando os altos preços 

praticados internacionalmente, o carvão vegetal surge como alternativa. Diversas 

empresas, no Brasil, passam a adquirir áreas para a implantação de florestas 

homogêneas de espécies que se prestam a essa finalidade. 

O governo brasileiro passa a adotar uma série de medidas referentes a 

incentivos fiscais para pessoas físicas e jurídicas que se disponham a se 

engajarem nesse processo, principalmente através da promulgação do Código 

Florestal e 1965, que trazia diretrizes neste sentido (GONÇALVES e MACHADO, 

1996). Representantes do capital, por sua vez, expandem consideravelmente as 

florestas plantadas no país, especialmente as de eucalipto que são apropriadas 

para esse fim. 

São então criados os Distritos Florestais, incentivados pelo Decreto Lei Nº 

76 046, de 1976, e incluídos na política nacional traçada no II Plano Nacional de 

Desenvolvimento, “[...] parte do esforço de reverter a situação deficitária da 
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balança comercial brasileira [...]” (GONÇALVES e MACHADO, 1996, p. 28), 

articulando as empresas reflorestadoras para garantir sua inserção industrial não 

só para a produção energética, mas também para produção de celulose, visando, 

inclusive, a exportação do produto. 

Na Bahia é criado o Distrito Florestal do Litoral Norte (DFLN), abrangendo 

763 mil hectares e vários municípios. Estimuladas pelo preço favorável da 

celulose no mercado internacional, apoiadas na política federal e estadual e pelo 

fato da região oferecer “[...] condições propícias como concentração fundiária, 

baixo preço das terras, disponibilidade de mão-de-obra barata já fixada nas 

proximidades, clima e abundância de recursos hídricos” (GUERREIRO, 2004), as 

empresas reflorestadoras, passam a substituir a Mata Atlântica por florestas 

plantadas de pinus e eucaliptos, contando com uma política vantajosa de 

subsídios fiscais. Soma-se a essas vantagens a proximidade do Centro Industrial 

de Aratu, Pólo Petroquímico e da capital – Salvador, com forte demanda 

energética. 

Segundo a Pastoral Rural da Diocese de Alagoinhas e o Movimento 

Sindical as terras favoráveis para o reflorestamento não são povoadas só pelas 

matas, mas “[...] as áreas mais cobiçadas pelas reflorestadoras são as [...] 

utilizadas coletivamente pelos pequenos produtores como ‘fundo de pasto’, ou 

como reserva” e são praticamente dizimadas pela plantação de pinus e eucalipto 

(SAMPAIO, 1990, p. 55). Segundo a autora, a reestruturação do espaço causada 

pela atividade, provoca transformações na estrutura produtiva, mas também, 

evidencia as estruturas de classe. 

Os minifúndios praticamente desaparecem entre os anos de 1970 e 1985, 

tornando-se agravante quando se compara os dados da região e do Estado, 

conforme afirma Sampaio (1990) com base em análise de dados do Censo 

Agropecuário. Para essa pesquisadora, enquanto no Estado ocorre um processo 

de concentração de terras pela incorporação novas áreas, no Litoral Norte “[...] o 

crescimento do estrato superior se dá basicamente a custa das demais unidades 

agrícolas, sobretudo daquelas menores [...]”. (SAMPAIO, 1990, p.79). As 

extensas áreas reservadas para o plantio de florestas homogêneas pelas 

reflorestadoras, ocupam terras produtivas e geram a saída de seus moradores e 

produtores antigos, “[...] muitas vezes através de mecanismos perversos como a 
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‘grilagem’ e a ‘estratégia do cerco’, que atingia principalmente os mais 

vulneráveis, em geral posseiros ou pequenos produtores.” (SAMPAIO, 1990, 

p.97). 

Segundo Silva e Mendes (1998), a microrregião homogênea Litoral Norte 

baiano10 amplia a concentração fundiária entre as décadas de 1970 (índice de 

Gini de 0,847 em 1975) e 1980 (índice de Gini era 0,8887, em 1985), “[...] 

refletindo, entre outros fatores, o processo histórico de ocupação territorial e a não 

existência de uma política efetiva de melhoria da estrutura fundiária.” Entre os 

anos de 1970 e 1980 ocorreu crescimento de 1 000% no total de áreas ocupadas 

com reflorestamento (OLIVEIRA FILHO apud GONÇALVES e MACHADO, 1996). 

O que se observou na região foi que, não só o solo foi sendo 
progressivamente ocupado pelas florestas em detrimento do seu uso 
anterior, como a expansão das florestas funcionou como mecanismo de 
pressão sobre a terra [...] isolando e desvalorizando as propriedades 
vizinhas, favorecendo a barganha de preços com os pequenos 
proprietários das proximidades que se viam obrigados a venderem suas 
terras. (GONÇALVES e MACHADO, 1996, p.26). 

No entanto, as mudanças na política energética nacional no final da década 

de 1980, que culminam na estabilização do preço do petróleo, tornam a utilização 

da termo-energia menos atrativa economicamente e, consequentemente, as 

áreas reflorestadas também para esse fim ficam pouco aproveitadas e os 

incentivos governamentais são reduzidos. Esses fatos estimulam a idéia da 

implantação de fábricas de pasta de celulose, visando a produção de papel. 

No Estado da Bahia, estimulado pela política federal do I Plano Nacional de 

Papel e Celulose, de 1974, passa a ser gestada a idéia de instalação de duas 

fábricas no DFLN, das empresas Torras e Plantar, detentoras de extensas áreas 

reflorestadas, incorporando a estas, mais 112 mil e 120 mil hectares 

respectivamente (SEPLANTEC, 1977, apud, GONÇALVES e MACHADO, 1996). 

A essa época, já existem na região terras reflorestadas para esse fim pela 

Indústria de Papéis Santo Amaro, por exemplo. O projeto dessas fábricas, no 

entanto, não chega a se desenvolver. 

Além das dificuldades encontradas por aquelas duas empresas quanto a 

questões fundiárias, a Central de Fornecedoras de Matéria Prima do Pólo de 
                                                 
10 Regionalização do Estado da Bahia para fins de planejamento, pela Secretaria de Agricultura 
(SEAGRI). 
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Petroquímico de Camaçari (Copene) resolve ampliar suas áreas de floresta 

homogênea para o abastecimento de uma nova unidade de produção de celulose. 

Para tal é criada a empresa Norcel S.A. em parceria com uma empresa gaúcha – 

RIOCEL – visando implantar uma fábrica de celulose e viabilizar, assim, seu 

capital investido em cerca de 150 mil hectares de “maciços homogêneos” 

(GONÇALVES e MACHADO, 1996). Após um longo e conflituoso processo para o 

licenciamento do projeto, o local escolhido foi o Município de Entre Rios, no 

acesso à localidade de Massarandupió, área de estudo desta dissertação. 

Nesse processo, Gonçalves e Machado (1996) registram a resistência à 

implantação da fábrica, organizada pelos Sindicatos de Trabalhadores Rurais 

(STR) e outros setores da sociedade. Sampaio (1990) analisa todo o processo de 

mobilização, identificando os interesses dos diversos envolvidos e dos 

movimentos representantes das horizontalidades, ou seja, daqueles que moram e 

produzem na região. Relata a mobilização a partir da organização tanto dos 

trabalhadores rurais através da Pastoral Rural e do STR, quanto dos pescadores, 

articulados pelas cooperativas de pesca dos municípios de Entre Rios e de Conde 

e pela Fundação para o Desenvolvimento das Comunidades Pesqueiras 

Artesanais da Bahia (Fundipesca), que formam uma Comissão Comunitária. 

Ambos os setores temem a ampliação das dificuldades vivenciadas em 

relação à produção agrícola diversificada e à pesca com a expansão do 

reflorestamento e também demonstram indignação com o tratamento diferenciado 

do governo que investe no setor florestal-industrial, não havendo qualquer 

programa de incentivo à pequena produção. Outros setores da sociedade – 

partidos políticos, sindicatos, associações de moradores e produtores rurais, 

Igreja – se mobilizam em oposição à implantação da fábrica e tentam influenciar 

uma mudança na política agrícola, que privilegia o apoio à implantação das 

florestas homogêneas, criando o movimento denominado “Basta ao 

Reflorestamento” (SAMPAIO, 1990). 

Contrastando com as posições relatadas anteriormente, alguns setores, em 

geral moradores das sedes municipais da região, também componentes das 

horizontalidades, têm posição diferenciada e defendem a implantação da fábrica, 

entusiasmados com a modernização que a indústria pode gerar, “[...] seduzidos 

pela idéia de desenvolvimento econômico e progresso”. (SAMPAIO, 1990, p.131). 
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Conforme define Santos (1996), os lugares de instalação das verticalidades 

que compõe as horizontalidades “[...] são o teatro de um cotidiano conforme, mas 

não obrigatoriamente conformista e, simultaneamente, o lugar da cegueira e da 

descoberta, da complacência e da revolta.” (SANTOS, 1996, p.227). Os relatos 

dos processos de luta e de conflito em torno da proposta de reflorestamento no 

Litoral Norte ilustram perfeitamente essa postulação de Santos (1996). Há 

resistências e adesões da população local, isso é, das horizontalidades, em 

relação à proposta emanada de verticalidades – a implantação de áreas de 

reflorestamento. 

Ocorrem várias reuniões e Audiências Públicas nas quais são externadas 

distintas concepções sobre as funções do espaço e onde os diversos impactos 

que poderão ser gerados com a implantação da indústria ficam evidenciados, a 

exemplo da poluição das águas para o consumo humano e morte dos peixes e 

mariscos, além do deslocamento de mais famílias com a construção da barragem 

(constante no projeto) e da destruição de florestas naturais e de terras 

agricultáveis. 

Outra conseqüência que a fábrica acarretaria seria a ampliação do 

reflorestamento. Essas florestas homogêneas, de pinus e eucalipto, têm sido 

avaliadas em diversos estudos como causadoras de agressões ambientais de 

grande importância, não só no que se refere à desagregação social, já avaliado 

anteriormente, mas, também, ao meio natural. 

Exemplos desses impactos são a desertificação pela redução e mesmo 

exaustão dos recursos hídricos devido à grande quantidade de água que esse 

tipo de vegetação absorve para sua sobrevivência; prejuízos ao solo, como toda 

monocultura inviabiliza outras culturas; redução da biodiversidade com a extinção 

e migração de espécies animais. Além disso, a homogeneização da paisagem 

com essa vegetação exótica, pode ser citado como um outro significativo impacto 

ambiental. Há quem se refira à expressão “deserto verde” para designar essas 

florestas homogêneas, tanto pelo efeito de desertificação e erosão dos solos 

quanto pelo vazio em biodiversidade e em populações humanas encontrado nas 

regiões de cultivo. 

Todo esse processo protelou a conclusão do licenciamento da fábrica da 

Norcel no Litoral Norte, aliado à queda dos preços internacionais da celulose e às 
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conseqüentes dificuldades para conseguir financiamentos dentro do Brasil 

(GONÇALVES e MACHADO, 1996). Além disso, o crescente interesse imobiliário 

e governamental pelo desenvolvimento da atividade turística na região, e a 

criação da APA Litoral Norte, conferem maior visibilidade às questões ambientais 

e às ameaças de um empreendimento desse tipo, culminando na desistência do 

projeto de indústria pela Copener/Norcel. 

Apesar da não implantação da fábrica, verifica-se a desestruturação do 

espaço em conseqüência do reflorestamento. Conforme aponta o Plano de 

Manejo da APA Litoral Norte, aprovado em 1995, o Município de Esplanada 

apresenta maior área reflorestada, comparativamente ao total da área municipal, 

com 12,9% do seu território ocupado. Em seguida, vêm os municípios do Conde 

com 9,9% e Entre Rios com 7,9%. Mata de São João e Jandaíra apresentam as 

menores áreas plantadas. 

Essas áreas pertencem a cinco empreendimentos vinculados a três empresas 

reflorestadoras, conforme Quadro 4. A Indústria de Papéis Santo Amaro detém a 

maior plantação de pinus, em uma área de 10 536 hectares no Município de Entre 

Rios; a Reflora, segunda em extensão, também plantada por pinus, sendo 3 275 

hectares no município de Conde e 3 439 hectares em Esplanada; a Copener, 

única com plantação de eucalipto, possui 2 576 hectares em Entre Rios. (BAHIA, 

2001). 

 

Empresa Área (ha.) Municípios 

Santo Amaro 10 536 Entre Rios 

3 275 Conde Reflora 

3 439 Esplanada 

Copener 2 576 Entre Rios 
 
Quadro 4 - Empresas reflorestadoras, área e município de localização 
Fonte: Extraído de BAHIA (2001). 
 

As florestas plantadas compõem a Zona de Agricultura (ZAG), no 

Zoneamento Ecológico e Econômico da APA, onde não são permitidos novos 

projetos de florestas plantadas, nem a expansão dos existentes. Isso devido aos 

problemas relativos à desestruturação social que a atividade causa, bem como à 
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extensão de florestas naturais já substituídas, (ver Gráfico 1 a seguir) que causam 

os prejuízos já relatados anteriormente. 
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GRÁFICO 1. FLORESTAS NATURAIS E PLANTADAS

NATURAIS

PLANTADAS

  

 
Gráfico 1 - Florestas Naturais e Plantadas 
Fonte: extraído de BAHIA (1995) 
 

Boa parte das áreas reflorestadas encontra-se abandonada, sendo que 

algumas empresas, no final da década de 1990, tentam inseri-las no programa 

federal de Crédito Fundiário, que visa a venda de áreas para os pequenos 

agricultores, através de crédito concedido pelo Governo com financiamento do 

Banco Mundial. Porém, as terras não se prestam mais para a agricultura, uma vez 

que foram exauridas pela floresta homogênea, não viabilizando a intenção. Outras 

empresas desenvolvem o aproveitamento para o fabrico de móveis, como ocorre 

no Município de Conde. 

Mais recentemente, na década de 2000, inicia-se uma mobilização desses 

empresários, coordenados pelo Comitê de Fomento Industrial de Camaçari 

(Cofic), no sentido de buscarem uma utilização produtiva para o passivo que 

geraram. É criado, então, em outubro de 2005, o Instituto Corredor Ecológico 

Costa dos Coqueiros (Incecc) que “[...] promete recuperar áreas degradadas e 

conservar o ecossistema da região” (POLONOTÍCIAS, 2005, p.4), formado por 

sete empresas dos setores industrial e turístico, quais sejam: Cofic, Cetrel, Bahia 

Pulp, Lyondel, Bahiagás, Sauípe S/A e Fazenda Praia do Forte. A meta declarada 

é viabilizar o Programa Corredor Ecológico Norte da Bahia, abrangendo, 
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inicialmente, os municípios de Lauro de Freitas, Camaçari, Dias D´Ávila e Mata de 

São João, visando interligar o Pólo Industrial de Camaçari à reserva de Sauípe. A 

primeira ação do Incecc é a recuperação do Anel Florestal do Pólo Petroquímico 

de Camaçari que está sob responsabilidade do Cofic e já tem contrato para 

execução com a Bahia Pulp. 

A denominação Corredor Ecológico utilizada pelas empresas do setor 

privado é homônima ao programa do Ministério do Meio Ambiente que tem por 

objetivo a preservação e recuperação da Mata Atlântica e dos ecossistemas a ela 

associados, o que, no mínimo, causa confusão de informação. 

Apesar da não implantação da fábrica de celulose, a atividade causa uma 

forte desestruturação sócioespacial, além da ampliação da concentração de 

terras. Como visto, ocorre o desalojamento de famílias de posseiros, pequenos 

produtores que viviam há muito na área, além das transformações nos seus 

meios de produção. (LIMONAD, 2007; SAMPAIO, 1990; GONÇALVES e 

MACHADO, 1996). 

A desarticulação das relações tradicionais de produção pesca artesanal 
e lavouras de subsistência, na Costa dos Coqueiros, inicia-se na década 
de 1970 com a vinda de várias empresas de reflorestamento [...] A 
implantação de florestas homogêneas em grandes extensões de terra 
contribuiu para aprofundar a concentração fundiária com o 
assalariamento dos pequenos proprietários, para substituir as lavouras 
tradicionais por plantações de pinus e eucaliptos e para induzir uma 
urbanização forçada nos principais aglomerados urbanos. (LIMONAD, 
2007, p.7, 10-12). 

Assim, verifica-se mais uma vez o processo de transformações das 

funções e formas a partir das verticalidades orquestradas por interesses externos 

à região, onde o Estado e o Capital, aqui representado pelas reflorestadoras e 

outros setores industriais (estruturas), se articulam, em detrimento de um 

desenvolvimento includente das horizontalidades, populações no Litoral Norte, 

desprovidas de organizações (estruturas) fortes e capazes de influenciar de forma 

decisiva, as políticas públicas em seu favor. 

Além da expansão imobiliária e do reflorestamento, a terceira verticalidade, 

cujo passo inicial data de 1970, embora só se concretize na década de 1980, 

enunciada no tópico anterior, é o turismo na localidade de Praia do Forte, 

atividade que se passa a analisar. 
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3.4 TURISMO NO LITORAL NORTE: DO VERANEIO E PEQUENAS 
POUSADAS AOS CONDOMÍNIOS DE LUXO E RESORTS 

Como visto anteriormente os interesses imobiliários no Litoral Norte da 

Bahia se fortalecem a partir da década de 1970, no período da industrialização da 

Região Metropolitana de Salvador (RMS) quando é implantado o Pólo 

Petroquímico, que traz consigo uma ampliação da demanda por bens e serviços 

gerada pelos salários industriais. A acessibilidade facilitada pela construção da 

BA-099, confere à região o status de principal vetor de expansão da capital. 

(BAHIA, 2001). 

Inicialmente, essa expansão se expressa na comercialização de 

loteamentos e implantação de atividades voltadas para visitantes dos municípios 

próximos, com caráter estritamente regional. Conforme relatado anteriormente, 

um grande número de empreendimentos é aprovado pelos municípios para a área 

costeira do Litoral Norte, com usos definidos para residência e função prevista de 

veraneio, a partir dos anos 1970. 

A dinâmica imobiliária, conforme análise da CONDER11 em documento 

posterior ao Plano de Manejo, aprovado em 1995, observa que a demanda para a 

construção nos lotes previstos inicialmente como residenciais é fortemente 

direcionada a pousadas de pequeno porte e outros equipamentos de apoio ao 

turismo. Essa alteração quanto ao uso verifica-se com maior intensidade a partir 

da década de 1990, particularmente na porção sul da APA e no litoral do Conde, 

que passam a sediar, em número crescente, hotéis, pousadas, bares e 

restaurantes para atender aos visitantes. 

Registra-se, como exceção quanto ao porte dos empreendimentos 

turísticos, à época, além do Ecoresort Praia do Forte, apenas um hotel em 

Imbassaí com mais de 100 dormitórios e o Projeto Sauípe, da Empresa 

Odebrecht S/A, em fase de licenciamento, à época, que prevê a implantação de 

26 600 dormitórios, em 20 anos, além de equipamentos de lazer, centro de 

convenções, parques, residências (veraneio e para funcionários). Avalia-se que 

um projeto de tal porte, “[...] voltado para o mercado turístico nacional e 

                                                 
11 A CONDER, na condição de entidade administradora da APA conforme prevê o Decreto 
1046/1992 de sua criação fica responsável pela elaboração do Plano de Manejo e pela emissão 
de anuência técnica a qualquer projeto ou atividade a se implantar na área. 
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internacional se constitui, seguramente, em empreendimento indutor para a 

ocupação regional.” (CONDER, 1995). 

No entanto, esse projeto segue um modelo que não se diferencia 

substancialmente do planejamento previsto para a Fazenda Praia do Forte, no 

que se refere ao porte do empreendimento, ao horizonte temporal de implantação 

e à sua inserção na realidade fundiária, produtiva e sociocultural preexistente. 

Portanto, embora haja controvérsias por parte de diversos autores e por 

parte do discurso de vários gestores públicos e reconhecendo que as diferenças 

entre os diversos projetos e sua inserção local e regional merecem ser analisadas 

por estudos específicos. O Ecoresort da Praia do Forte, compreendido no âmbito 

do plano mais amplo para toda a área da fazenda, é considerado, nesta 

dissertação, como o que inaugura o turismo exógeno, concentrador e desigual 

que se verifica a partir do ano 2000, marcando a produção do espaço do Litoral 

Norte da Bahia. 

3.4.1 Praia do Forte Ecoresort: Novas Estruturas, Novas Funções, Novas 
Formas Inauguradas no Litoral Norte 

Considera-se necessário retomar a análise do processo de ocupação do 

Litoral Norte na década de 1970, para tratar da titulação das terras da fazenda 

Praia do Forte, a Klaus Peter, paulista de descendência alemã, cuja intenção 

inicial declarada é a recomposição da produção agrícola (GUERREIRO, 2004). 

Entre 1971 e 1975, o novo ocupante planeja transformar a fazenda em uma 

empresa agropecuária, com meta para plantação de 200 mil pés de coqueiros 

(SOBRINHO, 1998). Porém, o adquirente contrata o planejamento de um 

empreendimento turístico que resulta em um plano para a fazenda, constando de 

oito resorts, com condomínios residenciais service, campos de golf, marinas, três 

vilas turísticas, chácaras residenciais e centros de esportes, tendo como horizonte 

temporal de implantação o ano de 2030, conforme relata Sobrinho (1998). 

As terras tituladas, conforme escritura pública Nº 15 222, do livro 3 M fls. 

202, incluíam todas as benfeitorias, construções diversas, inclusive as casas onde 

viviam os rendeiros, plantações e culturas como o extenso coqueiral, além do 

direito de ocupação e domínio útil dos Terrenos de Marinha. O total da gleba da 
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fazenda Praia do Forte, conforme declara o responsável pela sua administração, 

é de 6 500 hectares, enquanto no cadastro do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), em 1978, a área total declarada pelos proprietários é 

de 3 579 hectares. Há informações de que o total de áreas tenha alcançado 10 

mil hectares no final da década de 1970, em função da incorporação de áreas 

vizinhas (SOBRINHO, 1998). 

De fato, conforme relata Sobrinho (1998), o adquirente tenta incorporar 

como propriedade particular as ruínas do Castelo Garcia D’Ávila e sua área de 

entorno, o que encontra resistência por parte de setores do poder público. O 

Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN), então responsável 

pela administração desse monumento, propõe o seu tombamento, bem como da 

área de 1 000 hectares que o abriga. 

Após um longo processo de negociações e argumentações por parte do 

adquirente, o Castelo não é tombado e passa a ser administrado pela Fundação 

Garcia D’Ávila (FGD), responsável por toda a área da fazenda. Sua privatização 

se torna uma realidade na medida em que o acesso passa a ser cobrado pelos 

administradores da Fazenda. A área contém, também, ecossistemas de valor 

ecológico e/ou paisagístico notável, como as Matas de Sapiranga e Camurugipe, 

a lagoa de Timeantube e o extenso coqueiral praiano. 

Outro importante fato que marca a produção do espaço na área em 

questão é a oficialização por parte de ato do poder público municipal, de Klaus 

Peter, através da FGD, como responsável por estabelecer o plano de uso e 

ocupação do solo além de exercer o poder de polícia na área sob seu domínio, 

incluindo a povoação de Praia do Forte (SOBRINHO, 1998; DINIZ, 2007). As 

autoras relatam que há contestações por parte da população que consegue a 

anulação do ato de transferência de poder pelo Ministério Público (MP), mas que, 

apesar disso, a Fundação é que continua a decidir o que é permitido ou não na 

área. 

Esta dissertação, no entanto, confere maior relevância ao fato de existirem 

na fazenda titulada a Klaus Petter, comunidades tradicionais, que vivem na área 

há mais de dois séculos, o que é amplamente reconhecido por diversos estudos 

acadêmicos e pela sociedade em geral. A geohistória dessas comunidades, que 

incluem descendentes de populações indígenas e remanescentes de quilombolas, 
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é objeto da pesquisa de Diniz (2007), que analisa a partir delas, a resistência dos 

pescadores, agricultores e artesãos, do Litoral Norte da Bahia. Os moradores da 

fazenda Praia do Forte pagavam, inclusive, foro ou renda da terra, ao fazendeiro, 

[...] renda essa paga com animais (porcos), dinheiro e trabalho na 
limpeza dos pastos, plantio de capim e coqueiro. Desses processos, 
essas comunidades têm recibos de 1901 a 1977. Relatam que muitas 
casas foram queimadas e com elas documentos e recibos das terras, 
também, viraram cinzas. (DINIZ, 2007, p.83). 

O último ano de pagamento da renda da terra foi 1977, cujo recibo 

assinado pelos moradores consta de diversas proibições como criação de animais 

e novos plantios, sendo que “[...] funcionários da fazenda arrancavam as 

plantações anteriores.” (DINIZ, 2007, p.84). 

Apesar dos constantes conflitos entre posseiros e o novo dono da terra, é 

implantado em 1985 na localidade, o Ecoresort Praia do Forte, que se constitui no 

primeiro empreendimento turístico voltado para um público nacional e 

internacional, no estado da Bahia. (FONTES, 1999; SOBRINHO, 1998; DINIZ, 

2007 e SANTOS PEREIRA, 2008). O projeto se beneficia de investimentos 

públicos como, por exemplo, a construção da ponte sobre o Rio Pojuca, na BA-

099, facilitando o acesso e a ampliação da rede de energia elétrica, ambas ações 

implantadas pelo governo do Estado, no ano de 1982. 

As dificuldades criadas pelos gestores da Fazenda para o acesso aos 

recursos naturais, a desestruturação da produção tradicionalmente praticada e o 

“sucesso” do novo empreendimento turístico geram a expulsão de diversas 

comunidades que, apesar de resistirem, vêm-se cada vez mais excluídas, embora 

alguns passem a se integrar aos trabalhos gerados, voltados para a prestação de 

serviços e o comércio. (FONTES, 1999; SOBRINHO, 1998; DINIZ, 2007). 

A partir de então se observa um processo de redefinição das funções 

socioespaciais na região, que passa a ser “preparada” para a consolidação do 

turismo, então concebido e planejado como uma importante alternativa econômica 

para a faixa costeira do Litoral Norte, sendo que o discurso dos interessados 

hegemônicos – empresas imobiliárias e governo – se associa à concepção de 

conservação ambiental. 



 

 

73 

Algumas iniciativas fortaleceram o discurso ambiental naquele momento, 

como a tentativa de criação de diversas Unidades de Conservação na Fazenda 

Praia do Forte, entre os anos de 1982 e 1984; a instituição da Fundação Garcia 

D'Ávila, em 1981 cujo objetivo é administrar a propriedade, executar os projetos e 

os empreendimentos turísticos, hoteleiros e imobiliários (SOBRINHO, 1998; 

DINIZ, 2007) e a implantação do Projeto TAMAR, em 1982, para a proteção das 

tartarugas marinhas. 

3.4.2 A Consolidação do Modelo Turístico Iniciado em Praia do Forte 

A atividade turística ganha força no Brasil, especialmente na região 

Nordeste na década de 1980, sendo considerada pelos políticos, pelo governo e 

pelos empresários como alternativa para recuperar a economia dos estados 

nordestinos (RODRIGUES, 2001, apud, ANJOS, 2005). 

O Nordeste brasileiro reúne condições favoráveis ao desenvolvimento do 

turismo de massa, possibilitando a concretização da almejada reprodução do 

capital seja pelas condições climáticas, seja por constituir-se de grandes 

extensões de áreas naturais “intocadas” como as praias rústicas e paisagens 

diversas, a Mata Atlântica e seus ecossistemas associados, seja pelo patrimônio 

histórico e cultural e, principalmente, pela fragilidade da situação fundiária que 

permite a aquisição, por baixos preços, de glebas rurais, ocupadas por fazendas 

ou por comunidades que aí vivem e produzem. 

Neste contexto o governo baiano passa a conceber o Programa de 

Desenvolvimento Turístico da Bahia (Prodetur - Bahia I), com ações previstas até 

o ano de 2001. O plano proposto é consolidar o desenvolvimento do turismo e 

descentralizar a atividade, incentivando a iniciativa privada, representada 

majoritariamente pelo capital imobiliário, a adquirir áreas e construir os meios de 

hospedagem e outros equipamentos de apoio ao turismo. O poder público se 

encarrega de promover a instalação da infra-estrutura necessária (estradas, 

aeroportos, saneamento), além de ações para o desenvolvimento institucional no 

âmbito do Estado e municípios (SANTOS PEREIRA, 2008; SANTOS, 2006), 

visando à atração desse capital. 
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Assim como ocorreu com a atividade do reflorestamento nas décadas de 

1970 e 1980, a partir de 1990 a mobilização governamental se volta para a 

viabilização do turismo, sendo que as iniciativas públicas vão além dos incentivos 

fiscais para a atração do capital. Como visto, no caso do turismo o incentivo é 

mais contundente, havendo uma política de atração de capitais internacionais 

para a aquisição de áreas e para a operação dos empreendimentos turísticos. A 

estratégia envolve toda a estrutura do governo, e objetiva colocar a Bahia no topo 

do ranking nacional do turismo. (BAHIA, 2005). 

Inicialmente contando com recursos do tesouro do Estado, em 1994 a 

Bahia passa a integrar o Programa de Desenvolvimento do Turismo para a região 

Nordeste (Prodetur/NE), financiado principalmente com recursos do Governo 

Federal e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), repassados pelo 

Banco do Nordeste (BNB), pelo Banco Mundial (BIRD), Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Caixa Econômica Federal (CEF) 

e Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) (BAHIA, 2005). O Prodetur/NE I 

tem como objetivo: 

[...] reforçar a capacidade da Região Nordeste em manter e expandir sua 
crescente indústria turística, contribuindo para o desenvolvimento sócio-
econômico regional nas áreas com potencial turístico e com atividade em 
crescimento. (BAHIA, 2005). 

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) recomenda a criação 

de Zonas Turísticas no Estado, sendo estabelecidas inicialmente na Bahia sete 

zonas, dentre as quais, a “Costa dos Coqueiros”12 abrangendo o Litoral Norte do 

Estado, desde os limites de sua capital. 

“Entre 1991 e 1998 o investimento público ultrapassa US$ 1,1 bilhão e o 

investimento privado, nas mesmas áreas, responde com US$ 1,1 para cada dólar 

de investimento público” (SANTOS PEREIRA, 2008, p.152). O horizonte do 

planejamento público é o ano de 2005 e a expectativa quanto aos investimentos 

privados é de 2,6 dólares para cada dólar investido pelo Estado, a serem 

agregados até 2012 (Estratégia Turística da Bahia, 2003-2012, apud SANTOS 

PEREIRA, 2008). A estratégia se verifica no que se refere à alocação de 

                                                 
12
 Denominação, pelo PRODETUR, para a faixa litorânea que se estende de do limite sul do 

Município de Lauro de Freitas até o limite norte do Município de Jandaíra, na divisa com o Estado 
de Sergipe. 
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investimentos, sendo o volume de recursos obtidos pela Bahia no Prodetur/NE I 

(pelo BID e pelo governo estadual), até 2005, correspondente a quatro vezes 

mais que os aplicados nos demais estados nordestinos. Os investimentos no 

Estado, no período foram principalmente na construção de estradas e de 

aeroportos. (BNB, 2005, apud DANTAS, 2009). 

No período, 1993 a 1998, o Litoral Norte apresenta um crescimento dos 

meios de hospedagem em 2,6 vezes, caracterizando uma fase de consolidação 

do turismo na região, na sua porção litorânea e de transformações socioespaciais 

(BAHIA, 2001, p.13). 

O investimento mais significativo do governo baiano na região é a 

ampliação da rodovia BA-099, denominada “Linha Verde”, inaugurada em 1992, 

com apelo ecológico, e voltada para “abrir caminho” ao desenvolvimento do 

turismo. A implantação da estrada torna acessíveis pequenos povoados, onde os 

moradores antigos, que vivem uma vida simples, com sua cultura, costumes e 

meios de vida peculiares, passam a conviver com os recém-chegados turistas, 

visitantes, empresários, construtores imobiliários, trabalhadores da construção 

civil, ávidos por conhecerem, transformarem e se apropriarem dos “encantos” da 

Costa dos Coqueiros: 

[...] com o advento da Linha Verde e do Programa de Desenvolvimento 
do Turismo (Prodetur), a atividade de turismo vem crescendo muito, o 
que tem implicado outras mudanças em sua estrutura fundiária, em sua 
evolução demográfica, na configuração dos seus ecossistemas e na 
perda de importância das atividades econômicas tradicionais, enquanto 
fonte de geração da riqueza regional, sobretudo daquelas ligadas às 
manifestações culturais do local.  (LOIOLA, 2001, p.VIII). 

Paralelamente à construção da BA-099, o Governo do Estado cria na faixa 

litorânea, além da Zona Turística no âmbito estadual citada, a APA Litoral Norte, 

também mencionada anteriormente (Figura 1), através do Decreto Nº 1046/1992, 

regulamentada pela Resolução CEPRAM Nº 1040/1995, cujo objetivo declarado é 

o “desenvolvimento sustentável” baseado principalmente na atividade turística. 

A APA Litoral Norte estende-se do Rio Pojuca ao Rio Real, numa área de 

aproximadamente 1 400 km², com 142 km de extensão e 10 km de largura no 

sentido leste-oeste, abrangendo cinco municípios: Mata de São João, Entre Rios, 

Esplanada, Conde e Jandaíra. Estes são de pequeno porte e sua população se 
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distribui em pequenos povoados. Até 1992, todos estes municípios, com exceção 

de Conde cuja sede localiza-se no interior da APA, são polarizados pelo município 

de Alagoinhas e estruturaram-se ao longo das rodovias BA-093 e BR-101, 

enquanto os povoados litorâneos permanecem isolados em relação a suas sedes, 

que estão a, pelo menos, 50 quilômetros da costa (BAHIA, 2001, p.12). 

Apenas uma parcela pequena de moradores reside na APA, em relação ao 

total da população municipal, exceto no Conde onde mais de 80% dos moradores 

estavam no litoral e Jandaíra que atinge pouco mais de 50%. (ver Tabela 2). 

 

Tabela 2 - População no interior da APA Litoral Norte e dos municípios 
 

 
Município 

 

População 
APA 

 

População 
Município 

% População 
Municípios na 

APA 

Mata de São João 5.666 32.452 17,46 

Entre Rios 3.578 32.380 11,05 

Esplanada 4.583 25.417 18,03 

Conde 15.158 18.695 81,08 

Jandaíra 5.142 8.840 58,17 

Total 34.127 117.784 28,97 

Fonte: extraído de BAHIA (2001) – elaborado a partir de dados do PNAD-IBGE (1996) e mapas 
censitários do IBGE (1990). 

 
Porém, este quadro tem tendência a alteração significativa contando com o 

número de lotes para veraneio aprovados e ainda desocupados e com o volume 

de investimentos no turismo verificado. 

A variedade de ecossistemas e paisagens ali encontrada justifica a criação 

da Unidade de Conservação (UC), a exemplo de remanescentes de Mata 

Atlântica, restingas, dunas, coqueirais, áreas úmidas (brejos, lagoas) e 

manguezais, bem como pelas suas tradições culturais, sociais e arquitetônicas. 

(BAHIA, 2001). 

Para diversos autores, no entanto, a criação da APA Litoral Norte, em 

1992, que aparece no discurso oficial como estratégia “mágica” para controlar os 

impactos ambientais negativos resultantes da implantação da Linha Verde, tem 

como resultado a valorização econômica da natureza e das tradições, 

transformando-as em mercadorias (MORAES, 1994; SANTOS, 1996; LIMONAD, 

2004, 2007) e concorre para construir uma imagem turística capaz de atrair 
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investidores, visitantes e turistas de todo o mundo. A “natureza” “[...] aparece, 

também, como pano de fundo, decoração, paisagem [...] todas as partes e cada 

detalhe e objeto natural são valorizados [...]. Neste contexto temos a 

desnaturalização da natureza.” (LIMONAD, 2004, p. 4). 

Essa avaliação é reforçada pelo fato de que a maior parte das APAs no 

Estado da Bahia, na década de 1990, é criada por iniciativa do órgão responsável 

pelo turismo, quais sejam: Ponta da Baleia Abrolhos; Trancoso/Caraiva; Santo 

Antonio; Itacaré/Serra Grande; Península de Marau Pratigi; Marimbus/Iraquara; 

Barbalhos; Lagoa Encantada. Além de propor a criação dessas Unidades de 

Conservação, o setor do turismo é responsável por coordenar os seus Planos de 

Manejo, sendo parceiros também na definição do planejamento de outras APAs 

cujos proponentes foram outras instituições. A concepção da Secretaria de 

Turismo do Estado quanto ao planejamento para essas áreas protegidas não 

poderia deixar de ser voltada para os interesses dessa instituição, que ainda hoje 

é a seguinte: 

Os Planos de Manejo são documentos-síntese que orientam organismos 
governamentais, organizações não-governamentais e setor empresarial, 
fornecendo informações indispensáveis para a formação do produto 
turístico em bases sustentáveis. Mapas de atrativos ecoturísticos 
encontram-se incorporados a esses documentos, fornecendo 
informações detalhadas sobre o potencial natural para atração de 
turistas e empreendedores. (BAHIA, site oficial da SETUR). 

O Litoral Norte, desde então, passa a ser palco de experiências diversas de 

projetos turísticos, com características diferenciadas, na sua faixa costeira, 

especialmente na porção sul, no Município de Mata de São João. Até então, 

registram-se o Ecoresort Praia do Forte com freqüentadores nacionais e 

internacionais, o ecoturismo na localidade de Imbassaí, atraindo visitantes do sul 

do país e a implantação do Complexo Turístico Costa do Sauípe, iniciada na 

década de 1990 e considerado como modelo hegemônico. Verifica-se, também, o 

modelo local desenvolvido em Porto de Sauípe, no Município de Entre Rios; em 

Baixios, no Município de Esplanada; em Sítio do Conde, no Município de Conde e 

em Mangue Seco, em de Jandaíra (MATTEDI, 2002). 

Novos investimentos de significativo impacto econômico e espacial passam 

a se implantar na região, nos anos seguintes, com o início de operação da 
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primeira etapa do complexo hoteleiro Costa do Sauípe, citado anteriormente, 

concessão de uso privado da rodovia BA-099 e sua duplicação até o acesso à 

Praia do Forte, e o início das obras de instalação do complexo industrial realizado 

pela empresa FORD, no município de Camaçari, contíguo à área da APA, 

justificando o processo de revisão do Plano de Manejo. 

Esta revisão inicia-se em novembro 1997, sob a designação de Programa 

de Planejamento e Gerenciamento Ambiental para a APA Litoral Norte (PPGA), 

no âmbito de um convênio de cooperação técnica firmado entre os governos 

britânico e brasileiro. Liderado pela CONDER e pela empresa WSATKINS, em 

consórcio com o Natural Resources International (NRI) e sob a coordenação da 

Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia 

(Seplantec), o programa tem como parceiros institucionais o Centro de Recursos 

Ambientais (CRA), a Superintendência de Desenvolvimento Turístico (Sudetur) e 

o Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia (DERBA) resultando no 

documento denominado Programa de Desenvolvimento Sustentável da APA LN 

(Prodesu), concluído no ano de 2001. 

As diretrizes desse programa são a redução das desigualdades sociais, 

com ênfase nas situações de maior pobreza; diversificação e fortalecimento da 

base econômica da região; proteção e conservação dos recursos naturais como 

pressuposto do desenvolvimento social e econômico e estabelecimento de 

mecanismos de participação social. Além disso, estabelece projetos estratégicos, 

em sua grande parte voltados diretamente à redução da pobreza na região e 

propõe um novo zoneamento, onde são previstas 10 áreas de “relevante interesse 

ecológico”, denominadas Top Ten para as quais recomenda a criação de UCs 

mais restritivas, seja para a preservação ecológica, seja para uso extrativista. 

Outras ações são adotadas por parte do governo estadual atendendo às 

exigências legais e aos programas federais para o planejamento e gestão, frente 

aos impactos com a crescente ocupação da orla do Litoral Norte baiano, como a 

adesão ao Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (BAHIA, 2003) do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), que permite a inserção do município de 

Conde no Projeto Orla (PMC, 2004). No entanto a tendência que se verifica é de 

intensificação dos empreendimentos imobiliários do turismo, “[...] em particular 
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nas áreas de estuários e restingas, com um aprofundamento da segregação 

sócioespacial e das diferenças.” (LIMONAD, 2007, p.17). 

Em 2002, inicia-se o planejamento do Prodetur/NE II, a partir de 

negociações entre o Banco do Nordeste, Ministério do Turismo e Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, para dar continuidade às ações iniciadas 

pelo Prodetur/NE I. Nesta nova etapa, são devolvidos os Planos de 

Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS). 

Na Bahia, é lançado o programa denominado “Século XXI: consolidação do 

turismo - estratégia turística da Bahia, 2003 - 2020” que representa a segunda 

fase do Prodetur - Bahia. O Prodetur/NE II tem como objetivo: “melhorar a 

qualidade de vida da população que reside nos pólos turísticos situados nos 

estados participantes do Programa”. (BAHIA, 2005). Contraditoriamente as 

estratégias declaradas são o fortalecimento da capacidade municipal de gestão 

do turismo; planejamento estratégico, treinamento e infra-estrutura para o 

crescimento turístico, voltado para o governo do Estado e promoção de 

investimentos no setor privado. Difícil entender como essas estratégias poderiam 

gerar melhor condição de vida das comunidades locais. 

São criadas novas Zonas, Turísticas no Estado, ampliando-se as sete já 

criadas para quatorze zonas, dentre elas a Costa dos Coqueiros (ver Figura 3), e 

definindo-se prioridades para a atuação. 
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Figura 3 - Zonas Turísticas da Bahia/PRODETUR/BA 
Fonte: Extraído de BAHIA (2005) 
 

Na verdade o que se verifica a partir do ano 2000 é que diversos 

empreendimentos turísticos estrangeiros e/ou voltados para um público 

estrangeiro são atraídos pelo poder público, seguindo um modelo de enclave, ou 

seja, segregado do convívio com a sociedade preexistente, tais como os resorts e 

condomínios fechados. Tais empreendimentos marcam decisivamente o espaço 

produzido, tanto na escala da região como nas escalas locais de cada município e 

de cada povoado. Verifica-se então um processo de 

[...] monoespecialização funcional do padrão de urbanização 
(condomínios residenciais e resorts fechados) associada, por outro lado, 
à ausência de um planejamento territorial para toda a área que pudesse 
valorizar o fortalecimento e a integração dos núcleos tradicionais entre si, 
no contexto das novas atividades, além de integração destes pequenos 
centros com as respectivas sedes municipais e com a metrópole. 
(SILVA, 2007, p.3). 
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Segundo Moraes (1994, p.14/15), “[...] ao Estado forte e ativo coube a 

condução desse processo. As populações autóctones situam-se em lugar 

subalterno na formação nacional.” Coerente com essa afirmativa, Limonad (2007) 

defende que este modelo só foi possível a partir das condições criadas através de 

investimentos públicos, tais como os viabilizados pela criação e implementação 

do Prodetur, sendo que o Estado da Bahia capta, no âmbito deste programa, um 

dos maiores volumes de investimentos turísticos do Brasil, como já mencionado. 

Segundo Santos Pereira (2008), o número de leitos no Litoral Norte no 

período de 2001 a 2006 cresceu 54,5%, totalizando 12 998 leitos entre 

apartamentos hoteleiros e unidades residenciais, o que demonstra a confiança 

dos investidores, especialmente os estrangeiros, na consolidação deste destino 

turístico. Demonstra também, o “sucesso” do programa de atratividade de 

empreendimentos turísticos empreendido pelo poder público, no estado da Bahia. 

Esses empreendimentos concentram-se principalmente no Município de Mata de 

São João, com 63,7%, ficando o segundo colocado, Entre Rios, com 16,8%. A 

Figura 4 ilustra a localização os investimentos privados, previstos e realizados na 

Costa dos Coqueiros. 
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Figura 4 - Investimentos privados previstos e realizados 
Fonte: Extraído de BAHIA, 2005 
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Esta é, também, a Zona Turística do Estado com maior previsão de 

investimentos privados, totalizando mais de dois bilhões e meio de dólares, entre 

1991 e 2020 e 14 165 unidades hoteleiras (ver Gráfico 2). 

 

 

 
Gráfico 2 - Investimentos privados na Bahia (1991/2020) 
Fonte: BAHIA, 2005 
 

Estes investimentos privados beneficiam-se da infra-estrutura viabilizada 

pelo governo, atendendo ao seu apelo mercadológico, que objetiva exatamente 

despertar ou intensificar o interesse do capital internacional sobre este espaço do 

litoral do Estado da Bahia. 

O discurso do governo baseado no potencial desse modelo de turismo 

como elemento dinamizador da economia regional e local, capaz de reduzir os 

problemas socioeconômicos através da criação de empregos, ampliação da renda 

e modernização da produção perde sustentação quando se analisam os principais 

indicadores sociais da região e de cada município, principalmente se comparados 

ao volume de investimentos públicos e privados que têm sido disponibilizados, 

como já explicitado e quando verificamos os diversos conflitos das comunidades 

locais e suas associações com os empreendimentos. 
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Os exemplos desses conflitos são abundantes e muitos deles encontram-

se em avaliação por parte do Ministério Público Federal e Estadual, por iniciativa 

de associações de moradores e ONGs e estão amplamente citados ao longo 

desta dissertação. Acrescenta-se o exemplo de conflitos gerados com o rápido 

crescimento da população em alguns povoados pela chegada de contingente de 

trabalhadores para a construção dos hotéis, como é o caso emblemático de Porto 

Sauípe, no Município de Entre Rios, onde a população passa de 1 600 habitantes 

para 6 000, com a construção do Complexo Sauípe (BAHIA, 2001).  

Outros tantos se deslocam em busca de trabalho, provocando ocupações 

espontâneas em áreas inadequadas, trazendo consigo e no contato com os novos 

ocupantes estrangeiros, as drogas, a prostituição, a violência e a demanda por 

serviços públicos básicos, que já não eram suficientes e passam a ser 

completamente obsoletos. 

Diversos fóruns consultivos são criados pelo próprio governo, como o 

Conselho Gestor da APA, a Coordenação do Território de Identidade e os 

colegiados para a implantação dos Pólos Turísticos previstos no PRODETUR II e 

o cluster turístico, este sob a iniciativa do setor privado. Há, ainda, os Comitês das 

Bacias Hidrográficas e os conselhos e comitês locais de gestão. Esses 

colegiados, cujo intuito é de absorver críticas ou de atender demandas dos 

financiadores internacionais, têm sido palco da insatisfação gerada pela falta de 

prioridade, por parte dos poderes públicos constituídos, para com os interesses 

das comunidades. 

Os regimentos desses fóruns estabelecem a participação dos poderes 

público, privado e das associações e cooperativas comunitárias. Embora essa 

dissertação não se proponha a avaliar o funcionamento desses colegiados, cabe 

levantar a dificuldade mencionada em diversas reuniões do Conselho Gestor da 

APA, referente à falta de condições iguais de participação dos diversos setores 

(interessados). Esse fato decorre principalmente da precária condição de acesso 

à informação, seja pelo isolamento em que vivem, seja pelo “tráfico de influência” 

que, muitas vezes, os setores privados têm nos setores públicos, sabendo 

antecipadamente o planejamento previsto. Além disso, o setor comunitário 

também se sente preterido por ter que abandonar seus trabalhos para se deslocar 



 

 

85 

e participar das reuniões e para se manter informado, enquanto os demais 

setores (privado e público) são remunerados para esse trabalho. 

Porém, as dinâmicas horizontais não são conformadas e submissas para 

sempre (SANTOS, 1996) e, contraditoriamente aos interesses das verticalidades 

que instituem e comandam os fóruns citados acima, as organizações comunitárias 

se mobilizam crescentemente. A APA passa a ter um espaço virtual para 

circulação de informações e idéias, que tem sido responsável pelo enriquecimento 

dos debates, mesmo contando com a dificuldade de acesso à internete. 

No ano de 2008, outro fato importante para a organização das ONGs 

comunitárias em defesa dos interesses comunutários é a formação da Federação 

das Organizações Sociais do Litoral Norte da Bahia – Coletivo Linha Verde. Trata-

se de ONG, portanto, sem fins lucrativos que tem por finalidade promover a 

integração e a comunicação entre as vilas do Litoral Norte; fortalecer a interação 

das organizações locais; defender o protagonismo das entidades comunitárias na 

defesa dos seus interesses e sua relação com o poder público e com as 

entidades privadas atuantes na área13.  

Porém, o que se verifica no Litoral Norte baiano é a apropriação e consumo 

de espaços pelo turismo, em função de interesses de diferentes atores 

hegemônicos, (poderes públicos, nas suas diferentes escalas, e empreendedores 

do ramo imobiliário e do turismo) materializados nos investimentos públicos e 

privados, compõem as verticalidades no espaço. Esse processo, juntamente com 

as condições peculiares quanto à qualidade, quantidade e variedade dos recursos 

naturais disponíveis e com o movimento das comunidades locais, que compõem 

as horizontalidades, gera a valorização do espaço, conferindo significação e 

singularidade aos lugares (MORAES 1994, apud DINIZ, 2007). Nesta mesma 

linha de pensamento, Dantas avalia que  

[...] a atividade turística conjuga interesses de ampliação do mercado por 
parte das cadeias hoteleiras e operadoras turísticas, com interesses 
governamentais e de empreendedores do ramo da construção civil, os 
quais vêem na migração de capitais de um para outro setor da 
economia, uma possibilidade para garantir sua reprodução em 
momentos de crise, desencadeada principalmente a partir da década de 
70. (DANTAS, 2009, p.54). 

                                                 
13 O Estatuto Social da organização está registrado no Cartório de Títulos e Documentos da 
Comarca de Entre Rios/Bahia, folha 67 sob o número 13.249.149/0001-50. 
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O Governo estadual atua em consonância com a política federal, como 

legítimo empreendedor do turismo, participando de feiras e eventos nacionais e 

internacionais com o objetivo de promover as qualidades humanas e naturais do 

litoral baiano, valorizando-os como mercadoria. Essa ampla divulgação busca 

atingir tanto ao público externo, na tentativa de fortalecimento da imagem turística 

do litoral baiano transformada em “paraíso”, quanto ao público interno no intuito 

de construção de consensos em relação à vocação turística. 

No entanto, a informação nem sempre se propõe a informar e sim a 

convencer das possibilidades e das vantagens das mercadorias. “O que é 

transmitido à maioria da humanidade é, de fato, uma informação manipulada que, 

em lugar de esclarecer, confunde.” (SANTOS, 2000, p.39). A Revista Etrônica 

Ambiente Brasil (2007), relata: 

Todos prometem milhares de empregos, renda e desenvolvimento de 
regiões e populações excluídas. Muitos ainda, se declaram ‘ecológicos’ e 
respeitosos das culturas e populações locais. Na verdade, este discurso 
politicamente correto esconde o mais novo processo colonizador do 
Brasil, excludente e destruidor do meio ambiente. (PINTO, 2007). 

Esse é um debate travado hoje no litoral da Bahia, sobretudo na região 

norte por diversos autores, veiculado de diversas formas, seja nos estudos 

acadêmicos, seja nos fóruns de debates, seja na imprensa. Analisando-se as 

fontes pesquisadas, observa-se muita convergência, mas também algumas 

discordâncias. 

Santos Pereira (2008), ao desenvolver o estudo sobre paisagem no Litoral 

Norte, conclui que há uma inadequação quanto à densidade e quanto ao uso 

previsto no Prodetur Bahia, pois deveria haver predominância do negócio turístico 

e, na verdade, prevalece o uso residencial. Enfatiza também que a maior parte 

dos empreendimentos não acata o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) da 

APA: 

[...] pressionando por ocupar os espaços de maior proximidade com o 
mar: o empreendimento Iberostar avança sobre a área da Zona de Orla 
Marítima - ZOM, num dos blocos do Complexo, enquanto que, o Reserva 
Imbassaí avança sobre a Zona de Preservação Visual, constituída por 
cordões duna e coqueiral (SANTOS PEREIRA, 2008, p.270). 
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Segundo a autora, o ZEE não contempla as baixas densidades 

recomendadas pelo Prodetur, do ponto de vista da forma construída na paisagem. 

Sobre os conflitos entre interesses relata que: 

Os empreendimentos implantados têm gerado reações das comunidades 
relativas à obstrução de acessos por desrespeito a servidões de 
passagem, obrigando a população a deslocamentos não experimentados 
anteriormente, pela sensação de exclusão do processo que transforma 
seu habitat, alijando-os do espaço, além da mutilação de outras relações 
como a de pertencimento e de lugar. (SANTOS PEREIRA, 2008, p.300). 

No entanto, a autora defende o modelo turístico de Praia do Forte, 

considerando suas vantagens quanto à preservação ambiental e integração com 

da comunidade local no processo. Sobre esse aspecto, Diniz (2007) defende 

posição antagônica compreendendo que não há integração e sim segregação das 

populações tradicionais e posseiros desde a chegada dos D’Ávila e mesmo 

quando da implantação do empreendimento de Klaus Peter, na Fazenda Praia do 

Forte, na década de 1980. Diniz (2007) enfatiza os conflitos gerados 

principalmente pelo “domínio da terra”, e avalia que mesmo medidas voltadas 

para a proteção ao meio ambiente desconsideram as comunidades preexistentes. 

Destaca a aliança do poder público e do capital imobiliário, especialmente voltado 

para o turismo, que tem gerado ampliação da concentração de terra, cerceamento 

de acesso aos ambientes, perda da identidade e exclusão social.  

Sobrinho (1998), que estuda o turismo e a gestão em Praia do Forte, 

corrobora com a idéia que o “[...] modelo de gestão atende tão somente os 

interesses dos agentes hegemônicos [...]” (SOBRINHO, 1998, p.115) e que a 

questão da preservação ambiental é utilizada pelos agentes econômicos para 

atender a seus interesses. Fontes (1999) estuda os povoados de Imbassaí e de 

Porto Sauípe e conclui que os projetos turísticos têm provocado o deslocamento 

da população local, desestruturação sóciocultural e degradação ambiental, 

comprometendo a qualidade de vida e do ambiente nas comunidades estudadas. 

Corrobora-se nesta dissertação com as conclusões mencionadas acima 

das autoras Diniz (2007), Sobrinho (1998) e Fontes (1999) e, parcialmente, com 

as de Santos Pereira (2008) no que se refere ao descumprimento do ZEE da APA 

e ao excesso de densidade construída, embora este não seja o objeto de 

investigação. 
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No entanto, a conclusão sobre o Projeto Praia do Forte por parte de Santos 

Pereira (2008) não é compartilhada pela autora desta dissertação. Neste ponto, 

defende-se que é exatamente o Plano para a Fazenda Praia do Forte, concebido 

e gerido pela FGD, que dá início a todo ao modelo atual, precedido, é claro, de 

toda história de concentração de terras, de exclusão social, de expropriação dos 

posseiros, desde a ocupação colonial. 

O referido plano prevê o que ocorre desde a década de 2000: a valorização 

da natureza a partir da sua divulgação como paraíso e a sua comercialização a 

partir da lógica do maior lucro. Por exemplo, o Plano indica os condomínios de 

luxo, para segunda residência de brasileiros e estrangeiros. Esses 

empreendimentos imobiliários, que implantados na década de 2000, têm o seu 

sucesso auferido pelo valor cobrado, como ocorre com o condomínio contíguo ao 

Praia do Forte Ecoresort, onde o metro quadrado do lote custa de 80 a 150 

dólares (em 2004), sendo que o valor da mesma área dez anos antes é em torno 

de 15 dólares (JACOB, 2004).  

Nesse tipo de construção para segunda residência, o poder público cria 

toda infra-estrutura para abrigar moradores que desfrutam dessa residência 15 

dias ou um mês por ano. “[...] É isso o problema que os suíços chamam de Kalte 

Betten: são camas frias que ninguém esquenta” (SCHÄRER, 2009, p.7). Além 

disso, dificulta-se o acesso e concentra-se a terra em mãos que pouco a usam. O 

autor argumenta, ainda, que não há legislação para esse tipo de construção no 

Brasil. 

O Plano Praia do Forte, da década de 1980, prevê a implantação de 

diversos resorts, também de luxo, ao longo da costa litorânea com oferta de 

serviços variados como campos de golf e entretenimento, voltado para o turista 

nacional e internacional. O Praia do Forte Ecoresort inicia esse processo e a vila 

dos pescadores é transformada em um grande shopping a céu aberto 

(SOBRINHO, 1998), onde toda a ocupação é controlada pela FGD, tida como 

poder paralelo ao poder público, em função dos interesses do dono da terra. 

Em seguida, é implantado o Costa do Sauípe, empreendimento com 1 619 

quartos em cinco hotéis e seis pousadas, vila artificial pretendendo plagiar as 

ocupações tradicionais de pescadores, campos de golf, além de outros 

equipamentos de entretenimento, capazes de manter o turista com pouco ou 
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nenhum contato com o entorno. Seguem-se os condomínios Quintas do Sauípe e 

Casas do Sauípe. 

A construtora Odebrecht, proprietária da terra desde a década de1950, é 

sócio minoritário (2%) do Costa do Sauípe, sendo o Fundo de Previdência dos 

Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) o sócio majoritário (98%). O governo 

constrói a infra-estrutura e empresas multinacionais de hotelaria assumem a 

gestão dos hotéis. Em 2008, a PREVI, com prejuízo acumulado em dezenas de 

milhões, coloca o resort à venda (SCHÄRER, 2009). 

Outro exemplo é o Iberostar, instalado também na área costeira da 

Fazenda Praia do Forte, com a mesma lógica de enclave, onde o turista não 

precisa e não deve sair do empreendimento e “arriscar sua vida e sua saúde”, 

conforme descreve Schärer (2009).  

Outros empreendimentos imobiliários compostos por luxuosos resorts e 

condomínios estão em funcionamento ou em projeto, como os pertencentes aos 

brasileiros Norberto Odebrecht e Klaus Peter, já citados anteriormente, e os sob 

domínio de empresários estrangeiros como o Reta Atlântico e União Fabril de 

portugueses; o Iberoestar de espanhóis; o Orisio de italianos; o AKJ de alemão, 

todos esses no Município de Mata de São João. Seguindo na direção norte, 

encontram-se o Tree bis em Entre Rios e Sítio Vitória, no Conde, pertencentes a 

belgas; o Resort Costa Azul, de espanhóis, além de Condomínio em Cachoeira do 

Itanhi, pertencente a empresários belgas, esses últimos em Jandaíra. Além disso, 

observam-se diversas glebas sendo negociadas para empreendimentos do 

mesmo tipo, como é o caso dos empresários portugueses e espanhóis, no 

entorno de Massarandupió, que se analisa no capítulo 4. 

Dessa década de 2000 cabe concluir que as dinâmicas verticais são ainda 

mais sofisticadas, protagonizadas por capitais de fortes empresas multinacionais, 

além de duas ou três nacionais, sendo que as funções de turismo e proteção 

ambiental servem de representações, mas o que se verifica é que “[...] o 

desenvolvimento de turismo na realidade é o negócio imobiliário globalizado, 

caçando os bilhões de dólares especulativos que estavam circulando nos 

mercados financeiros” (SCHÄRER, 2009, p.7). Concorda-se com o autor também, 

quando afirma que esse modelo deixa no Brasil “[...] os salários baixos e a 

matéria-prima comprada na região – grande parte da renda e o lucro volta para o 
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país emissário e dos investidores o que é chamado leaking = vazamento” 

(SCHÄRER, 2009, p.07). 

Concordando com Coriolano (2009, p.279) a “revalorização do litoral 

nordestino brasileiro para o lazer e o turismo, pela reestruturação capitalista, 

ampliou a disputa desse espaço para novos usos, e fez dele a principal 

mercadoria imobiliária.” 

Nesse processo novas funções imprimem novos modos de produção, 

alterando significativa e definitivamente a organização social e a natureza. As 

estruturas preexistentes, que compõem as horizontalidades, têm que se 

relacionar com estruturas que nem sequer falam a mesma língua e que vêm as 

comunidades como algo exótico a ser observado de longe, a ser temido ou a ser 

superado. Novas formas também são rapidamente instaladas no espaço, estas 

sim, completamente exóticas e inadequadas, como já analisado anteriormente, 

pela volumetria das construções, pelos materiais utilizados e pela limitação de uso 

e acesso aos ambientes que impõem. 

Finalmente, com funções e formas exóticas, a serviço de interesses de 

estruturas externas de capitais multinacionais apoiadas e atraídas por estruturas 

do poder público, o processo de produção do espaço segue seu curso, na faixa 

costeira do Litoral Norte da Bahia. 
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4 MASSARANDUPIÓ E SEU ENTORNO 

A localidade de Massarandupió ( 
Figura 5) e seu entorno é a área de aprofundamento da análise desta 

dissertação, onde se realiza a pesquisa direta. Localiza-se na faixa costeira do 

Município de Entre Rios, na APA Litoral Norte da Bahia, próximo à rodovia BA-

099 / Linha Verde, conforme apresentado anteriormente. 

 

 
Figura 5 - Localidade de Massarandupió 
Fonte: acervo do fotógrafo José Carlos Almeida, 2003 
 

Massarandupió 
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Trata-se de localidade rústica quanto aos aspectos de paisagem, que se 

encontra situada em uma área ecologicamente frágil pela presença de 

importantes e conservados sistemas associados à Mata Atlântica, e socialmente 

vulnerável pela inexistência de estruturas sociais fortalecidas e competitivas 

diante dos novos processos econômicos que se implantam na região, 

intensificados após a implantação de Linha Verde. 

O entorno de Massarandupió apresenta ecossistemas especiais e 

conservados, constando no Plano Nacional para as Unidades de Conservação, 

como uma área protegida, classificada como “importância biológica extremamente 

alta”, em uma faixa que varia entre alta; muito alta; extremamente alta e 

insuficientemente conhecida. Segundo o mesmo plano, a área tem prioridade de 

ação também extremamente alta, numa classificação que varia de alta; muito alta; 

extremamente alta (BRASIL, 2007). 

4.1 CARACTERÍSTICAS ATUAIS 

Conforme já descrito no capítulo 2, a comunidade é formada por, 

aproximadamente, 565 habitantes, sendo 125 o número de famílias segundo a 

última contagem realizada pelo Agente Comunitário de Saúde e pela Associação 

dos Moradores e Amigos de Massarandupió (Pesquisa de campo, 2009), que 

elaborou croquis da localidade (ANEXO A). Na contagem realizada pela AMAM 

no ano de 2000 o total é de 95 famílias (BAHIA, 2001), verificando-se, portanto, 

um crescimento de aproximadamente 30% deste ano para o ano de 2008, quando 

ocorreu a última contagem. 

O meio de vida de seus moradores antigos, ainda hoje, está baseado na 

agricultura familiar, na pesca, no cultivo do coco e no artesanato (Figura 6 e 

Figura 7), ampliando-se nas últimas décadas para o pequeno comércio inclusive 

em barracas de praia e empregos na pecuária em propriedades particulares, nas 

fazendas reflorestadas e na construção civil. Relatório da AMAM (s/data) 

descreve serem “[...] habitantes com hábitos e costumes dos antepassados. 

Nosso povoado é muito carente, os nativos vivem da lavoura de subsistência, 

mandioca, aipim e pesca artesanal, as mulheres fazem o artesanato de palha.” 

(AMAM, s/ data). 
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Figura 6 - Artesã costurando trança Figura 7 - Pescador tecendo rede 
Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2009 Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2009 

 

A roça de inverno é de mandioca e a de verão é de feijão, milho, arroz e 

melancia, sendo o excedente vendido, na época, em Subaúma e Porto Sauípe, 

onde se compram os produtos que não são fabricados no local (CONDER, 1998). 

As árvores frutíferas são cultivadas nos quintais, sendo as mais recorrentes 

pitanga, limão, cajá-umbu, coco, mangaba, caju e jaca. 

O artesanato é vendido nos municípios Alagoinhas e Pojuca até a 

construção da Linha Verde, quando passa a ser comercializado também na 

própria localidade, com o aumento do fluxo de visitantes e com a chegada de 

compradores maiores, como o Instituto Mauá. 

As atividades culturais mais significativas são Samba de Roda e de Viola, 

festas das Padroeiras – Nossa Senhora do Parto e Nossa Senhora de Fátima – 

Reisado que acontece no mês de janeiro, comemoração da independência do 

Brasil no dia Sete de Setembro, Carnaval e Lavagem da Capela de Nossa 

Senhora do Parto (Figura 8). As duas últimas são mais recentes, estimuladas pela 

AMAM. As principais atividades de lazer são futebol, banho de rio e de mar, pesca 

de mergulho, cavalgada e ciclismo (Pesquisa de campo, 2009). 
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Figura 8 - Lavagem da Capela de Nossa Senhora do Parto 
Fonte: AMAM, 2007  

 

O acesso a Massarandupió é através de estrada sem pavimentação, 

distando cerca de cinco quilômetros da Linha Verde até a localidade (Figura 9). O 

acesso sem pavimentação segue margeando área alagadiça e atravessa 

pequeno riacho de contribuição do rio Massarandupió, o que, em época de chuva, 

dificulta a passagem de veículos. Deste ponto a estrada atravessa área ocupada 

por coqueiros, até encontrar uma falha no cordão duna, próxima à praia. 

 

Figura 9 - Acesso à localidade e à praia de Massarandupió 
Fonte: CONDER, 2006 
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O transporte regular para a comunidade (empresa Catuense) ocorre duas 

vezes por dia – de manhã e à tarde, havendo ainda vans que realizam o serviço. 

As construções guardam características das tradicionais vilas rurais de 

pescadores e pequenos produtores tão recorrentes no nordeste brasileiro, embora 

já se verifiquem alterações nessa tipologia nas mais recentes. 

As residências mais antigas se projetam para a via principal sem 
qualquer medo, sem qualquer barreira, suas portas e janelas olham a rua 
e seus moradores passam a maior parte do tempo vivendo e desfrutando 
dos espaços comuns e lá trocam, divertem-se, aprendem, ensinam... 
enfim, vivem. Já as residências mais novas são medrosas, enchem-se 
de muros e cercas de arame farpado e às vezes até cães ferozes, 
tornando-se reféns de si próprios. (STIFELMAN, 2007, p.3). 

As casas, em sua maioria são rústicas e simples, em geral revestidas e 

cobertas com telha cerâmica embora ainda existam aproximadamente 25 casas, 

ou melhor, cerca de 20% do total dos domicílios em taipa (CONDER, 2008). São 

comuns os quintais nas laterais e nos fundos, onde se criam pequenos animais e 

se cultivam frutos (cajueiros, coqueiros, mangueiras, cajazeiras, mangabeiras). 

Segundo informações da AMAM (apud CONDER 2006), existem 

aproximadamente 40 casas de veranistas na localidade e um total de cinco 

pousadas, localizadas antes do centro do povoado: Portal da Vila, Pousada do 

Carmo, Nascente do Sol, Pousada Santo Antônio e Pousada Naturista. A 

Pousada do Carmo encontra-se fechada desde 2007, não tendo sido revelado o 

motivo da desativação. No ano de 2000, a AMAM registrava 34 casas de 

veranistas, verificando-se, portanto em 2006, um crescimento de 17% e em 2000 

só havia duas pousadas em funcionamento e duas ainda em construção. 

Observa-se a existência de uma área loteada, antes de chegar ao centro 

da localidade, com ruas transversais à principal, que está sendo ocupada por 

casas de veraneio e tem capacidade para abrigar o possível crescimento da vila. 

(CONDER, 2006). Trata-se do loteamento “Portal de Massarandupió”, único 

aprovado para o entorno da localidade pelas entidades gestoras, segundo 

informou o Gestor da APA em entrevista realizada em junho de 2009. 

A rua principal é a via de acesso, com 300 metros de comprimento em 

chão batido, sem uma definição precisa da rua nem dos passeios. Apresenta três 

espaços mais alargados, sendo que dois deles têm conformação de trevo e o 
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terceiro espaço é maior e abriga uma pequena capela, com cruzeiro e desenho 

das antigas vilas jesuíticas (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Praça do Cruzeiro 
Fonte: CONDER, 2006 

 

Além deste, outros dois largos funcionam como espaço de encontro, lazer 

e recreação, embora desprovidos de estrutura adequada para este fim, e um 

campo de futebol, cuja localização não é bem aceita pelos moradores, pois “[...] 

existem conflitos de uso, tanto em relação à escolinha primária que é localizada 

próxima, quanto a boladas e gritaria, que ocorrem nesta área calma de moradia e 

circulação da comunidade.” (CONDER, 2006, p.5). 

A infra-estrutura básica da localidade é precária. Não existe rede de 

abastecimento de água. Alguns moradores se abastecem através de poços 

artesianos, outros no chafariz existente, construído pelo Governo do Estado, 

1996, porém este não atende aos que moram mais afastados do centro do 

povoado, que utilizam os ribeirões. Com relação ao esgotamento sanitário, 

constatou-se que 15 domicílios não possuem sanitários, utilizando os ribeirões da 

área. São encontradas algumas fossas sépticas, principalmente, em casas de 

veranistas. A rede elétrica se encontra subdimensionada, atinge apenas a via 

principal e é insuficiente mesmo neste local, situação que se agrava durante o 

verão com aumento da demanda, conforme depoimento da AMAM em entrevista 

no mês de novembro de 2008. 

Não existe Posto de Saúde, sendo a comunidade atendida por um único 

Agente Comunitário, que presta serviço à Prefeitura Municipal, e pela visita de um 

médico, uma vez por semana. Quando necessário, o atendimento é feito em Porto 

Sauípe ou em Subaúma, povoados litorâneos próximos. As doenças mais 
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recorrentes são chagas, hipertensão, diabetes e calazar. A comunidade participa 

de diversos Programas Sociais do Governo, como Merenda Escolar, Bolsa 

Família, Bolsa Escola, Projeto Resgatar (samba de Roda), conforme relata o 

Agente Comunitário em entrevista no mês de maio de 2009. 

Massarandupió possui duas escolas, Escola Municipal Luiz Gonzaga 

Lemos Neto, da primeira a quarta série e a Escolinha Letras e Números, 

construída e gerida pela AMAM em convênio com a Prefeitura, para crianças no 

pré-escolar. Esta última funciona até 2007 em construção simples, situada no 

centro da localidade, em terreno doado por um particular para a AMAM, que 

implantou também biblioteca e horta para aprendizado e alimentação das 

crianças, contando com doações de veranistas e amigos. No ano de 2007 é 

inaugurado no mesmo terreno, o novo prédio escolar, viabilizado com recursos 

angariados pela venda de produtos apreendidos pela Receita Federal e doados à 

comunidade, sob a administração da AMAM, além de outras doações por parte de 

um fazendeiro e veranistas amigos. A Figura 11 mostra fotos da escola antes e 

depois da construção do novo equipamento. Os cursos de segundo grau são 

oferecidos no povoado Porto Sauípe. 

  

  

Figura 11 - Escolinha Letras e Números (AMAM) 
Fonte: AMAM, 2008 
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O entorno de Massarandupió é considerado predominantemente natural, 

sendo composto por diversos ecossistemas bem conservados, como: 

manguezais, praias, dunas, restingas e riachos. O cordão duna que acompanha a 

praia (Figura 12 e Figura 13) serve de elemento natural de proteção das áreas 

embrejadas e se desenvolve ao longo do rio Massarandupió, até encontrar o 

manguezal próximo à foz. 

 

 

Figura 12 - Parte do Sistema de Dunas e Restingas de Massarandupió 
Fonte: acervo do fotógrafo José Carlos Almeida, 2003 
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Este cordão duna compõe a zona de praia que nesta área específica 

possui um caráter de preservação rigorosa, por se tratar de área de desova de 

tartarugas marinhas (BAHIA, 1995). Além disso, trata-se do segundo maior 

cordão duna do Brasil, em extensão. 

Imediatamente atrás do cordão duna e do rio Massarandupió, situam-se os 

terraços marinhos baixos que são áreas de solo arenoso, cobertas por vegetação 

de coqueiros e que apresentam restrições de uso relacionadas à vulnerabilidade 

dos mananciais subterrâneos. 

 

 

Figura 13 - Praia de Entrada 
Fonte: acervo do fotógrafo José Carlos Almeida, 2003 

 

Antiga localização de Entrada 
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Apesar de extensas áreas onde os sistemas ecológicos naturais 

encontram-se aparentemente conservados como a faixa costeira, o entorno da 

localidade apresenta grandes extensões com significativas alterações a exemplo 

das áreas reflorestadas com pinus e eucalipto (Figura 14) e área desnuda de 

vegetação pela terraplenagem ocorrida para a implantação da fábrica da 

NORCEL (Figura 15). 

 

 

Figura 14 - Área de floresta homogênea de pinus 
Fonte: acervo do fotógrafo José Carlos Almeida, 2003 
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Figura 15 - Área da fábrica da Norcel 
Fonte: acervo do fotógrafo José Carlos Almeida, 2003 

 

Esse espaço “natural” que compõe o entorno de Massarandupió é 

compreendido não como natureza intocada a ser preservada, mas segundo o 

entendimento já explicitado no Capítulo 2 (SANTOS, 2006; MORAES, 1994; 

SMITH, 1988) como parte integrante do espaço, portanto produto social, 

corroborando com a idéia de que “tudo que existe na terra é atualmente 

influenciado pela atividade humana”. (LIPIETZ, 1995, apud LIMONAD, 2004, p.2). 

Pode-se afirmar que “[...] os discursos sobre a natureza, [...] apesar de serem 

proposições ecológicas não deixam de ter um caráter social, político e geográfico 
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– na medida em que conjugam interesses geograficamente localizados.” 

(LOMONAD, 2004, p. 6). 

Essa área “natural” é valorizada pelo capital na medida em que tem sido 

apropriada por diferentes grupos econômicos desde o período colonial, 

mantendo-se sem conflito aparente com a sua conservação e o seu uso por 

populações que nela vivem e trabalham, até a década de 1970. A partir daí, no 

entanto, diversos conflitos de interesses se manifestam entre os grupos sociais 

externos – que se apropriam das áreas que são as mais cobiçadas pela 

proximidade do mar – os grupos internos que usam a terra para seu sustento e 

reprodução e são expulsos pelas novas funções e pelas as ações regulatórias 

promovidas pelo Estado. O processo de inter-relações dessas estruturas dão 

forma e conteúdo ao espaço geográfico que se (re)produz. 

São esses interesses e suas relações no espaço que se analisa, 

antecedido de uma contextualização do processo de povoamento da área. 

4.2 OS PRIMEIROS OCUPANTES E OS “DONOS” DA TERRA, SEGUNDO 
CONTAM AS FONTES PESQUISADAS 

Em Massarandupió, assim como em todo o Litoral Norte, os primeiros 

ocupantes são os índios da tribo Tupinambá que se espalham desde a beira-mar, 

localidade denominada Entrada, até a localidade de Aldeia, do lado oeste à BA-

099. “As vilas de Aldeia e Massarandupió foram separadas pela BA-099 [Linha 

Verde], antes era uma terra só”, relata a Senhora Amaíse, fundadora da 

Associação de Moradores e Amigos de Massarandupió (AMAM) em entrevista 

realizada no mês de novembro de 2008. 

Não há registro de instalação de quilombos na área de estudo, embora 

segundo o relato dos moradores, em povoado muito próximo, Subaúma, acontece 

o tráfico de escravos e em vários lugares do Litoral Norte há registros de 

remanescentes de quilombos, como é o caso das comunidades do Cardoso, Açu 

da Capivara, Tabuleiro de Simeão e Vargem de Baixio, referidos por Diniz (2007). 

Massarandupió recebe esse nome devido à grande quantidade de pés de 

maçarandubas – do tupi macarandyba, na região (STIFELMAN, 2007). Algumas 

referências são feitas a índios Massarandupiós que teriam dado origem ao nome 
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da localidade, porém não há confirmação de que formassem uma tribo. O Senhor 

Emídio, morador antigo, conta – na oficina com os mais idosos, realizada durante 

o trabalho de campo, em maio de 2009 – que “havia dois pés de maçaranduba, 

uma dava fruto doce como o mel e outra azeda como o fel. Quando desmataram 

para fazer as casas derrubaram a doce e deixaram a azeda, daí Massarandupió”. 

A ocupação de Massarandupió tem uma história semelhante à da área 

costeira do Litoral Norte. Conforme referido anteriormente, com a colonização as 

terras são doadas por Tomé de Souza a Garcia D’Ávila que tem como principal 

base de apoio para a exploração e expansão da área, a enseada de Tatuapara, a 

partir de onde instala a propriedade latifundiária “casa da Torre de Garcia D’Ávila”. 

As terras sob seu domínio estendem-se até o estado do Maranhão, tornando-se 

um dos maiores latifundiários e pecuaristas do Brasil colonial. Como já relatado 

no capítulo 3, há registros de muitos de conflitos com os habitantes originais, 

sendo os índios, perseguidos, escravizados e mesmo dizimados nesse processo 

(STIFELMAN, 1997; SOBRINHO, 1998; GUERREIRO, 2004; DINIZ, 2007). 

No final do século XIX, essas terras estão em domínio dos herdeiros de 

Garcia D’Ávila e parte dos seus descendentes vende o patrimônio acumulado, 

formando diversas fazendas. As terras de Massarandupió, Sauípe e outras da 

região cabem, no ano de 1857 e após sucessivas partilhas, ao herdeiro Garcia 

Dias Pires de Carvalho e Albuquerque, que as vende ao alemão Sigisfred 

Sigismundo Schindler. Este, por sua vez, também adquire outras terras em Mata 

de São João, Inhambupe e Conde, segundo relata o advogado Epaminondas 

Francisco Carvalho (A Tarde, 2002), e inicia a exportação de produtos naturais 

(GUERREIRO, 2004; MATTEDI, 2001). 

Assim como acontece em grande parte da área do Litoral Norte, no início 

do século seguinte, em 1908, essas terras são transferidas, através de escritura 

pública à firma inglesa, The Bahia Rubber and Fibre Plantations LTDA, sediada 

no estado da Bahia e autorizada pelo governo a atuar no Brasil. Pouco tempo 

depois a titulação dessas terras passa para outra empresa inglesa, The Britsh and 

Brazilian Rubber Planters and Manufatures Limited, com sede em Londres. Como 

relatado no capítulo 3, o extrativismo de produtos florestais para exportação 

continua a ser a principal atividade econômica dessa empresa que estabelece 
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parcerias com os moradores do local através de arrendamento das terras para o 

extrativismo de subsistência (GUERREIRO, 2004). 

O advogado Epaminondas F. Carvalho afirma que “[...] alguns desses 

posseiros pagavam tributos pela ocupação do solo até pouco tempo e ainda 

guardam os boletos pagos.” Então, “[...] as terras de Massarandupió e Sauípe, 

conforme constam na Receita Federal e no Arquivo Público, pertencem a essa 

firma inglesa e aos posseiros (por usucapião)” (A TARDE, 2002). De fato, os 

moradores têm os recibos do pagamento que faziam aos ingleses, comprovando 

que “pagavam todo ano a um cidadão que vinha de Entre Rios” (Pesquisa de 

campo, maio de 2009), fato que também comprova que ocupam as terras muitos 

anos antes de serem deslocados por interferência do capital imobiliário, como se 

analisa a seguir. 

Em 1932, Rosendo Serapião de Souza, morador de Entre Rios, requer o 

aforamento à União, dizendo-se proprietário das terras. Há registro de 

contestações por parte da empresa inglesa que detém o título de propriedade e 

que obteve decisão favorável do Procurador da República, no processo de 

número 5 542/32 (A Tarde, 2002). Verificam-se outras contestações em diversas 

outras demandas judiciais relativas à propriedade da terra contra Serapião, 

conforme registro no processo de número 969725-0/2006 em tramite na Comarca 

de Entre Rios/BA, em contestação do escritório de advocacia Almeida e Ferreira, 

referente à nulidade do pedido de reintegração de posse contra Olímpio Nunes da 

Luz. 

Apesar da contestação vitoriosa dos ingleses em favor deles e dos 

posseiros, as terras foram requeridas em 1962 pelo herdeiro de Serapião, sendo 

que o processo que os ingleses obtiveram o reconhecimento sobre a propriedade 

das terras “[...] simplesmente sumiu da comarca de Entre Rios” (A Tarde, 2002). 

Na década de 1970, apesar das contestações por parte da empresa inglesa e de 

mais de treze posseiros, o advogado Manoel Serapião consegue a inscrição como 

ocupante das áreas em litígio e, em janeiro de 1977, firma consórcio com a 

Barreto de Araújo Empreendimentos Imobiliários S/A, “[...] que passou a 

proclamar sua legitimidade da posse sobre as áreas, inclusive, expulsando 

famílias de posseiros que ali estavam desde o século XVIII” (A Tarde, 2002).  
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Paralelamente, ocorre a venda de outros terrenos para as empresas 

reflorestadoras, destacando-se nesta área a indústria de papel Santo Amaro 

(também pertencente ao grupo Barreto de Araújo) e para a COPENER. 

Até os dias atuais Massarandupió vive conflitos fundiários bastante 

acirrados que marcam o processo de produção do espaço. Transformações 

provocadas pela valorização que ocorre em toda a costa do Litoral Norte a partir 

dos processos vinculados a interesses externos, desconhecidos dos moradores 

antigos (verticalidades), que provocam mudanças em suas funções e, 

consequentemente, em suas formas. 

4.3 VERTICALIDADES E HORIZONTALIDADES NO PERÍODO ESTUDADO: 
A LINHA DO TEMPO 

A análise que se segue é fruto da observação da pesquisadora, tendo 

como fonte documentos produzidos pelo poder público, por ONGs ou por outros 

estudiosos, além de artigos publicados em jornais e na internet. A periodização 

utilizada é um recurso metodológico para facilitar o entendimento da realidade, 

embora não deva ser compreendida como momentos estanques, seccionados. 

Assim como o recorte espacial não prescinde da compreensão da totalidade 

contida no espaço que não se encerra em uma poligonal determinada, mas 

interage com outras escalas, o recorte temporal não pode eximir-se da 

compreensão do processo em todos os tempos, encadeados e imbricados, uns 

gerando os próximos e condicionando a (re)produção do espaço na sua totalidade 

e nas especificidades de cada lugar. 

4.3.1 Década de 1970: a Corrida Imobiliária pela Aquisição de Terras e o 
Desaparecimento da Localidade de Entrada 

O processo de transformação de Massarandupió e seu entorno se 

intensifica na década de 1970, quando a área é “adquirida” pela empresa Barreto 

de Araújo, como referido, sendo mantida como área de “engorda”, ou seja, área 

para a especulação imobiliária. Embora não desse um uso ou ocupasse a área 

com produção ou de outra forma, a providência imediata dos novos proprietários é 
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a desocupação das terras, forçada pela compra das benfeitorias (plantações) ou 

pela coerção exercida por prepostos das empresas, tendo-se registros de 

conflitos com moradores antigos, “[...] posseiros que retiram da terra o seu 

sustento” sendo que “[...] alguns vêm lutando e resistindo às investidas de 

empresas como Barreto de Araújo” (FASE, s/data, p.05). 

Segundo o relato dos moradores na oficina de trabalho com os mais idosos 

realizada em maio de 2009, o povoamento de Entrada (ver localização na Figura 

13) é, na época, um lugarejo tranqüilo, localizado no areal próximo à praia e a 

estrada era só um caminho para andar de cavalo ou à pé. Há, então, cerca de 50 

casas de taipa, cobertas de palha de coqueiro, situadas formando um círculo com 

um largo central, como ocorre na maior parte das localidades costeiras do Litoral 

Norte. Há uma igreja e escola. A comunidade é composta por lavradores, 

artesãos e pescadores que, na época, têm 12 jangadas que hoje estão reduzidas 

a quatro. 

Seu João que viveu em Entrada, filho de “pai lavrador e mãe que fazia 

arroz doce, cocada, calabais (chapéus) com a piaçava e vendia em Alagoinhas”, 

afirma em entrevista quando do trabalho de campo, que “lá em Entrada era 

melhor do que aqui, era na beira da praia”. Seu Reginaldo que nasceu em Aldeia 

e morou na Entrada até 1974 quando se cadastrou na Colônia de Pescadores 

declara que “quando a firma Barreto de Araújo veio, foi todo mundo para 

Massarandupió, há 32 anos atrás”. 

Por fim, observa-se o deslocamento forçado da “[...] antiga povoação de 

Entrada, cujo desaparecimento foi decorrente da indenização das posses pelo 

proprietário de quase toda a área litorânea [...]” (BAHIA, 1995, p.51). Esse fato, 

além de confirmado por moradores que vivenciaram esse conflito é relatado em 

diversos estudos, como Gonçalves e Machado (1996), BAHIA (2001), Guerreiro 

(2004) e Stifelman (2007). 

Os posseiros, moradores de Entrada, saem então da beira da praia para 

uma área situada a dois quilômetros e meio, onde já existia a localidade de 

Massarandupió. Dona Cleonice declara que as casas de Entrada eram como ocas 

de índio, cobertas de palha. Conta que quando ela “rebocou e botou piso a 

Barreto veio. Se naquele tempo fosse que nem hoje, a gente não saía” Segundo 

Dona Joana, na mesma entrevista, quando a Barreto ocupou, “era deitada e 
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ouvindo os tiros dos seguranças” (Oficia com artesãs, novembro de 2008). Um 

único morador de Entrada – Seu Francisco ou Seu Chiquinho – se recusou a sair 

de sua casa e, apesar das ameaças feitas pelos prepostos da empresa 

imobiliária, permaneceu na sua moradia, onde ainda vive seu filho com família. 

A mudança forçada pela chegada do capital imobiliário (estrutura) provoca 

uma desordem no espaço e subespaço e a comunidade busca uma nova 

organização (funções) em benefício de seus interesses. Conforme Santos (2000, 

p.79) aos "atores mais poderosos se reservam os melhores pedaços do território.” 

Trata-se de uma verticalidade que ocorre em consonância com o processo de 

ocupação imobiliária que se verifica em toda a costa do Litoral Norte, como visto. 

Porém nesse processo a comunidade, embora submetida, perdendo seu 

referencial físico de produção e vida (forma e função), se reorganiza 

solidariamente em função de seus interesses em nova área que os acolhe 

(SANTOS, 1996). Aos poucos, o povoado de Massarandupió se consolida e os 

moradores antigos continuam tendo acesso aos recursos da floresta, então 

abundantes e disponíveis. 

4.3.2 Década 1980 / Início de 1990: o Reflorestamento, a Fábrica e as 
Transformações nos Meios de Vida e na Paisagem 

A década seguinte, de 1980, surpreende mais uma vez os moradores de 

Massarandupió. É a época da ocupação das terras pelas reflorestadoras, para a 

produção de energia e de celulose, atendendo aos interesses do mercado e aos 

planos de Governo, que, dentre outras medidas, cria o Distrito Florestal Litoral 

Norte, conforme visto no capítulo 3. Os moradores antigos “vendem” suas terras 

para a plantação dos pinus e eucaliptos, processo que se inicia na década de 

1970, confiantes na promessa de emprego e de “progresso”. 

[...] informações colhidas através de relatos, denúncias, fotografias, 
notícias e outros documentos, confirmam a existência da atividade das 
monoculturas do pinus, por outras empresas, e eucalipto pela COPENER 
Florestal Ltda e Bahia Pulp na região, desde a década de 70. (FASE, 
s/data, p. 13). 

Como analisado no capítulo anterior, o reflorestamento traz conseqüências 

desastrosas para o Município de Entre Rios e para a área de estudo 
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especificamente (LIMONAD, 2007; GUERREIRO, 2004; BAHIA 2001 e 1995; 

GONÇALVES e MACHADO, 1996; SAMPAIO, 1990;). As terras foram 

desmatadas e a monocultura instalada. Com isso o aceso aos recursos naturais é 

dificultado seja pelo seu desaparecimento, seja pelo cercamento de algumas 

áreas, porém vários moradores são envolvidos no trabalho de plantio e 

manutenção das florestas homogêneas. 

Conforme já registrado, há um processo de concentração de terras, com a 

compra pelas reflorestadoras de diversas fazendas, sítios e a ocupação das áreas 

usadas coletivamente para a reprodução dos meios de vida dos produtores locais. 

Outra conseqüência verificada nas fontes pesquisadas o prejuízo para os 

sistemas ecológicos, com conseqüências também para as comunidades, como a 

redução da água que chega aos poços artesianos e que alimenta os rios e riachos 

e abastece a comunidade. 

No início dos anos 1990, uma nova área é desmatada, exatamente no 

acesso ao povoado, onde são realizados serviços básicos de “limpeza do terreno” 

e terraplenagem para a construção das instalações de uma fábrica de celulose. 

Porém não acontece a implantação da indústria de celulose no Litoral Norte e a 

intervenção de “preparação” do terreno onde a mesma seria implantada está, 

ainda hoje, plasmada no espaço: uma gleba desnuda de vegetação, que pode ser 

observado na Figura 15. 

A fábrica não chega e os empregos para os moradores locais, quando 

ocorrem, são no desmatamento, plantio e manutenção da silvicultura. Além de 

poucos, os empregos são mal remunerados e temporários, contribuindo para a 

perda de identidade, além da perda do “mato” e todos os seus produtos. 

[...] apesar das fábricas de celulose nunca terem sido implantadas, a 
atividade exercida por empresas locais como as empresas COPENER e 
SIBRA, gerou forte impacto ambiental e social, com maior concentração 
fundiária e desalojamento de pequenos proprietários e posseiros há 
muito instalados na área. Na década de 1980, por causa do aumento da 
demanda mundial houve nova tentativa de implantação de uma unidade 
de produção de papel e celulose química branqueada pela empresa 
Norcell. Ela acabou não sendo instalada, dentre outros fatores, por 
causa da forte rejeição popular configurada por grupos ambientalistas, 
pequenos e médios proprietários de terra. (GUERREIRO, 2004, p. 37). 

Os interesses externos (verticalidades), nessa área e nesse período 

representados pelas reflorestadoras e pelo governo que incentiva e cria as 
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condições para a atividade, mais uma vez provocam a desestruturação da 

economia, marcada pelo enfraquecimento do trabalho tradicional da comunidade. 

Porém se verifica que o lugar da “cegueira” é também o lugar da descoberta e do 

não conformismo, também é o lugar da reação, da defesa de interesses 

(SANTOS, 1996). 

Como analisado no capítulo 3, o que acontece nesse período é que as 

atividades propostas (reflorestamento e fábrica) têm um alcance regional e, 

portanto uma ampla rede de envolvidos direta e indiretamente o que gera uma 

solidariedade ampla, capaz de informar, mobilizar e organizar diversos setores da 

sociedade, dando visibilidade aos conflitos. 

4.3.3 Década de 1990: Linha Verde – Acesso a Todo Lugar; AMAM – 
Fortalecimento das Horizontalidades e os Novos Visitantes Naturistas 

Em 1990, a ampliação da BA-099, Linha Verde, é a atividade externa 

(verticalidade) à área de estudo que inaugura um processo irreversível de 

transformações na paisagem, nos meios de produção e de vida, na organização 

social, no espaço geográfico enfim. A estrada é construída por mobilização de 

interesses do capital imobiliário e de outras empresas ligadas ao turismo, e 

viabilizada pelo governo nos âmbitos federal e estadual que considera o turismo 

como uma possibilidade de saída da crise econômica e reorganização do capital, 

como já analisado no capítulo 3. 

Porém, apesar de ser viabilizada em função de interesses externos à 

localidade e de ter diversos estudos que se referem aos efeitos negativos com o 

modelo de desenvolvimento a partir de sua implantação, a estrada proporciona 

grande facilidade de acesso à região e aos povoados, e Massarandupió passa a 

ser mais freqüentado, principalmente por visitantes e turistas. 

Nessa década, em 1997, outro importante acontecimento é a fundação da 

Associação de Moradores e Amigos de Massarandupió (AMAM) que inicia a 

organização do movimento dos moradores antigos, já mobilizados desde o início 

da década de 1990, quando ocorre o movimento de resistência à implantação da 

fábrica de papel, conforme era intenção da NORCEL. 
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A AMAM fortalece os moradores antigos para a defesa dos seus interesses 

e para sua afirmação enquanto uma comunidade organizada, tendo por objetivo 

também, o desenvolvimento de projetos. Além das reivindicações básicas por 

melhor infra-estrutura e condições de vida para Massarandupió, a AMAM se 

mostra eficiente no encaminhamento político, jurídico e humano das 

reivindicações dos direitos públicos e privados relativos aos moradores, frente às 

ameaças trazidas por interesses externos, como está relatado em seguida. 

A associação desenvolve, desde a sua fundação, trabalhos de 

associativismo junto à comunidade, bem como projetos voltados para a 

conservação do meio ambiente, geração de emprego e renda e de formação de 

cooperativa além de trabalhos para a alfabetização de crianças e adultos. 

A AMAM se faz representar também nos fóruns colegiados instituídos para 

interesses regionais do Litoral Norte, como o Conselho Gestor da APA, a 

Comissão do Território de Identidade do Agreste de Alagoinhas e Litoral Norte e 

no Conselho do Pólo de Turismo da região. Mais recentemente, no ano de 2008 

participa da fundação da Federação das Organizações Sociais do Litoral Norte da 

Bahia - Coletivo Linha Verde14, entidade que agrega as ONGs comunitárias do 

Litoral Norte, já mencionada no capítulo 3. 

Em 1998, na areia branca da praia, em um trecho de 1,8 quilômetros é 

instalada a “praia naturistas”, de forma oficial, ou seja, reconhecida pela Prefeitura 

Municipal de Entre Rios que tem a expectativa de construir uma vila naturista para 

atrair o turismo internacional. Através do Decreto de Nº 1 571/99, concede 

autorização permanente para a prática de Naturismo, em local que indica. Neste 

momento já estavam oficializadas no Brasil, a praia do Pinho (Santa Catarina), a 

praia de Tambaba (Paraíba), a Olho de Boi (Rio de Janeiro) e Barra Seca 

(Espírito Santo), conforme afirma Ricardo Costa, membro da diretoria da 

Associação Baiana de Naturismo (ABANAT) em 2005, em entrevista concedida a 

Pedro Ribeiro (JORNAL OLHO NU, 2005). 

Estabelecem-se as normas de acesso que acabam por selecionar quem 

pode freqüentar aquele trecho de praia. Trata-se de empreendimento que tem por 

objetivo central o nudismo e é praticado internacionalmente, tendo como 

responsável na Bahia, a ABANAT. Com a não-viabilização da vila naturista na 

                                                 
14 entidade que agrega as ONGs comunitárias do Litoral Norte 
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praia por restrições ambientais, é então construída uma barraca (ver Figura 16) 

de praia e afixadas na areia placas de sinalização com as normas estabelecidas. 

Essa atividade confere uma grande visibilidade a Massarandupió, o que pode ser 

observado pelo grande número de referências encontradas em pesquisa na 

Internet, ultrapassando no total cinco mil possibilidades (pesquisa realiza na 

GOOGLE, em março de 2008) e pelo aumento do número de freqüentadores, que 

ultrapassa 46 mil pessoas desde a sua instalação até os dias atuais 

(FRANCISCO, 2003). 

 

  
Figura 16 - Barraca da praia naturista Figura 17 - Protesto do GGB 
Fonte: AMAM, 2002 Fonte: extraído de Jornal Olho Nu, 2005 
  
 

Por outro lado, a atividade gera conflitos com os moradores antigos. Tais 

moradores não querem que o povoado seja reconhecido apenas como praia de 

nudismo, pois acreditam que tal marca afasta antigos visitantes e veranistas. São 

observados também, conflitos com grupos excluídos de freqüentarem aquela 

porção da praia, por não atenderem ao “código de ética” da única praia naturista 

da Bahia, como é o caso dos homossexuais que defendem que "[...] a praia é um 

espaço público, que deve pertencer a todos, independentemente da opção sexual 

de cada um." (FRANCISCO, 2003). 

O conflito gera manifestações (ver Erro! Fonte de referência não 

encontrada.) coordenadas pelo Grupo Gay da Bahia (GGB) e ganha as páginas 

dos jornais e os atingidos recorrem à justiça para garantir o seu acesso àquela 

praia. O Senhor Marcelo Cerqueira, diretor do GGB declara: 
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nós não queremos uma praia gay, mas um local onde todos possam 
conviver com todo mundo numa boa, diz Cerqueira, ele mesmo adepto 
do naturismo. Segundo o presidente do GGB, o conceito de família não é 
apenas biológico, mas também afetivo, devendo, portanto, ser ampliado 
(A TARDE, 2004). 

Segundo Ricardo Costa (JORNAL OLHO NU, 2005) a ação contra a praia é 

regularizada numa primeira instância de acordo mediada pela Defensoria Pública, 

onde a ABANAT se compromete a retirar as placas e sinalizações que restringem 

o ingresso à praia de naturismo. Segundo Luiz Mott, “trata-se de uma vitória 

importante e que terá repercussão nacional e também internacional” (A TARDE, 

2004). Após o conflito, a Bahia deixa de ser reconhecida internacionalmente pela 

organização naturista, não tendo participado do último Congresso em Timbaba, 

que reúne anualmente os naturistas do Brasil. 

A barraca de praia é vendida para um morador de Massarandupió que já 

trabalha de garçom, embora a infra-estrutura tenha sido viabilizada pela 

prefeitura, o que é questionado por moradora em entrevista concedida na 

pesquisa em novembro de 2008. Para esta moradora, o negócio “está sem rumo, 

desorganizado, porém a relação com a comunidade melhorou muito. O erro foi na 

implantação, quando se divulgava Massarandupió como uma praia de nudismo”, 

não há então, uma diferenciação entre a praia de Entrada e a de naturismo. 

Existe uma pousada construída na localidade, no ano de 1999, por 

freqüentadora da praia naturista, onde eles se hospedam mantendo aí a prática 

de nudismo. A proprietária confirma em entrevista realizada durante o trabalho de 

campo em maio de 2009, que a atividade gera conflitos no início, segundo ela por 

preconceito, mas que atualmente está integrada à comunidade. Declara que 

Massarandupió é conhecida internacionalmente graças ao naturismo, embora a 

os naturistas estejam passando por uma fase de desorganização, e que ela está 

trabalhando no sentido de reativar a ABANAT. 

A atividade é considerada uma verticalidade na media em que vem atender 

interesses externos à comunidade e se implantou em estreita relação e 

dependência da localidade, com apoio de recursos públicos do governo municipal, 

sem que seus moradores tivessem conhecimento antecipado ou se 

manifestassem a respeito. Por isso, o conflito inicial é reforçado, embora alguns 

benefícios sejam registrados como a viabilização de trabalho para alguns 
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moradores e o aquecimento das vendas dos produtos locais com o aumento do 

número de visitantes verificado. 

4.3.4 Década de 2000: a Chegada dos Portugueses, Agronegócio ou 
Turismo? A Resistência pelo Acesso e pela Terra dos Posseiros 

No novo milênio, o turismo expande-se, coerentemente com o processo 

que ocorre em toda a porção costeira sul do Litoral Norte, a partir da inauguração 

do complexo hoteleiro em Sauípe, próximo a Massarandupió, da Construtora 

Norberto Odebrecht e da Previ, explorado por operadoras internacionais. 

Na área de estudo, além da ampliação do número de pousadas e de 

veranistas já referido, as ações governamentais no sentido de atrair os 

empreendedores imobiliários ligados ao turismo resultam na ampliação da 

concentração de terras e em tentativas de cerceamento do acesso público à praia 

e outros ambientes que garantem o meio de vida da comunidade de 

Massarandupió, como analisa-se a seguir. 

As terras da massa falida da Indústria de Papéis Santo Amaro, que incluem 

áreas reflorestadas e áreas costeiras, ambas tituladas desde a década de 1970 à 

Barreto de Araújo, são arrematadas em leilão público de bens – Juízo da 

Comarca de Santo Amaro/ BA – em fevereiro de 2001, pela PACAB do Brasil 

Ltda, empresa portuguesa. O contrato social desta empresa estabelece na sua 

cláusula terceira, que o objetivo é a produção, extração, transformação, 

comercialização e exportação de produtos agropecuários e florestais, porém, logo 

em seguida ao leilão, a empresa altera a sua razão social, que passa a ser Entre 

Rios Villas & Resort, que pretende implantar empreendimento turístico de grande 

porte. Este processo ocorre de forma semelhante ao que acontece quando da 

aquisição da Fazenda Praia do Forte por Klaus Peter na década de 1980. 

A área declarada pela empresa é de 5 558,59 hectares, conforme consta 

na notícia-crime dirigida à Policia Civil de Entre Rios, em maio de 2005, pela 

representante da Entre Rios Villas e Resorts, coerentemente com a informação 

prestada por profissional da SETUR (entrevistas realizada em novembro de 

2008), que tem registro de que a área arrematada pela PACAB/Entre Rios Villas e 

Resorts é aproximadamente de seis mil hectares. A Empresa tem o conhecimento 
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da existência de posseiros na área que adquiriu, os quais argumentam que, por 

direito, a partir da Lei de usucapião, são na verdade os donos da área já que a 

ocupam há mais de 50 anos. 

Diversos proprietários, inclusive alguns detentores do título de escritura 

pública, que ocupam a terra para o cultivo familiar usado para consumo e venda e 

que sempre pagaram o Imposto Territorial Rural (ITR), são acionados 

judicialmente pela empresa, que reclama o direito de reintegração de posse, 

como Olimpio Nunes da Luz e Carlos Gonçalves. A Barreto de Araújo já havia 

tentado expropriá-los, em 1986, das terras que ocupavam há mais de 50 anos15. 

Consta que existe mais de treze processos movidos pelo Dr. Epaminondas 

Carvalho contra o consórcio formado por Manoel Serapião e a Barreto de Araújo 

Empreendimentos Imobiliários, no sentido de garantir a terra dos posseiros, desde 

o ano de 1978. 

Vários atritos são registrados entre os moradores antigos e os 

representantes da empresa portuguesa que, além dos processos de reintegração 

de posse citados, tem praticado restrições físicas (Figura 18), cercando áreas de 

preservação como dunas, manguezais e lagoas (Figura 19); dificultando o acesso 

à praia; proibindo de retirada da matéria–prima, a piaçava, utilizada na confecção 

do artesanato local que é importante fonte de renda das famílias; apropriando-se 

da faixa de servidão da estrada, entre outras (A TARDE, 2006; A TARDE 2005; 

FASE, s/data; A TARDE 2002). 

Ainda no ano de 2002, organiza-se um movimento de resistência a essas 

ações que mobiliza, além da comunidade de Massarandupió diretamente atingida, 

setores de povoados no seu entorno, como as Associações de Artesãs, de 

Moradores e de Comerciantes de Sauípe, de Produtores Rurais do Litoral Norte, 

de Produtores de Coco da Bahia. Estes se sentem prejudicados não só pela ação 

na localidade, mas pelas restrições ao acesso que vêm sendo praticadas em toda 

a região e emitem inclusive nota oficial, publicada no Jornal A Tarde (2002), 

manifestando sua indignação e em defesa das comunidades. 

 

                                                 
15 Conforme consta no documento de Contestação à Vara Cível da Comarca de Entre Rios/BA, 
Referente ao Processo n 969725-0/2006, do Escritório de Advocacia Almeida e Ferreira. 
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São posseiros que retiram da terra o seu sustento, alguns vêm lutando e 
resistindo às investidas de empresas como Barreto de Araújo, 
COPENER, Indústria de Papéis Santo Amaro e, atualmente, KLABIN 
BACELL S.A. e PACAB BRASIL LTDA., há mais de 30 anos. 
(FANZERES apud FASE, s/data, p.5). 

 

 

Figura 18 - Placa da PACAB inibindo acesso aos ambientes 
Fonte: AMAM (2005) 

 

Figura 19 - Cerca impedindo acesso à lagoa 
Fonte: AMAM (2005) 
 

As restrições ao acesso são reforçadas no ano de 2005, provocando a 

mobilização dos moradores de Massarandupió em busca de garantirem a 

manutenção da única via de acesso à praia nas dimensões praticadas desde a 

sua implantação, criando o movimento SOS Massarandupió. A “estrada” é 



 

 

116 

implantada pela Prefeitura Municipal de Entre Rios a partir da demanda dos 

moradores, há mais de 30 anos. “Por isso a comunidade se revoltou e derrubou a 

cerca no domingo – dia 8 de maio de 2005.” (ANEXO B; Figura 20 e Figura 21). 

“Agora os moradores de Massarandupió querem uma solução definitiva proibindo 

a PACAB Brasil / Entre Rios Hotéis e Resorts de cercar ou prejudicar a natureza 

da região, que faz parte da APA.” (ANEXO B). 

Dando conseqüência ao desejo explicitado por solução efetiva, a 

comunidade através da AMAM, dá entrada em uma denúncia ambiental no 

Ministério Público (MP), em maio de 2005, protocolada sob o Nº MPF-PR/BA 

2005.003075, solicitando ao MP “urgentes e enérgicas providências no sentido de 

sanar as agressões da empresa portuguesa Entre Rios Villas & Resorts, 

devolvendo à comunidade de Massarandupió seus direitos de cidadãos 

brasileiros”. (ANEXO C). A AMAM acrescenta: 

[...] o Estado anuncia que os hotéis vão gerar emprego e renda, mas não 
dão estrutura e qualificação para que os moradores do entorno sejam 
aproveitados. A comunidade trabalha como peão na construção. Em 
seguida, fica à margem do desenvolvimento. É uma ilusão que a região 
vai crescer, pois a maioria é analfabeta e o que a gente vê são mais 
problemas sociais, como prostituição e marginalidade (A TARDE, 2006). 

 

 
Figura 20 - Movimento dos moradores para liberar acesso 
Fonte: AMAM (2005) 
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Figura 21 - Pescadores no movimento dos moradores para liberar acesso 

Fonte: AMAM (2005) 
 

A representante da empresa declara no Jornal Tribuna da Bahia (2005), 

que o grupo veio para o Estado “atraído pelo produto Bahia vendido pela 

Bahiatursa e pelo Governo da Bahia, de quem, aliás, recebemos toda a 

solidariedade”. O projeto do grupo português conforme declara a representante na 

matéria citada, prevê uma implantação em horizonte de dez a vinte anos, 

“constando do planejamento a ocupação urbana da área, com um conjunto de 

unidades hoteleiras de altíssimo padrão e condomínios de nível internacional”. 

Alegam ainda, que a ação dos moradores vem de encontro a “algo que os 

portugueses e o mundo civilizado consideram sagrado: a propriedade privada”. 

(TRIBUNA DA BAHIA, 2005). 

Esse empreendimento encontra à época, o pleno incentivo por parte do 

Governo do Estado, conforme afirma também a Associação de Moradores e 

Amigos de Massarandupió (ANEXO B). O governador em exercício, quando dos 

conflitos referentes à retirada da cerca da PACAB pela comunidade, “[...] 

condenou veementemente a ação [dos moradores] e ofereceu total apoio aos 

empreendedores para que a Bahia não venha a ser penalizada com a perda de 
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um investimento tão importante por conta de interesses menores” (TRIBUNA DA 

BAHIA, 2005). 

O movimento se fortalece e é amplamente divulgado pela imprensa, 

envolvendo, também, parlamentares, como a deputada Alice Portugal, que se 

pronunciam em defesa da comunidade de Massarandupió, inclusive dos 

posseiros, referindo-se à posse ilegal de terras que vem ocorrendo na área. 

Visando garantir as demandas sobre conservação da natureza, a AMAM 

solicitou ao IBAMA a criação de uma Unidade de Conservação de uso restrito, no 

Conjunto de Dunas e Restingas de Massarandupió, conforme é previsto no 

Prodesu; a criação de uma Reserva Extrativista de Piaçava, que objetiva o 

desenvolvimento da atividade do artesanato, importante econômica e 

culturalmente para os moradores; a garantia da acessibilidade às praias e aos 

demais ambientes inerentemente públicos e a conservação da natureza, cujo 

processo está em trâmite no Instituto Chico Mendes (ICMBio). 

Enquanto isso, parte da área leiloada e arrematada pala PACAB do Brasil, 

é vendida para o grupo Matutes, de empresários espanhóis, que pretendem 

implantar o Projeto Massarandupió Matutes, em fase de estudos, segundo 

informações da SETUR (entrevista realizada em novembro de 2008). O Grupo 

espanhol é vinculado ao Fiesta Hoteles que adquiriu também o terreno onde está 

se implantando o empreendimento turístico Reserva Imbassaí. 

Os representantes do Grupo Matutes mantiveram contatos, no ano de 

2007, com a SETUR, com a SEMA através do gestor da APA, com a Secretaria 

de Turismo e Meio Ambiente de Entre Rios e com representantes da comunidade, 

na sede da AMAM, apresentando a idéia de projeto que pretendem implantar. 

Porém é desconhecido se a empresa já tem o título de propriedade da terra ou 

apenas uma intenção de venda por parte da Entre Rios Villas & Resorts, inclusive 

porque há informações de que a área do projeto está sendo contestada por 

outros. 

Além disso, todos os técnicos do poder público entrevistados, citados 

anteriormente, afirmam ser difícil a implantação de empreendimento devido às 

restrições ambientais para a construção na faixa de até trezentos metros da praia, 

onde a empresa pretende implantar unidades hoteleiras. EsSa faixa faz parte do 

Conjunto de Dunas e Restingas de Massarandupió, conforme citado 
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anteriormente, incluída na Unidade de Conservação de uso restrito que se 

encontra em estudo. 

Nesse processo as artesãs de Massarandupió se organizam e, no ano de 

2003, formam e registram a Associação de Artesãs de Massarandupió (ADAM) 

visando melhorar a produção e a venda e “se tornarem autônomas” conforme 

relatam em Oficina realizada durante trabalho de campo em novembro de 2008. A 

ADAM funciona em casa alugada no centro da localidade, mas seus associados 

pretendem construir a sede própria no mesmo terreno adquirido pela AMAM onde 

já funciona a sede desta e a Escolinha Letras e Números. 

Algumas ações, além do movimento para a liberação do acesso têm sido 

desenvolvidas, segundo relatam as artesãs: 

• Participação em cursos de tingimento e design, oferecidos em Porto Sauípe 

pela Associação de Artesãs de lá, para melhorar a qualidade do produto; 

• Organização da produção e venda: recebe encomendas; encaminha a cada 

artesã; recolhe; entrega ao comprador e divide o dinheiro; 

• Participação em feiras e exposições em outros estados. 

 

Na Oficina citada, as artesãs relatam que o acesso à piaçava que é a 

matéria-prima do seu trabalho está ficando cada vez mais difícil devido ao 

desmatamento e cercamento das áreas pelas “empresas de fora”. Algumas 

medidas já foram adotadas, como a solicitação feita ao IBAMA em 2007, para a 

criação de Reserva Extrativista, tendo ocorrido reunião pública com os 

moradores, especialmente com as artesãs para avaliar a proposta. 

A seguir apresenta-se o quadro síntese das verticalidades e das 

horizontalidades ( 

Figura 22) verificadas na área de estudo, nos períodos estudados, 

analisadas neste tópico. A separação tem o objetivo de agrupá-las, para um 

entendimento do que se considera interesse ou ação vertical e interesse ou ação 

horizontal. Porém, como verificado, a análise de como esses interesses se 

relacionam impregnando de conteúdo e (re)produzindo o espaço geográfico, não 

poderia ser realizada separadamente porque não é dessa forma que a realidade 

se apresenta. Compreende-se que a realidade é dialética e, portanto, a sua 

história (processo) revela seu tempo atual e compõe-se de uma complexidade 
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onde as estruturas, funções e formas, objetivas e subjetivas, estão a todo 

momento em movimento, gerando contradições, como as verificadas. 
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 1970 1980 1990 2000 
Construção da BA-099 Estrada do 

Coco (GE) 
Implantação do Distrito Florestal 

(GE) 
Desmatamento e terraplanagem da 
área da Norcel para a implantação 

de fábrica de celulose (C) 

Conflito entre Naturistas e GGB 

Atividades imobiliárias 

Loteamento Barreto (C) 

Reflorestamento (C) Incentivo à implantação de fábrica 
de celulose (GE) 

Cerceamento do acesso aos 
recursos naturais: PACAB (C) 

Medidas coercitivas para a 
desocupação da faixa costeira 

interesse imobiliário (C)  

Incentivos fiscais às reflorestadoras 
(GE) 

Organização de leilão das terras 
ocupadas por posseiros no litoral 

(GE) 

Razão Social – PACAB ou Entre 
Rios Villas e Resorts 

  Incentivo ao turismo - PRODETUR I 
(GF) e (GE) 

Terras litorâneas e reflorestadas 
“adquiridas” pela PACAB do Brasil 

(C) 

Incentivo turismo internacional 
PRODETUR II (GF) e (GE) 

    Construção da “Linha Verde” (GE) Ação de reintegração de posse 
contra os posseiros 

    Criação da APA (GE) Criação do Conselho Gestor da APA 

    Elaboração do Plano de Manejo e 
ZEE da APA (GE) 

“Aquisição” de parte da área 
litorânea da PACAB pela Matutes 

Empreendimentos para implantação 
de projeto turístico (C) 

    Planejamento integrado: PRODESU 
(GE) 

Área da Norcel indicada para 
implantação de aeroporto PELT 

(GE) 
    Implantação de praia de naturismo 

(C) 
  

V
E
R
T
IC
A
L
ID
A
D
E
S
 

    Incentivo à implantação de praia de 
naturismo (GM) 
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 1970 1980 1990 2000 
Pesca, artesanato e pequena 

agricultura - Moradores de Entrada, 
de Massarandupió e de Aldeia 

Pesca, artesanato e pequena 
agricultura - Moradores de 
Massarandupió e de Aldeia 

Pesca, artesanato e pequena 
agricultura - Moradores de 
Massarandupió e de Aldeia 

Manutenção do livre acesso aos 
meios de vida (produtos da 
natureza) e aos lugares 

Permanência na área onde vive Expectativa de melhoria das 
condições de vida, com emprego e 
renda na fábrica anunciada, vendem 

as terras 

Manutenção das áreas dos 
posseiros, próximas ao mar 

Atuação política e jurídica para 
garantia de direitos 

Medo de perder a terra e os meios 
de vida forçam a retirada para outra 

área 

Trabalho no reflorestamento Preservação da natureza Organização para garantir acesso à 
piaçava e para melhorar a produção 
e venda do artesanato – formação 

da ADAM 
  Perda do “mato” Organização social – formação da 

AMAM 
Solicitação ao IBAMA para criação 

de Parque e RESEX H
O
R
IZ
O
N
T
A
L
ID
A
D
E
S
 

  Desestruturação dos meios de vida Manutenção da função de praia 
pública, sem discriminação e limites 

ao acesso 

  

 
Figura 22 - Linha do tempo, síntese verticalidades e horizontalidades (continuação) 
Fonte: elaboração própria 

Legenda: 

• Iniciativas privadas: (C) - capital  

• Planejamento e políticas públicas relacionadas à área de estudo: governo federal (GF); estadual (GE) e Municipal (GM) 
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Figura 23 - Localização de grandes glebas, povoação atual (Massarandupió) e antiga (Entrada) 

Fonte: Imagem de satélite, 2001, Spot. CONDER, 2000 (não publicado). Pesquisa de campo, 2009 

Nota: Diversos 
posseiros e 
proprietários estão 
inclusos nestas 
áreas e têm 
processos judiciais 
reclamando a 
posse legal contra 
as grandes 
empresas: 
Barreto, Santo 
Amaro e PACAB / 
Entre Rios Villas e 
Resorts 
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4.4 PLANOS E PROJETOS DE GOVERNO OU EMPRESA 

Estão formalizados legalmente para a área de estudo o planejamento 

expresso através do Plano de Manejo da APA Litoral Norte com seu Zoneamento 

Ecológico Econômico (ZEE), resolução CEPRAM Nº 1046 de 1995, como já 

referido anteriormente, e o Plano Diretor Participativo de Entre Rios, Lei Nº 076 de 

2008, que passaremos a analisar. 

4.4.1 A Área de Estudo e o Plano de Manejo da APA Litoral Norte 

Pelas características expostas a área residencial da localidade de 

Massarandupió é considerada pelo ZEE da APA Litoral Norte (Figura 24) como 

uma Zona de Urbanização Restrita (ZUR), que compreende povoações situadas 

em contextos geoambientais de grande fragilidade, algumas delas habitadas por 

populações com características socioculturais tradicionais, que utilizam processos 

produtivos voltados para a subsistência (pesca artesanal, extrativismo do mangue 

e piaçava). É previsto no ZEE, o cuidado com a conservação cultural e natural 

devido às peculiaridades do lugar – uma povoação pequena, com cultura sólida 

apesar das transformações ocorridas ao longo dos anos. 

A Zona de Agricultura (ZAG) engloba áreas de uso ou vocação agrícolas e 

áreas utilizadas para plantio e exploração de pinus e eucalipto.  A manutenção da 

agricultura, particularmente aquela de pequena escala, e o conseqüente incentivo 

de sua produtividade, constitui elemento essencial para o desenvolvimento 

sustentável da região, assegurando o atendimento das demandas alimentares 

advindas da implantação da rodovia BA-099. Só serão permitidos parcelamentos 

comprometendo áreas iguais ou inferiores a 10% da área total das propriedades 

com mais de 100 ha., para fins de atividades turísticas de baixa densidade e não 

serão permitidos novos projetos de silvicultura, nem a expansão das áreas 

existentes. 

A Zona de Manejo Especial (ZME) corresponde a áreas que contêm 

remanescentes de matas, restingas e brejos que passaram por alterações, porém, 

deve ser conservada e submetida a estudos específicos para definição de sua 
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utilização. É prevista a continuidade das atividades tradicionais extrativistas, 

estudos técnicos e científicos. 

A praia seguida do cordão duna é classificada como Zona de Proteção 

Rigorosa (ZPR), cujos usos permitidos são a visitação contemplativa, pesquisa 

científica e trilhas ecológicas controladas (BAHIA, 1995). O sistema de restingas e 

dunas de Massarandupió faz parte dos dez ecossistemas de MAIOR importância 

da APA Litoral Norte – “top ten”, indicados no PRODESU (BAHIA, 2001). 

Existe ainda, uma Zona Turística (ZT), onde é previsto uso por 

equipamentos turísticos, comércio e serviços de apoio ao turismo, residencial 

unifamiliar e plurifamiliar, e uma Zona de Ocupação Rarefeita (ZOR) cujos usos 

permitidos são o residencial unifamiliar e plurifamiliar e turismo de baixa 

densidade. Ambas zonas são questionadas em estudos subseqüentes, a saber, 

no PRODESU e no Plano Diretor Participativo de Entre Rios, que vamos analisar 

a seguir. Segue o mapa esquemático do ZEE na área estudada: 
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Figura 24 - Mapa esquemático do zoneamento da APA Litoral Norte 
Fonte: Extraído de CONDER 2005 
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4.4.2 A Área de Estudo e o Plano Diretor Municipal Participativo (PDMP) de 
Entre Rios 

Segundo o Plano Diretor, Massarandupió tem seu crescimento urbano de 

forma desacelerada, o que mantém suas características tradicionais. A área 

habitada é considerada uma ZUR, tal como no ZEE da APA, visando “[...] evitar 

que o povoado seja tomado por loteamentos e empreendimentos de grande porte 

que acabem por desconfigurar as atuais características [...]”. (MCidade; CNPq; 

Unifacs e PMER, 2008, p.128). 

[...] caracteriza-se por estar em um contexto geoambiental de grande 
fragilidade,habitada por populações com características sócio-culturais 
tradicionais, que utilizam processos produtivos voltados, essencialmente, 
para subsistência (pesca artesanal, extrativismo do mangue e piaçava) 
(Entre Rios, 2009, p. 11). 

São criadas as Zona de Expansão (ZEP) I e II, no entorno da povoação e 

“[...] localizada em unidades ambientais com tendência natural ao adensamento 

populacional, assim como aquelas já comprometidas com loteamentos 

aprovados” (Entre Rios, 2008, p. 11). São estabelecidas as diretrizes para as 

áreas de uso e gozo público e de preservação e medidas de proteção dos 

moradores em relação à estrada e de salvaguarda das características 

paisagísticas da rodovia (Entre Rios, 2008). 

Para a ZUR e ZEP, descritas acima, é previsto o uso residencial, 

unifamiliar, comércio e serviços de pequeno porte, manutenção do desenho 

urbano e da tipologia habitacional tradicionais, tombamento do sítio histórico. 

São previstas ainda, conforme Figura 25, a ZPR na faixa costeira 

endossado a mesma zona da APA, bem como a ZAG, excluindo-se em relação à 

APA, as ZEP que lá não são previstas. Porém, no caso das ZT e ZOR da APA, o 

Plano Diretor agrega ambas as zonas em uma ZME, zona mais restritiva, 

absorvendo aqui os estudos realizados no âmbito do PRODESU. 
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Figura 25 - Mapa esquemático do zoneamento do PDMP 
Fonte: Extraído de Entre Rios 2009 

 

Além da regulamentação da ocupação a partir dos instrumentos 

analisados, diversas idéias são gestadas para a área de Massarandupió e para 

todo o Município no âmbito da Prefeitura Municipal, conforme relata o Professor 

Benjamim de Almeida Mendes, Vice-Prefeito de Entre Rios, entrevistado em julho 

de 2009. Essas idéias têm sido defendidas em diversas instâncias de governança 

colegiada em que a Prefeitura tem representação, como, por exemplo, no Cluster 

e Câmara Técnica de turismo, Comissão do Território de Identidade, Consórcio 

Intermunicipal, Conselho Gestor da APA e Comitê da Bacia Hidrográfica, além do 

Plano Diretor Participativo. 
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As recomendações para o povoado de Porto Sauípe, quanto ao turismo, 

são de incentivo à hotelaria clássica, com resorts, pousadas e hotéis; para 

Subaúma defende-se a otimização do turismo de segunda residência para 

europeus e sulistas, a partir de aluguel das casas de veraneio por um período do 

ano, garantindo a ocupação durante todo o ano. 

Para Massarandupió, a idéia bastante difundida é o turismo de convivência, 

“como na Ilhas Gregas”, situa o Professor Benjamim, investindo-se em melhoria 

das residências, agregando quartos a elas, com boa infra-estrutura, para a 

hospedagem. O visitante participaria da vida da comunidade, integrando-se e 

convivendo no dia-a-dia das atividades, tais como a produção do artesanato e da 

pesca. Segundo Professor, esse tipo de turismo estimula a cultura local, não 

descaracteriza e não ameaça o meio ambiente por diluir a possibilidade de 

problemas. 

O gestor da APA, Senhor Paulo Novaes, analista ambiental da SEMA 

(entrevista realizada em junho de 2009), também considera que Massarandupió 

não é uma área vocacionada para grandes empreendimentos turísticos como os 

que vêm se implantando no litoral de Mata de São João, pelas restrições 

socioambientais. Declara que “se fosse criteriosamente estruturado poderia ser 

um dos melhores espaços do Litoral Norte. A ocupação distante da praia cria uma 

peculiaridade”. Opina ainda, que a localidade presta-se para um turismo baseado 

em pequenas pousadas e desenvolvimento das atividades tradicionais, mas 

reconhece a dificuldade que um projeto desse tipo encontra na atual conjuntura. 

Há também idéia de que Massarandupió pode abrigar um centro 

administrativo da orla do Município, na área terraplanada para a implantação da 

fábrica da Norcel, que se encontra na metade do caminho entre Porto Sauípe e 

Subaúma. Professor Benjamin defende ainda, em termos regionais, que sejam 

desenvolvidos estudo visando à implantação de um centro de serviços para toda 

a costa do Litoral Norte, nesta mesma gleba, por ser uma área também central 

entre Lauro de Freitas e Jandaíra. 

Este centro abrigaria um hospital regional, central de policiamento 

ambiental, de segurança pública e do Ministério Público; escritório de gestão da 

APA; uma central de tratamento de resíduos; a universidade regional do Litoral 

Norte (turismo, tecnologia) e um campo de aviação. É preciso, segundo o Vice-
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Prefeito, pensar em soluções de médio prazo para a região que tem previsão de 

vir a abrigar um milhão de habitantes nos sete municípios costeiros, até 2020, 

argumenta. 

Apesar de todas esses idéias e planos, deve-se considerar que a área é 

formada por grandes glebas tituladas a grandes empresas particulares, algumas 

regulares e produtivas, outras com conflitos quanto à legalidade da posse. 

Algumas ocupadas pelo reflorestamento e outras pelo capital imobiliário. Os 

projetos desses grupos para a utilização das terras que argumentam possuir, 

visando a reprodução de seus capitais, estão pouco explicitados por parte dos 

representantes. 

É conhecida através dos relatos de moradores, do gestor da APA, dos 

profissionais da Prefeitura e da SETUR entrevistados nesta pesquisa, além de 

artigos veiculados pela imprensa, a existência de projeto de resort na gleba em 

negociação pelo grupo Matutes, de empresários espanhóis, com a Entre Rios 

Villas & Resorts, dos portugueses, já apresentado para as instituições citadas e 

para os moradores em reunião da AMAM. Porém, trata-se de áreas com sérios 

problemas fundiários, como visto, e com restrições ambientais na faixa próxima à 

costa, que só pode ser utilizada par construção a partir de 300 metros da praia. 

Quanto ao restante da área sob a posse da Entre Rios Villas & Resorts, 

que arrematou cerca de seis mil hectares da Indústria de Papéis Santo Amaro e 

da Barreto de Araújo Imobiliária, como citado, também encontra vários 

questionamentos quanto à legalidade da aquisição, como já analisado 

anteriormente. Além do projeto agroflorestal constante no contrato e no plano 

para a implantação de negócios turísticos e imobiliários no horizonte de 10 a 20 

anos, divulgado pela imprensa em 2002, não se encontra registros de 

pronunciamento da empresa portuguesa quanto a seus projetos. 

Há notícias de que um dos grandes fazendeiros, produtor de gado além de 

frutas e horto, pretende desenvolver projeto de turismo rural em sua propriedade. 

São, portanto, diversas as idéias para o futuro dessa área, já 

regulamentados por atos do governo ou projetados pelos diversos interessados 

do poder público e do capital privado que, mesmo sem estarem configuradas 

fisicamente, atribuem possíveis funções e já fazem parte da complexidade do 
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espaço geográfico. A seguir, avalia-se a visão dos moradores de Massarandupió 

sobre o processo de produção do espaço e seus interesses atuais e futuros. 

4.5 MORADORES ANTIGOS E SUA VISÃO QUANTO ÀS VERTICALIDADES 
VERIFICADAS NO ESPAÇO 

Para uma melhor compreensão da complexidade contida no processo de 

produção do espaço na área de estudo, utiliza-se de diversas técnicas e fontes de 

pesquisa, como visto. Embora as fontes secundárias, as entrevistas realizadas 

com técnicos e gestores da administração pública contribuam, significativamente, 

para o esclarecimento das questões da pesquisa, a investigação direta, através 

de aplicação de formulários (ver APÊNDICE B) junto à população local impôs-se 

como uma ferramenta importante para o entendimento da visão dos moradores de 

Massarandupió, bem como a realização de três oficinas de trabalho: uma com os 

moradores idosos, uma com os jovens e uma com as artesãs. 

São investigadas as diversas atividades que marcam o processo de 

transformações ocasionadas principalmente por estruturas comandadas por 

interesses externos à área (verticalidades) que se relacionando com os interesses 

internos, terminam por conferir novas funções, quase sempre desestruturando as 

anteriores, gerando consequentemente novas formas em substituição às antigas, 

que se manifestam na paisagem através das “rugosidades” (SANTOS, 1978) 

materiais e imateriais que representam a resistência. 

4.5.1 Caracterização dos Moradores Pesquisados 

A aplicação dos formulários obedece a uma amostragem por conveniência 

sendo inquirido apenas um morador por domicílio, não necessariamente o chefe 

da família, mas aquele presente no momento da visita do pesquisador. Os 

veranistas não participaram, intencionalmente, porque a questão é saber o que 

pensam e como são afetados os interessados principais nesta pesquisa, quais 

sejam, os que vivem na localidade. 

Segundo esse plano, foram aplicados 33 formulários que correspondem a 

26% do total de domicílios da localidade, conforme informação da última 
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contagem realizada pela AMAM e pelo Agente Comunitário de Saúde. Deste total, 

20 são mulheres, correspondendo a 60% dos pesquisados e 13 são homens, 

correspondendo 40% (ver Tabela 3). A maior parte dos pesquisados são adultos, 

na faixa etária entre 30 e 60 anos, correspondendo a 67%, sendo os jovens, com 

menos de 30 anos, 18% dos entrevistados e os mais idosos, com mais de 60 

anos, 15% (ver Tabela 4), lembrando que esses dois últimos participaram das 

oficinas específicas. 

 

Tabela 3 - População pesquisada por sexo 
 

Sexo Nº % 

Mulheres 20 60 
Homens 13 40 
Total 33 100 

Fonte: Trabalho de campo realizado em maio/2009 
 

Tabela 4 - População pesquisada por faixa etária 
 

Idade Nº % 
18 a 30 06 18 
30 a 60 22 67 
+ de 60 05 15 
Total 33 100 

Fonte: Trabalho de campo realizado em maio/2009 
 

Verifica-se que os pesquisados têm baixa escolaridade embora a maior 

parte esteja na idade adulta, sendo que 48% deles não completaram o primeiro 

grau ou ensino fundamental e destes 18% são analfabetos funcionais. No entanto, 

sete dos entrevistados têm segundo grau completo e três estão matriculados no 

nível superior de ensino, em cursos a distancia. (ver Tabela 5). 
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Tabela 5 - População pesquisada por escolaridade 
 

Escolaridade Nº % 
Não Estudou + alfabetização 06 18 
1º incompleto 13 40 
Sub-Total (1) 19 48 
1º completo 01 3 
2º incompleto 03 9 
2º completo 07 21 
Superior incompleto 03 9 
Total 33 100 

Fonte: Trabalho de campo realizado em maio/2009 

 
A população pesquisada é autóctone, nascida na própria região. A maioria 

é nascida em Massarandupió e entorno (Entrada ou outra povoação) 

correspondendo a 78% deles, o que somado aos que nasceram em outras 

localidades do Litoral Norte totaliza 31 e corresponde a 94% do total. Apenas 8% 

vêm de outras regiões baianas e nenhum veio de fora do Estado (ver Tabela 6). 

Foi inquirido também sobre a procedência dos pais dos pesquisados e destes, 

57% também são nascidos na área pesquisada e 88% na região Litoral Norte. O 

restante, 3% veio de outros municípios do Estado, 3% de outros estados e 6% 

dos pesquisados não sabia responder (ver Tabela 7). 

 

Tabela 6 - População pesquisada por procedência 
 

Procedência Nº % 
Nasceu em Massarandupió 16 49 
Entrada 07 21 
Entorno de Massarandupió 03 9 
Sub-Total (1) 26 79 
Litoral Norte 05 15 
Sub-Total (2) 31 94 
Estado 02 6 
Total (Sub-Total 2 + Estado) 33 100 

Fonte: Trabalho de campo realizado em maio/2009 
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Tabela 7 - População pesquisada por procedência dos pais  
 

Procedência Nº % 
Nasceu em Massarandupió 12 37 
Entrada 06 18 
Entorno de Massarandupió 01 3 
Sub-Total (1) 19 58 
Litoral Norte 10 30 
Sub-Total (2) 29 88 
Estado 01 3 
Fora do Estado 01 3 
Não sabe 02 6 
Total (Sub-Total 2 + Estado + Fora 
do Estado + Não Sabe) 

33 100 

Fonte: Trabalho de campo realizado em maio/2009 
 

Quanto aos meios de vida verifica-se que a maior parte dos pesquisados pratica a 

pluriatividade, tal qual se observa nas demais povoações da área costeira do 

Litoral Norte. A maioria exerce atividades que dependem do extrativismo ou da 

produção direta dos elementos natureza, seja para produção própria de 

subsistência (roça, peca) seja para comercialização (frutas, artesanato) ou em 

produção para terceiros (diaristas de fazendas). Alguns trabalham em pequeno 

comércio e outros são empregados em instituições de ensino, funcionário público 

e administrador de fazenda. (ver Quadro 5). 

 

Nº de ordem Atividades 
1 Agente Comunitário de Saúde 
2 Aposentado. Antes vivia de roça 
3 Roça e diarista em fazendas 
4 Roça e diarista em fazendas 
5 Pescador, pedreiro, cava poço (artesiano). Antes trabalhava de roça 
6 Administra pousada. Antes não morava aqui 
7 Tem barraca na praia. Antes vivia de roça e era diarista em fazendas 
8 Aposentado. Antes vivia de roça 
9 Aposentado, mas ainda planta. Antes vivia de roça 
10 Pescador, roça 
11 Artesã, dona de casa  
12 Artesã, diarista doméstica 
13 Artesã, professor 
14 Artesã, diarista doméstica, vende beijú 
15 Artesã, merendeira escolar 
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Nº de ordem Atividades 
16 Artesã, bar, barraca de praia 
17 Desempregada. Antes era gari 
18 Artesã, bar 
19 Funcionário público. Antes era professor, garçom, jardinagem 
20 Artesã, pesca pra consumo 
21 Doméstica 
22 Vende roupa 
23 Aposentado, mas ainda planta. Antes vivia de roça 
24 Professora, artesã, dona de barraca 
25 Artesã 
26 Artesã, diarista de fazendo. Antes trabalhava em bar, roça 
27 Artesã 
28 Administra fazenda 
29 Aposentada, antes era professora 
30 Professora 
31 Artesã 
32 Pescador, caseiro 
33 Professor e vigilante escolar 

 
Quadro 5 - Atividades econômicas dos moradores pesquisados 
Fonte: Trabalho de campo realizado em maio/2009 

 

A maior parte dos moradores pesquisados é associada e participa das 

organizações sociais comunitárias locais sendo 43% associados apenas à AMAM, 

15% à Associação das Artesãs de Massarandupió e 9 % a ambas. Um dos 

pesquisados é filiado à Colônia de Pesca e 30 % não participa de nenhuma 

organização comunitária (ver Tabela 8).  

 

Tabela 8 - População pesquisada por participação em associação comunitária 
 

Associação Nº % 
AMAM 14 43 
ADAM 05 15 
AMAM E ADAM 03 9 
Colônia de Pesca 01 3 
Sub-Total (1) 23 70 
Nenhuma 10 30 
Total 33 100 

Fonte: Trabalho de campo realizado em maio/2009 
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Quanto à participação em organizações ou em Órgãos Colegiados que 

envolvem outros interessados, a Comunidade se faz representar através da 

Diretoria da AMAM ou representante por ela indicado, como é o caso do Conselho 

Gestor da APA, Comissão do Território de Identidade, Coletivo Linha Verde e 

Conselhos Municipais. 

4.5.2 A Visão dos Moradores sobre as Verticalidades Ocorridas no Espaço, 
no Período Estudado 

Quando inquiridos a respeito das atividades externas relacionadas pela 

pesquisadora, que contribuíram para a transformação da área no período 

estudado, os pesquisados respondem se essas provocaram mudanças positivas, 

negativas ou se foram indiferentes para a natureza e a vida das pessoas de 

Massarandupió. A seguir analisa-se o resultado deste levantamento (ver Tabela 

9) que, juntamente com os depoimentos dos pesquisados e entrevistados, permite 

uma aproximação da visão dos moradores sobre as verticalidades e seus efeitos 

na produção do espaço. 

 

Tabela 9 - Opinião dos moradores pesquisados sobre as verticalidades no espaço, desde 
1970 

 

Barreto Reflorest  Fábrica LV APA Praia 
naturista 

 
Posição 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Negativo 26  79 22 67 17 51 00 0 00 0 13 40 

Positivo 00 0 00 0 01 3 32* 97 12 36 11 33 

Indiferente 02  6 08 21 11 33 00 0 04 12 06 18 

NS/NR 05 15 03 12 04 12 01 3 17 51 03 9 

Total 33 100 33 100 33 100 33 100 33 100 33 100 

Fonte: elaboração própria. Trabalho de campo realizado em maio/2009 
(*) três consideram positivo, porém com ressalvas 

 

Na década de 1970, a principal atividade externa que se implanta no Litoral 

Norte é a imobiliária, sendo aprovados diversos loteamentos ao longo de toda a 

costa, como visto anteriormente. No litoral de Entre Rios esse processo foi ainda 

mais intenso, como relatado no capítulo 3. Na área específica deste estudo ocorre 
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que a empresa Barreto de Araújo Empreendimentos Imobiliários que passa a ter o 

título de toda a faixa litorânea, não implanta qualquer atividade imobiliária.  

Porém, a chegada da empresa gera uma insatisfação generalizada por parte dos 

moradores de Massarandupió, o que se verifica na reposta dos pesquisados, pois 

provoca o deslocamento da localidade de Entrada. 

Mesmo com as restrições ambientais pela fragilidade dos ecossistemas 

costeiros, muitos consideram que o povoado seria bem melhor e “mais forte” se 

tivesse se desenvolvido próximo à praia, onde já existia a comunidade de 

Entrada. Analisando-se a Tabela 9, resultado da opinião expressa nos formulários 

aplicados, observa-se que nenhum dos moradores pesquisados considera 

positivas as mudanças ocorridas com a “chegada da Barreto”, dois reagem com 

indiferença e cinco não sabem responder por que não moram na área naquela 

década. Todos os demais (79%) consideram negativas as transformações 

ocorridas a partir dessa atividade o que pode ser mais bem compreendido 

observando-se os depoimentos de moradores. 

 
- Barreto comprou de Manoel Serapião e desalojou todo mundo; 
- tirou todo mundo do Arraiá que era uma beleza; 
- uns venderam a terra pensando que iam melhorar; 
- só pagaram os coqueiros, não pela terra que era muito mais; 
- comunidade ameaçada, expulsa, forçada a vender a terra; 
- tirou o sossego da gente; 
- destruiu a vida das pessoas; 
- antes vivia do que fazia, não precisava de outro trabalho; 
- queria tá morando lá até hoje, é o lugar onde eu nasci; 
- se fosse hoje a gente não saía. 

 

Os depoimentos dos moradores idosos na oficina realizada em maio de 

2009, ratificaram os resultados antes descritos. 

 
- quando a Barreto tomou conta das terras o pessoal era tudo analfabeto, muitos 
nem tinha registro. Se fosse hoje eles não tomavam a terra, ninguém saía não. 
Nós já temos documento e conhecemos nossos direitos; 

- a Firma tirou o sossego. No tempo de Entrada não precisava de outros 
trabalhos, vivia da roça e da pesca; 

- disseram que compraram as sobras de terra, mas quando chegaram foi 
desalojando todo mundo. 
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Seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos, a segunda atividade 

externa observada na área de estudo é o reflorestamento das terras ocupadas por 

Mata Atlântica e seus ecossistemas associados, por seus remanescentes ou por 

culturas exploradas pela comunidade garantindo-lhe a sobrevivência. O espaço é, 

à época, usado de forma comum para reprodução dos meios de vida. Em 

Massarandupió, é na década de 1980 que a plantação de pinus se verifica com 

maior intensidade substituindo toda ocupação anterior em um processo 

semelhante ao que ocorre em toda a costa do Litoral Norte, como já analisado no 

capítulo 3. 

Mais uma vez, não há nenhum morador participante do levantamento que 

tenha se posicionado favoravelmente ao reflorestamento e 67% consideram que a 

atividade só trouxe mudanças negativas para a natureza e para a comunidade.  

No entanto, 21% se consideram indiferente e 12% não sabem ou não 

responderam à questão (ver Tabela 9). A partir dos depoimentos anotados 

quando da aplicação dos formulários, verifica-se que alguns moradores 

entrevistados ou parentes destes ainda trabalham em atividades relacionadas à 

manutenção das plantações, como diaristas, mas, mesmo assim, não consideram 

a atividade positiva, preferindo se posicionar como indiferentes ou não responder. 

Outros declaram que não foram atingidos diretamente o que justifica o número 

dos que consideram que a atividade é indiferente quanto ao impacto. Registra-se 

abaixo os depoimentos dos moradores entrevistados sobre a atividade:  

 
- secou as nascentes os rios e os poços; 
- atrapalhou a água, diminuiu a água dos poços; 
- acabou com a roça, a piaçava e a caça; 
- prejudicou o digitário [agregação de pessoas para fazer roça]; 
- monocultura que só visa o lucro; 
- concentração de terras; 
- tirou o mato e os animais; 
- destruiu a natureza; 
- não beneficiou em nada. O pessoal que veio trabalhar foi de fora e degradou a 
natureza. 

 

Os moradores idosos também dão seu depoimento na oficina realizada em 

maio de 2009 e reforçam os resultados do levantamento. 
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- antes nós tínhamos a liberdade de botar roça onde queria. Tirava lenha, as 
mulheres que fumam cachimbo não têm mais a palha, acabou o mato todo ou 
então a gente não pode entrar; 

- antes os moradores plantavam arroz, milho, cabaça. Hoje 80% das terras de 
Entre Rios é de pinus e eucalipto; 

- quem tinha seu sítio vendeu; 
- a água secou toda com a plantação, até os poços. 

 

Na década de 1990 há uma intensificação das verticalidades que se 

manifestam através de ações governamentais de âmbito regional, votadas para o 

a atração de capitais internacionais vinculados às atividades imobiliárias e do 

turismo. Como analisado anteriormente, é a partir desse período que ocorre a 

maior valorização das terras. As medidas de proteção da natureza ao serem 

instituídas dificultam o acesso das comunidades aos seus meios de vida, porque 

não têm sido pactuadas com os seus interesses, ao mesmo tempo valorizam 

economicamente o espaço. 

Porém, no início da década ainda é uma atividade relacionada ao 

aproveitamento da monocultura que provocada pelo reflorestamento, qual seja, a 

tentativa de implantação de uma indústria de celulose, que se constitui em uma 

importante verticalidade no espaço, acompanhada de conflitos que extrapolam os 

interessados diretos na área de estudo. Mobiliza-se todo o Município e 

organizações de âmbito regional, estadual, seja de sindicatos trabalhadores, 

ONGs ambientalistas e pastorais da igreja, bem como a imprensa e o próprio 

governo que, diante do conflito e pressionado pela mobilização social, adota 

medidas que permitem o debate público das questões que envolvem a 

implantação da fábrica, com participação de diversos interessados, como já 

analisado no capítulo 3. 

A área de estudo é diretamente envolvida porque, se as funções 

pretendidas (reflorestamento, indústria) pelas novas estruturas (empresas 

reflorestadoras) e pelo governo geram um processo que atinge toda a região e 

mesmo o estado, é em Massarandupió que ocorrem as alterações físicas, nas 

suas formas, através da terraplanagem de uma extensa gleba onde seria 

implantada a fábrica. 

Os moradores pesquisados se manifestam, majoritariamente, considerando 

a atividade negativa para a comunidade e para a natureza, somando um total de 



 

 

140 

51%. Apenas um morador respondeu que a fábrica seria uma atividade positiva 

para a localidade devido aos empregos que anunciava gerar. Os outros 33% 

consideraram que seria indiferente, demonstrando desconhecimento quanto às 

discussões e, muitas vezes, observa-se uma aversão a tratar do tema, uma 

expressão de dúvida o que pode ser explicado pelo acirrado e politizado processo 

que ocorreu. Finalmente, 12% não sabiam ou se recusaram a responder. 

Muitos declaram que se a fábrica fosse implantada seria ainda pior 

demonstrando um maior esclarecimento quanto aos impactos que poderiam vir a 

ocorrer, que foram amplamente discutidos e divulgados, relacionados no Relatório 

de Impacto Ambiental (RIMA) gerado pelo órgão estadual de meio ambiente, 

como já relatado anteriormente. 

Os depoimentos dos moradores quando da aplicação dos formulários são 

também esclarecedores e por isso estão relacionados a seguir. 

 

- desmatou prejudicando o solo e não gerou nada; 
- desmatou. Se implantasse ia prejudicar a praia; 
- trabalho perdido, degradou a natureza pra nada. Se implantasse era ainda 
pior, os esgotos no rio iam acabar o povoado; 

- foi bom na hora do trabalho, agora tá ruim; 
- tirou o mato; 
- destruiu a Mata e o morro que era uma referência, se via do mar; 
- todo mundo sempre foi contra. Ia poluir a maré e acabar com a pescaria; 
- rolou trabalho. Se implantasse ia ter emprego. 

 

Os moradores idosos também se manifestaram sobre a intervenção para a 

implantação da fábrica na oportunidade da oficina realizada em maio de 2009, 

declarando que “Todo mundo foi contra. O esgoto ia para dentro da maré e o 

peixe ia acabar. Fizemos um abaixo assinado e um movimento”. 

Ainda no início da década de 1990, outra ação regional promovida pelo 

governo do Estado (estrutura) teve forte influência na vida das comunidades, 

desestruturando e reorganizando a produção tradicional em alguns lugares, 

trazendo possibilidades em outros (funções), com novos fluxos de circulação e 

informação viabilizados pela abertura da Linha Verde, que marca não só o meio 

físico (forma) com sua implantação e os novos processos que advêm daí, mas, 

principalmente, pelo processo irreversível de transformações que desencadeia na 

produção do espaço. 
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Os moradores de Massarandupió sentem-se beneficiados por essa ação, 

embora não tenham sido consultados a respeito, na medida em que 87% dos 

pesquisados consideram que a estrada foi positiva para a comunidade, cumprindo 

seu papel de articulação entre os lugares, garantindo o acesso aos outras 

localidades do Município e aos outros municípios, inclusive à Salvador; 10% dos 

moradores participantes do levantamento fizeram ressalvas, considerando que há 

pontos positivos, mas também negativos. Apenas um deles demonstrou 

indiferença quanto à implantação da estrada e nenhum se posicionou 

considerando negativa. (ver Tabela 9). 

Segundo os depoimentos colhidos a estrada possibilita que os jovens se 

desloquem com menor dificuldade para estudarem, já que na localidade só é 

oferecida escola até a quarta série do primeiro grau; facilita a saída de 

mercadorias para venda nas feiras dos povoados e municípios vizinhos e também 

viabiliza a chegada de visitantes que acabam por consumirem a produção local, 

especialmente o artesanato da piaçava, praticado tradicionalmente pelas 

mulheres, que se consolida como fonte de renda para as famílias e como 

estimulador da auto-estima da comunidade. 

Porém, os que consideram que há “prós e contras”, argumentam que, 

apesar do benefício do acesso, vêm para a região “pessoas de todo tipo” ou que 

“têm impactos negativos, mas melhora o acesso” ou ainda “ocorre uma 

transformação na produção enfraquecendo a agricultura familiar”. 

Mais uma vez, os depoimentos são trazidos para melhorar a compreensão 

quanto à visão dos pesquisados. 

 

- melhorou o transporte, o acesso a Salvador, Entre Rios, Alagoinhas e Porto 
Sauípe; 

- antes eram dois dias de viagem a pé, para Salvador, Entre Rios, Alagoinhas; 
- comunicação; 
- acesso para ir onde quiser; 
- facilitou a vida; 
- valorizou o lugar, aproximou de Salvador; 
- abriu caminho para o povoado; 
- possibilitou a chegada do turismo; 
- aumentou o movimento e a venda de frutas e artesanato; 
- as casas melhoraram; 
- teve prós e contras, veio pessoas de todo tipo; 
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- mudou de subsistência agrícola para comercial. 

 

Na oficina dos moradores idosos durante os levantamentos em campo, os 

depoimentos sobre a implantação da Linha Verde também foram favoráveis: “aí 

foi bom pra gente. Ficou mais fácil o transporte”; “ficou mais perto de Salvador”. 

Além da inauguração da BA-099 – Linha Verde – ocorre, no ano de 1992, a 

criação a APA do Litoral Norte, por iniciativa do Governo do Estado, como visto. 

As comunidades dos povoados e localidades, muitas delas isoladas, vivem uma 

vida simples e viabilizada pelo estreito contato com a natureza de onde retiram 

diretamente sua sobrevivência, como é o caso de Massarandupió. Nem poderiam 

imaginar as transformações que acontecem e o quanto as terras e as águas por 

onde andam, produzem, se relacionam e reproduzem, eram já cobiçadas e 

regulamentadas e valorizadas e apropriadas de formas nem sempre legítima para 

a reprodução, não mais dos seus meios de vida, mas do capital de terceiros e 

estrangeiros vindos de outras terras e de outros mares. 

A criação da APA em 1992 exige um esforço de planejamento que, 

inegavelmente, tenta se aproximar da realidade, mas que é “atropelado” para 

atender às urgências colocadas pelo governo, que sempre está tentando viabilizar 

os prazos políticos e de interesses dos grupos hegemônicos, ávidos neste caso 

por deslancharem seu projeto pactuado (governo e grupos econômicos 

imobiliários ligados ao turismo) de implantação de empreendimentos, de 

valorização e venda do espaço, a partir do seu marketing baseado nas ricas 

paisagens. 

Quase vinte anos depois de criada a APA, os moradores dos lugares pouco 

conhecem sobre o assunto, o que leva a crer que os esforços realizados para a 

sua divulgação e implementação interna, horizontal, ficaram aquém do 

necessário, caso a proposta seja a inclusão social. Pelo menos na área em 

estudo, 51% dos pesquisados não responderam ou não sabiam sobre a 

existência da APA. É animador, no entanto, verificar que nenhum dos que se 

posicionam consideram que a ação trouxe efeitos negativos para os moradores e 

para a natureza, sendo que 36% dos que responderam, consideram que a APA 

contribui positivamente e apenas 12% acha que a APA não interfere nas 
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transformações (ver Tabela 9). Os depoimentos relacionados a seguir buscam 

esclarecer os “porquês”. 

 

- preserva a água; 
- protege o meio ambiente; 
- projeto que pode ajudar; 
- aumentou o respeito à natureza; 
- aumentou a consciência; 
- bom porque se tem onde reclamar; 
- positivo, embora não se cumpram as Leis. Precisa maior atuação local. 

 

Os mais idosos foram perguntados também sobre o que pensam a respeito 

da APA, (oficina realizada em maio de 2009) e se consideram pouco informados a 

respeito. Os que têm alguma informação acham que é bom para a natureza e 

precisa “chegar mais perto”. 

No final da década de 1990, chega a Massarandupió um novo grupo com 

interesses específicos – os naturistas que fazem parte de um grupo organizado 

na ABANAT, como visto, vinculada a organizações naturistas internacionais. A 

prática de nudismo na praia, embora em trecho específico sinalizado para este 

fim, cria conflitos com a comunidade que se sente prejudicada seja pela limitação 

de acesso àquela praia, seja porque a praia da localidade passa a ser 

reconhecida como praia de nudismo unicamente, o que afasta, segundo afirmam 

alguns, freqüentadores não adeptos ao nudismo. Outros têm a opinião de que a 

praia trouxe “movimento” para a localidade, ampliando-se a venda do artesanato 

e de outros produtos, além de criar alguns postos de trabalho, no comércio, tendo 

influenciado a ampliação do número de pousadas e restaurantes. 

Há conflitos também com o GGB, como visto, por alegação de 

discriminação e preconceito com os homossexuais por parte dos representantes 

da ABANAT o que gerou ação judicial e, por fim, a ABANAT deixou de ser a 

organizadora da Praia de Naturismo de Massarandupió sendo as barracas de 

praia vendidas para um morador antigo que trabalhava como garçom e a pousada 

que construíram continua administrada por uma praticante de naturismo que já 

vivia no local. 

O resultado do levantamento com os moradores, através da aplicação dos 

formulários, apresenta que 40% dos entrevistados consideram que o naturismo 
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provocou mais efeitos negativos que positivos e ressaltam que o conflito maior se 

deu no início da atividade; 33% consideram positiva a atividade e alguns dos que 

assim responderam estão trabalhando no negócio; 18% acham que a atividade é 

indiferente e 9% não responderam ao quesito. Relaciona-se abaixo, as 

declarações dos moradores entrevistados, sobre a praia naturista. 

 

- bom pra quem participa e quem vive disso; 
- divulgou negativamente o lugar, os antigos freqüentadores deixaram de vir 
achando que era tudo nudismo; 

- fixou uma imagem ruim para Massarandupió; 
- ficou mais famoso, mas nem todo mundo apóia; 
- vendia mais o pescado. O conflito foi quando chegou; 
- deu emprego e aumentou o número de visitantes; 
- para mim foi bom, para quem participa e vive disso; 
- abriu caminhos para Massarandupió ser conhecida lá fora, mas no começo teve 
muita resistência da comunidade; 

- falta de vergonha, divulga negativamente; 
- impedia as pessoas de passarem na praia vestidas; 
- criou muito conflito quando chegou. 

 

Os mais idosos também se pronunciaram na oficina de trabalho ocorrida 

em maio de 2009, conforme os depoimentos a seguir. 

 

- quando eles chegaram teve polêmica, mas agora não tem nada contra; 
- barravam a entrada de quem estava vestido; 
- divulgou o lugar; 
- muita gente deixou de vir a Massarandupió porque acham que a praia toda é de 
nus; 

- Miguel16 chegou ninguém aceitou. Depois escolheu uma área mais distante e 
chamou Seu Juvenal para trabalhar de garçom. Trabalhou oito anos e depois 
comprou a barraca, apoiado por um francês que apareceu aqui e fez amizade. 

 

O conflito mais recente registrado na área de estudo diz respeito ao 

cerceamento do acesso através de várias ações empreendidas pela empresa 

PACAB Brasil, que, no ano de 2002, arrematou as terras em leilão, como já visto 

no capítulo 3. Desde então, a empresa passa a cercar a área que compreende 

ser de sua propriedade e causa o estreitamento da estrada, única via de acesso 

da localidade à praia e a outros espaços utilizados há mais de três décadas pelos 
                                                 
16 Miguel é o nome do líder da ABANAT que incentivou e organizou a Praia de Naturismo em 
Massarandupió, deixando o empreendimento após o conflito com o GGB. 
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moradores. Há registros de que foram “chumbados dois mourões” para se colocar 

uma cancela limitando o acesso, ao que a comunidade reagiu e se mobilizou para 

“liberar o acesso”.  

A PACAB passa a ser representada pela Entre Rios Villas e Resorts, 

empresa portuguesa e, em 2005 os conflitos continuam, pois as ações no sentido 

de estreitar o acesso continuam, cercando inclusive o brejo e a duna. A 

comunidade amplia o movimento, derrubando os obstáculos em nome de 

defender seu direito ao livre acesso. 

Assim como no caso da Barreto de Araújo – empresa imobiliária que, de 

posse do título da terra na década de 1970, provocou o deslocamento da 

comunidade de Entrada – outra empresa que detém o título da mesma área tenta 

garantir a posse à revelia dos posseiros, considerados por muitos, como sendo os 

verdadeiros donos. 

Dos moradores que responderam os formulários da pesquisa através da 

aplicação dos formulários, 60% declaram ter participado diretamente de todo o 

processo e 40% não participam (ver Tabela 10), alguns porque não estavam no 

momento, outros por medo ou ainda por descrença. 

 

Tabela 10 - Participação no movimento pela garantia do acesso 
 

Posição Nº % 
Sim 20 60 
Não 13 40 
Total 33 100 

Fonte: elaboração própria. Trabalho de campo realizado em maio/2009 
 

Os depoimentos se repetem, o movimento era pra “liberar o acesso”, 

“liberar a estrada”, “derrubar as cercas da PACAB”. 

 

- se a gente não reagisse tinham fechado o acesso à estrada; 
- liberamos o acesso fechado pela PACAB; 
- derrubamos a cerca da PACAB que fechava o acesso; 
- a estrada foi considerada de utilidade pública municipal; 
- demonstração de força e união da comunidade. 
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Os idosos participantes da oficina realizada em maio de 2009, participam 

da mobilização, um deles declara que “quando saiu a Barreto de Araújo e chegou 

essa tal de PACAB, falavam que iam derrubar as casas e proibir de pegar a 

palha”. Segue alguns dos depoimentos registrados na oficina: 

 

- queriam fechar a estrada, o acesso à praia, mas nós não deixamos. Derrubamos 
as cercas e liberamos; 

- a comunidade toda participou, graças a Deus. Primeiro botaram uma porteira e 
nós derrubamos. O vereador Paraíba ajudou, a imprensa veio. Quando ia, ia o 
grupo todo; 

- desde o tempo da Barreto [de Araújo] botavam mourões para dificultar o acesso 
e a gente já lutava; 

- a firma da praia me deu um prejuízo danado. Tirou a roça de mandioca que eu 
botei, dizendo que as terras eram deles. 

 

Observa-se que o movimento envolve a maior parte dos moradores que 

demonstram orgulho por isso, conseguindo, na época, uma veiculação na 

imprensa com divulgação do conflito nos jornais de âmbito estadual, como visto. 

Os moradores sentem-se vitoriosos já que conseguem, através de ação na 

justiça, garantir a estrada e o acesso aos lugares. Conseguem inclusive, tornar a 

estrada um bem de utilidade pública, o que institui um direito legítimo. 

No entanto, os diretores da AMAM entrevistados acham que ainda podem 

ter problemas relativos ao cerceamento do acesso, pois não conhecem os 

projetos dos empresários que têm atualmente a titulação das terras, embora 

saibam, também, que os mesmos negociaram parte da área para o grupo 

espanhol Matutes, vinculado ao grupo Fiesta que pretende implantar projeto 

turístico e imobiliário próximo à praia. 

4.5.3 Sobre o Futuro Desejado pelos Moradores 

Os moradores participantes da pesquisa foram estimulados a se 

manifestarem quanto ao motivo pelo qual vivem lá e o que é mais significativo 

para eles em Massarandupió. Os mais idosos valorizam o estilo de vida do lugar. 

Deram então os seguintes depoimentos: 
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- em primeiro lugar meu amor por aqui porque eu nasci e me criei aqui. A praia dá 
o alimento pra nós do lugar; 

- minha família. A praia; 
- adoro a região. A paisagem, a paz a tranqüilidade. Por enquanto não tem 
violência ainda, não sei daqui pra frente; 

- a pescaria é o mais importante pra mim; 
- o lugar é gostoso de viver, é sossegado. 

 

Para os mais jovens, os elementos da natureza são os mais citados, 

especialmente a praia, embora a tranqüilidade do lugar tenha sido também 

enfatizada por vários. Comparam Massarandupió com povoados próximos que 

vivenciam violência e “desordem”, drogas e falta de oportunidade para os jovens, 

apesar dos investimentos públicos e privados no turismo. Quando perguntados 

sobre o elemento que mais representam a localidade, respondem: 

 

- verde; 
- praia e dunas; 
- frutos; 
- pescaria; 
- tranqüilidade;  
- piaçava;  
- samba de roda; 
- natureza; 
- meio ambiente como um todo é nossa riqueza; 
- modo de viver e as pessoas; Artesanato; 
- tranqüilidade é a melhor coisa que tem. 

 

Os pesquisados também deram depoimentos sobre o que pensam e o que 

desejam para o futuro daquele espaço, o que permite verificar quais os interesses 

da comunidade. Observa-se que, embora existam diferenças e mesmo conflitos 

de interesses, existe também uma identidade17 na comunidade quanto às 

questões mais essenciais o que se verifica a partir da síntese dos depoimentos 

ocorridos tanto quando da aplicação dos formulários, quanto nas oficinas de 

trabalho realizadas. Esse fato, poderá fortalecer 

                                                 
17 Identidade compreendida como “[...] patrimônio herdado do passado, porém, sobretudo, uma 
organização social na busca do desenvolvimento.” (DEMATTEIS apud SAQUET, 2007, p.153). 
“[...] significa, além de pertencimento a um certo lugar, o resultado do processo [...], com 
elementos de continuidade estabilidade, unidade e diferencialidade.” (DEMATTEIS e GOVERNA 
apud SAQUET, 2007, p.152). “A identidade é um estímulo à ação coletiva [...]” (GOVERNA e 
DENSERO, 2003 apud SAQUET, 2007, p.152). identidade para Raffestin (apud SAQUET, 2007, 
p.149), “[...] é entendida não somente como um estado, mas também como um processo.” 
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[...] a coesão e o laço social e o sentido coletivo de vida em sociedade, e 
que por esta via, promove a qualidade de vida, o sentido de inclusão, a 
valorização da cultura local e o sentimento de pertencimento. (IRVING, 
2009, p.113). 

Manter a tranqüilidade e a paz do lugar com maior movimento, crescer, 

mas continuar com a paz e o sossego está presente na fala de todos os que 

opinam, como verificamos em alguns depoimentos: 

 

- manter o estilo de vida; 
- desenvolvimento sem perder a tranqüilidade, incluindo as pessoas; 
- progredir sem virar cidade. Turismo comunitário; 
- o lugar é gostoso de viver, é tranqüilo; 
- que não acabe o sossego e a tranqüilidade, a essência. 

 

Sobre os meios de vida e as atividades produtivas que garantem o sustento 

das famílias, o desejo é de fortalecimento do trabalho e da cultura. 

 

- expansão do artesanato, muita gente vive disso; 
- melhorar a pesca – embarcações e cooperação; 
- quero ficar aqui fazendo o que faço; 
- resgatar a cultura e o samba de roda; 
- futuro para os jovens. 
 

Os jovens, no entanto, mostram certo desencanto quanto às possibilidades 

das atividades tradicionais se desenvolverem, mas também registram insatisfação 

com os trabalhos que vêm ocorrendo nos empreendimentos turísticos. 

 

- capacitação de jovens para melhores trabalhos, hoje só treinam para camareira, 
limpeza e outros serviços; 

- poucos se envolvem com as atividades produtivas tradicionais. Antes a gente 
fazia roça, ia para a casa de farinha com os pais, hoje ninguém quer mais. 
Também não tem mais onde plantar, não tem mais terra; 

- a pescaria, se tivesse condições, a gente queria, mas não dá rendimento; 
- o artesanato é que se desenvolveu, mas são as mulheres que fazem. 

 

Tão recorrente quanto ao desejo de manter a tranqüilidade do lugar, a 

melhoria da infra-estrutura e dos espaços públicos da localidade foram 

enfatizados, demonstrando a necessidade de maior atenção do poder público. 

Sobre a infra-estrutura, os moradores demandam: 
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- saúde – posto médico e saneamento básico; 
- estrada pavimentada; 
- água encanada nas casas; 
- melhoria das praças; 
- farmácia; 
- casas populares; 
- educação ampliada; 
- que o governo olhasse mais. 
 

Sobre a conservação ambiental os depoimentos foram relativos à 

conservação das dunas e à conservação da piaçava. Alguns se referiram à 

expectativa com a criação do parque ecológico e da reserva extrativista, 

propostos pela AMAM e em tramite no ICMBio. 

Outra questão, quanto ao desejo de futuro, que aparece em vários 

depoimentos e nas oficinas de trabalho, é a segurança na terra como ponto 

fundamental o que demonstra, mais uma vez, a insatisfação com os conflitos 

fundiários que vêm se verificando, principalmente nas décadas de 1970 e de 

2000, como visto. Um morador declara que o mais importante é “libertar cada 

quem com suas áreas”. 

Verifica-se na área da pesquisa empírica, Massarandupió e seu entorno, 

como os interesses se manifestam a partir das verticalidades e horizontalidades 

observadas, seja através da revisão bibliográfica, seja através da pesquisa direta 

com os moradores antigos. Fica demonstrado que a argumentação de Santos 

(1996) sobre a hegemonia das verticalidades na produção do espaço se verifica 

em todos os períodos estudados, embora contradições façam parte do processo. 

No caso da Companhia Inglesa que, defendendo interesses do seu capital 

(exportação de produtos naturais, posse da terra), acaba por entrar em conflito 

com outros interesses externos à área, quais sejam os do Senhor Serapião e da 

empresa imobiliária que o sucede na titulação da terra, o que serve de 

argumentação para os posseiros ameaçados de perderem suas terras. 

Entre os moradores antigos também se verificam contradições à medida 

que não existe homogeneidade de posições, sendo impossível se encontrar 

consenso. Embora, quando estimulados a falarem sobre o que desejam para a 

área onde vivem e como desejam viver os depoimentos sejam convergentes, 
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quando perguntados diretamente sobre as atividades externas que se instalam na 

área verifica-se, algumas vezes, visões diferentes. 

No caso da implantação da Linha Verde, intervenção do Governo do 

Estado em consonância com os interesses do capital externo, sem prévia 

consulta ou participação dos que vivem nas povoações diretamente afetadas ou 

ações prévias que lhes garantam direitos e benefícios, recebe a aprovação quase 

que integral por parte dos moradores pesquisados. Isso provavelmente tem 

origem nas condições de isolamento que vivem até então e na precariedade das 

condições de vida, que não permite uma avaliação crítica capaz de colocar seus 

interesses de forma a garantir uma negociação mais vantajosa para as 

horizontalidades. 

O direito pela terra em que vivem e trabalham e pelo acesso aos ambientes 

é reconhecido e qualquer ação que se manifeste ameaçando essa prerrogativa 

tem sido rechaçada pela comunidade. Essa afirmativa fica demonstrada 

observando-se a reação solidária dos moradores, quando das tentativas de 

cercamento e apropriação de áreas por eles usadas, entre os anos de 2002 e 

2005. Não só demonstraram união na defesa do seu direito com mobilização 

direta como, também, maturidade ao encaminharem politicamente a questão, 

através da AMAM, dando divulgação e requerendo legalmente a garantia do seu 

direito. Esse fortalecimento da comunidade também se expressa quando se 

observam os depoimentos sobre a atividade que gerou o deslocamento que 

sofreram na década de 1970 e o desaparecimento da povoação de Entrada. Além 

de desaprovar, os moradores declararam que isso não aconteceria nos dia atuais, 

quando se consideram esclarecidos e fortalecidos. 

Assim como ocorre na área costeira do Litoral Norte, o processo de 

produção do espaço na área de estudo acontece com novas funções 

coordenadas a partir de interesses de estruturas externas, que atuam sob a lógica 

da valorização da natureza voltada para a valorização de seu capital.  

Nessa união vertical, os vetores de modernização são entrópicos. Eles 
trazem desordem aos espaços subespaço sem que se instalam e a 
ordem que criam é em seu próprio benefício (SANTOS, 1996, p.228). 

No entanto, como nem tudo é conforme, encontra resistência crescente por 

parte dos interesses das estruturas internas (moradores antigos e suas 
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organizações), que defendem a permanência de algumas funções praticadas 

historicamente, como direito. 

Mas os lugares se podem também reforçar horizontalmente, 
reconstruindo, a partir das ações localmente construídas, uma base de 
vida que amplie a coesão da sociedade civil, a serviço do interesse 
coletivo (SANTOS, 1996, p.228). 

Em Massarandupió, as formas espaciais pouco se modificaram nesta 

década de 2000, embora já existam planos e ações no sentido de inserção da 

área no modelo que vem sendo praticado na porção sul do Litoral Norte. Há 

também uma massa de críticas em relação a esse modelo e propostas para que 

possa se construir um futuro em que a qualidade de vida da sociedade e a 

natureza sejam meta estratégica. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apoiando-se na idéia de espaço e tempo observados como um conjunto, 

como uma unidade indissociável para a compreensão da realidade; de espaço 

geográfico compreendido como espaço conteúdo, vivo, mutante, complexo, 

impregnado de contradições, (re)produzido socialmente a partir, principalmente, 

da mudança nos meios de produção; e considerando-se, também, a problemática 

que mobiliza este estudo e os resultados da pesquisa realizada, passa-se às 

considerações finais dessa dissertação. 

O estudo demonstra que a ocupação da faixa costeira do Litoral Norte da 

Bahia se processou vinculada e subordinada a interesses externos 

(verticalidades), através de estratégias articuladas entre os interesses privados e 

os do estado, tanto no âmbito federal quanto estadual, estando a área da 

pesquisa empírica inserida nessa totalidade. Esta afirmativa fica comprovada em 

cada um dos períodos históricos estudados. 

À medida que essas verticalidades se implantam localmente, por estruturas 

exógenas, as horizontalidades se rearticulam e se manifestam. Esses processos 

agregam novas funções à sociedade e novas formas espaciais se configuram, 

seja através das formas físicas que são introduzidas e, consequentemente, 

passam a fazer parte da área, seja através da circulação de idéias e da mudança 

do domínio sobre a área, que induzem a transformação no modo de vida, na 

locomoção das pessoas e na organização da sociedade. 

A concretização dos interesses externos referidos acima se relaciona à 

apropriação de terras e da natureza usadas, e sua transformação em mercadoria, 

processo que tem origem desde o povoamento inicial da área, quando da 

colonização, segundo fontes históricas pesquisadas, o que demonstra a 

importância de compreensão da historicidade dos fatos. 

As alterações mais significativas, no entanto, verificam-se, como visto, a 

partir do período da industrialização do estado brasileiro e da Bahia, mais 

diretamente, influenciados e vinculados à política econômica mundial, nos novos 

tempos de globalização das técnicas e das idéias. A partir de planos e projetos 

nacionais o Estado da Bahia implanta a chamada modernização da produção via 

industrialização, com seu ritmo e suas potencialidades específicas, tanto relativas 
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à natureza que lhe é inerente, quanto aos processos sociais, culturais, 

econômicos e políticos construídos historicamente. Aqui se demonstra a 

importância da observação multiescalar, embora as especificidades sejam reais e 

indispensáveis à compreensão da realidade. 

Na área de estudo, é na década de 1970 que as dinâmicas verticais 

(estruturas externas) passam interferir mais significativamente na transformação 

dos subespaços. A seguir, estão sistematizadas as principais atividades que, 

segundo a análise realizada nesta dissertação, provocam rupturas e 

reorganização das dinâmicas horizontais (estruturas internas), a partir das novas 

formas e funções que se agregam ao processo de produção do espaço naquela 

área, quais sejam: 

• Aquisição/apropriação de terras para a implantação de loteamentos voltados 

para a função de construção de residências para veraneio ou para 

especulação, atendendo a interesses de grupos imobiliários nacionais, 

incentivados por ações governamentais e influenciados por dinâmicas 

internacionais, especialmente das cidades ocidentais; 

• Aquisição/apropriação de terras para instalação de monocultura agrícola 

visando à produção de energia e de papel, e à construção de agroindústria, 

beneficiando interesses do capital industrial petroquímico (produção de 

energia) e agroindustrial, respaldados em plano de incentivos e 

regulamentações governamentais; 

• Aquisição/apropriação de terras para implantação de resorts e condomínios 

de alto luxo, visando receber turistas nacionais e estrangeiros com alto 

poder aquisitivo, atendendo a interesses do capital imobiliário nacional e 

multinacional, mobilizados por planos e ações de governo votadas para 

atrair esses capitais. 

 

Diversos conflitos são observados na área específica do estudo – 

Massarandupió e seu entorno –, analisados nesta dissertação. Destacam-se a 

seguir, os mais recorrentes e que têm uma maior abrangência na produção do 

espaço geográfico. 

• Na década de 1970 ocorre o deslocamento forçado da Comunidade que 

ocupa a beira do mar, área que passa a ser a mais cobiçada e valorizada 
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pelo capital imobiliário (interesses especulativos), que privatiza essa área e 

contribui para a “desnaturalização da natureza”, em conformidade com a 

argumentação dos autores Morais (1994); Santos (2000), Dantas (2009); 

Limonad (2004). Pequenos proprietários e posseiros, que têm como meio de 

vida a pesca e a mariscagem, o artesanato e a pequena agricultura, como 

visto, são obrigadas a morar distante de seus “instrumentos de produção” – a 

terra e a natureza usadas – ou mesmo perdem o acesso a eles. São 

impelidas ao trabalho nas residências, como caseiros, domésticas e 

jardineiros. Conflitos fundiários e pelo acesso livre aos espaços são os mais 

recorrentes. Essa dinâmica conta com o aval do governo, que conduziu o 

leilão das terras litorâneas. 

• Desestruturação do modo de vida tradicional e da identidade cultural, 

provocada pela atividade agroindustrial vinculada às indústrias do centro-sul 

do país e multinacionais, que se implanta na área específica de estudo na 

década de 1980. Mais uma vez, pequenos e médios proprietários, além de 

posseiros, são induzidos a venderem suas terras ou as tem subtraídas por 

firmas reflorestadoras. Tornam-se empregados destas firmas, trabalho que 

absorve pouca mão-de-obra e por muito pouco tempo, como visto. Esse 

processo de ruptura conta, também, com o aval de estruturas 

governamentais, que, neste caso, é ainda mais contundente. Trata-se de 

incentivos fiscais para o reflorestamento, sem viabilizar, sequer, alternativas 

produtivas e de sobrevivência para os produtores que vivem na terra. 

• Perda de biodiversidade dos ecossistemas e degradação da paisagem, com 

a retirada da vegetação nativa para o reflorestamento e terraplenagem 

visando à implantação de fábrica de celulose, na década de 1990. Além da 

comunidade de artesãs ficar prejudicada com a dificuldade criada ao acesso 

à piaçava – matéria-prima de sua produção – ocorre a redução do potencial 

hídrico para o abastecimento da localidade e para a manutenção dos rios, 

lagos e áreas úmidas em geral, que compõem a natureza do lugar. Assim, 

espécies animais migram, a vegetação, diversa e abundante, é inteiramente 

suprimida, transformando a paisagem em uma monótona seqüência de 

árvores iguais e exóticas. 
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• Cerceamento do livre acesso aos ambientes naturais, seja pela atividade de 

naturismo (1997) que limita a circulação em trecho da praia, seja pelas 

firmas internacionais que adquirem a área costeira de Massarandupió e 

tentam cercá-la impedindo a circulação, inclusive tentando fechar a via de 

servidão de acesso à praia, utilizada pelos moradores e visitantes. Várias 

ações por parte da empresa citada são empreendidas no sentido de 

demarcar a área entre os anos de 2002 e 2006. 

 

As dinâmicas horizontais se manifestam a partir das ações e reações a 

esses processos por parte da sociedade local, em defesa dos seus interesses, 

conforme prevê Santos (1996). Verifica-se, no entanto, pouca ou nenhuma 

influência nas decisões, no âmbito da área costeira do Litoral Norte. Não 

obstante, diversos fóruns são instalados pelo governo e mesmo por empresários, 

declarando a intenção de ampliar a participação social. O que se observa é a 

busca de legitimação dos projetos já concebidos e implantados, para “driblar” os 

conflitos que possam criar dificuldades ao sucesso dos empreendimentos. 

Embora seja comum subestimar-se o peso dessa questão nas análises, 

esse fato tem contribuído significativamente para apaziguar os conflitos 

socioambientais, ocorrendo muitas vezes, a cooptação individual de lideranças 

através de benefícios imediatos, e enfraquecendo a possibilidade de pactos que 

beneficiem a inclusão autônoma das horizontalidades. 

Na área específica desta dissertação, os moradores têm sua história 

marcada pela exclusão provocada por dinâmicas verticais que se verificam na 

região, e que têm sua repercussão em Massarandupió. No entanto, embora 

fazendo parte da problemática em sua totalidade, neste subespaço as dinâmicas 

ganham “cores” diferentes, a partir da história socioeconômica, cultural, 

institucional e de resistência, além das particularidades dos elementos da 

natureza aí encontradas. Por isso mesmo, considera-se importante saber a visão 

dos moradores que constituem a comunidade e que são observados mais 

diretamente nesta dissertação. 

Fica comprovado que, ao contrário do que muitos acreditam, 

Massarandupió não é uma comunidade em extinção. Os diversos depoimentos, 

verificados na pesquisa de campo, demonstram a presença de uma identidade 
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desse povo com sua cultura e com seu modo de vida. Isso aparece tanto quando 

respostas sobre o que os faz viver ali, como quando são estimulados a falarem 

sobre o futuro que desejam para a área. Verifica-se que a Comunidade tem uma 

forte expectativa por melhorar as condições em que vive, quando se refere às 

demandas básicas como: 

• Garantia da posse da terra onde vivem e fim das ameaças constantes de 

expropriação e cerceamento da livre circulação; 

• Infra-estrutura - estrada de acesso, energia extensiva, abastecimento de 

água potável, esgotamento sanitário, serviço de saúde e segurança; 

• Renda e estabilidade econômica a partir do resgate da pesca, 

fortalecimento da produção do artesanato – criação da Reserva Extrativista 

da Piaçava e ampliação do mercado – e da agricultura familiar. Desejam, 

também, especialmente os mais jovens, trabalho nos empreendimentos 

turísticos implantados em áreas próximas, cuja inclusão social, a partir de 

empregos para a população da região, é o elemento de argumento mais 

utilizado, e que justifica [segundo os empresários e amplos setores 

governamentais] qualquer outro impacto negativo que se possa elencar. O 

que os jovens relatam é que os empregos são poucos e mal remunerados; 

• Educação e cultura e trabalho para os jovens, que temem as ameaças de 

chegada das drogas, do alcoolismo, da prostituição e de outros tipos de 

violência, que estão presentes nos povoados que sofrem influência direta 

dos empreendimentos estrangeiros, como Porto Sauípe, Diogo, Imbassaí, 

Praia do Forte e tantos outros; 

• Conservação do modo de vida, que é o maior patrimônio por eles relatado, 

não só no que se refere ao desenvolvimento das atividades econômicas, 

mas também das culturais e da “tranqüilidade e paz” da localidade; 

• Conservação da natureza, que os moradores participantes da pesquisa 

consideram importante para a identidade da área onde vivem, para a 

reprodução das atividades produtivas – extrativismo da piaçava e de frutas 

– mas, também, para a valorização da paisagem. O “verde” ou o “mato”, 

como chamam, faz parte da área habitada e também é importante para a 

chegada de visitantes e turistas. Reivindicam, especialmente, a 
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preservação da praia e das dunas costeiras, tendo, inclusive, acionado o 

IBAMA para criação de Unidade de Conservação deste ecossistema. 

 

Entende-se, a partir das informações resultantes da pesquisa, que a 

comunidade tem opinião sobre as transformações que desestruturam, e mesmo 

dão fim às formas e funções que fazem parte de sua identidade. Observa-se que 

a quase totalidade não apóia o deslocamento forçado, que ocorre na década de 

1970, da Comunidade que habitava área próxima ao mar – Entrada. A maioria 

desaprova, também, as ações que geram o desmatamento e a implantação da 

floresta homogênea. Os moradores pesquisados também não aprovam a tentativa 

de implantação de fábrica da Norcel. Vêm-se contemplados, no entanto, com a 

construção da Linha Verde, acesso que os tirou do isolamento. 

No entanto, os moradores pesquisados declaram que querem 

desenvolvimento, mas não querem perder a tranqüilidade, a paz, a vida em 

comunidade com as solidariedades construídas e não querem perder a paisagem 

da qual desfrutam. 

Essas conclusões geradas sobre o espaço que se quer ver produzido, a 

partir dos depoimentos e considerações resultantes do levantamento realizado em 

campo e das fontes pesquisadas, são convergentes com opiniões colhidas com 

as Associações Comunitárias locais e com estudiosos da área (profissionais 

entrevistados neste estudo). Acredita-se na possibilidade de que a produção do 

espaço pode se dar de forma diferenciada, considerando, conservando e 

potencializando as particularidades de cada lugar. 

Compreende-se que, no processo de globalização em uma economia de 

mercado, propostas que valorizem a hegemonia das lógicas horizontais 

(endógenas), parecem contraditórias. Trata-se, portanto, de uma ruptura com o 

processo histórico vivenciado, onde as dinâmicas verticais (exógenas) têm 

dominado e transformado os espaços em mercadorias imobiliárias. Não se pode 

negar essa realidade regional ou deixar de se relacionar com ela, porém, diversas 

experiências em que as comunidades são protagonistas principais e influentes do 

seu desenvolvimento, têm sido vivenciadas em localidades brasileiras, que 

favorecem os laços de solidariedade e cooperativismo social, promovendo 
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fortalecimento da auto-estima da Comunidade, melhoria de qualidade de vida, 

inclusão social. 

Essas experiências têm sido reconhecidas por diversos interessados 

entrevistados, inclusive lideranças da área de estudo e, também, por estudiosos 

do tema e instituições governamentais, no âmbito federal. 

Apesar da grande incerteza quanto ao futuro dessa área, avalia-se como 

relevante o fato da comunidade – moradores antigos e “amigos”, ou seja, ONGs 

ambientalistas, e outros – ter ampliado sua mobilização e organização para 

defender seus interesses, o que fica evidenciado na fundação da AMAM e da 

ADAM; nas mobilizações ocorridas contra a implantação da fábrica de celulose e 

para a defesa do livre acesso aos ambientes naturais; no ato da AMAM recorrer a 

instâncias do poder judiciário para garantir este direito de acesso, e ao Governo 

Federal para a criação de Reserva Natural e a participação em fóruns colegiados 

que envolvem outras comunidades. 

Esses fatos, que ilustram o processo de resistência à exclusão, apontam 

para a possibilidade de transformações no modelo de produção do espaço, no 

sentido do protagonismo, se não da hegemonia, das horizontalidades, em 

processos construídos por suas próprias estruturas, onde as formas e funções 

resultantes sejam em função da afirmação e reconstrução das identidades 

historicamente construídas. 

Finalmente, espera-se que outros estudos possam vir a ser desenvolvidos, 

no sentido de aprofundar questões que esta dissertação indica como necessárias. 

Por exemplo, o conhecimento da questão fundiária, que se mostrou elemento 

chave dos conflitos verificados, ainda é pouco esclarecida na área da pesquisa – 

Massarandupió e seu entorno – e remete à questão territorial como uma questão 

de fundo de todo esse processo. 
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APÊNDICE A – Mapa de Vegetação 

 

 

Fonte: IBGE 2005 

Elaboração: Iran Sacramento 
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APÊNDICE B – Formulário para moradores 

 
1 – Identificação do entrevistado (interessado) 

Nome _________________________________________________________________ 

Sexo ____ Idade ____ Escolaridade _______  

Profissão/atividade ________________________________________________________ 

 
2 – Relação com a área 

Aonde mora hoje? 

Massarandupió   outro, qual ____________________________ 

Porque veio morar aqui? ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Onde morava antes? 

Entrada  Aldeia  Massarandupió Outro, qual ________ 

E seus pais e avós, onde moravam? 

Entrada  Aldeia  Massarandupió Outro, qual ________ 

Quando veio para Massarandupió ou entorno? ____________________ 

 
3 – Meios de Vida 

Que atividades pratica para viver? _________________________________ 

Sempre fez isso?   Sim  Não Se não, o que fazia 

antes?____________ 

Antes de vir morar aqui, o que fazia? _________________________________________ 

De quem é a terra que você mora ou produz?___________________________________ 

Que atividades de cultura ou lazer ou festas você participa? _______________________ 

_______________________________________________________________________ 

Quais são os seus principais interesses em Massarandupió e entorno? 

_______________________________________________________________________ 

 
4 – Opinião * 

Quais, em sua opinião, as atividades que mudaram mais a vida das pessoas e a natureza 

de Massarandupió e entorno? Por favor, coloque se considera uma mudança positiva (+); 

negativa (-) ou se foi indiferente (0) e por quê. 

__ __ Loteamento da Barreto ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__ __ Plantação de pinus e eucalipto ______________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

__ __ Terraplenagem para a implantação da fábrica da Norcel __________________ 

____________________________________________________________________ 

__ __ Linha verde _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__ __ APA ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__ __ Praia de naturismo________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__ __ Outros qual ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Algumas dessas atividades fizeram sua vida melhorar?  Não  Sim  

Quais ______________________________ Por quê? ____________________________ 

Algumas dessas atividades fizeram sua vida piorar?   Não  Sim 

Quais ______________________________ Por quê? ____________________________ 

 
5 – Organização e Perspectivas 

Participa de alguma organização? 

AMAM  ADAM   outra, qual ____________________________ 

Participa ou participou de algum movimento social recente? Não   Sim 

Qual ____________________________ Quando ________________________ 

Foi um movimento vitorioso? Por quê? ________________________________________ 

Já ouviu falar de algum plano do governo ou empresa para Massarandupió? 

 Não   Sim  Qual? _______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

E você, o que pensa para o futuro dessa área? _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

OBRIGADA! 

 

Orientação para o preenchimento da questão 04 

1. Fazer a 1º pergunta, deixar que o entrevistado responda espontaneamente e 
numera por ordem; 

2. Pergunta em seguida se foi negativo, positivo ou neutro e por que; 

3. Pergunta sobre as outras atividades não citadas pelo entrevistador 
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ANEXO A – Croquis da localidade de Massarandupió elaborado pelo Agente 
Comunitário de Saúde e pela AMAM 
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ANEXO B – Panfleto do Movimento SOS Massarandupió, esclarecendo e 
mobilizando os moradores 
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ANEXO C – Requerimento da AMAM à Procuradoria da República 
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