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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar mudanças territoriais desencadeadas por um 

grupo formado por 13 pousadas em um trecho do litoral Norte do Estado de Alagoas, 

localmente conhecido como Rota Ecológica. Enquanto predomina o turismo de massa na 

maior parte do litoral alagoano, essas pousadas que unem luxo e rusticidade se enquadram 

no eixo de turismo alternativo. O trabalho examina aspectos socioeconômicos, culturais e 

ambientais frente à territorialização dessas pousadas na Rota Ecológica, com base em uma 

abordagem qualitativa que utilizou entrevistas exploratórias e semiestruturadas, observação 

direta e registro fotográfico. O estudo conclui que a territorialização das pousadas da Rota 

Ecológica compreende práticas responsáveis de desenvolvimento turístico, incluindo uma 

significativa preocupação com o meio ambiente e as comunidades locais. Entretanto, os 

entrevistados também pontuaram alguns aspectos negativos relativos à inserção local 

desses empreendimentos turísticos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O turismo é uma atividade econômica globalizada que tem um grande potencial de 

modificar territórios. Ao se inserir em territórios pré-existentes, as atividades turísticas 

interferem de forma direta e indireta na sociedade, cultura, ambiente e economia do lugar, 

gerando um processo de territorialização turística que frequentemente é eivado de conflitos 

socioambientais e interorganizacionais que variam em forma e intensidade a depender do 

contexto local/regional. 

 

No Brasil, os processos de territorialização turística têm ocorrido principalmente por meio 

do turismo de massa. Essa forma de turismo envolve ofertas padronizadas que atraem um 

grande número de pessoas que usam pacotes turísticos, o que permite a grandes 

contingentes humanos cada vez mais realizar viagens de lazer. O crescimento dessa forma 

de turismo tem causado sérios problemas socioambientais em várias partes do país. 

Entretanto, o discurso ambientalista, e os novos desafios de pensar atividades econômicas 

mais sustentáveis em todo o mundo, deram força ao chamado turismo alternativo. Esta 

forma de desenvolvimento turístico vem ganhando espaço também no Brasil, 

caracterizando formas diferentes de territorialização turística que buscam estabelecer 

relações mais equilibradas entre o turismo, a sociedade e o meio ambiente. O turismo 

alternativo normalmente envolve ofertas turísticas que procuram manter uma relação mais 

sinérgica com a economia, a sociedade, a cultura e o meio ambiente dos lugares 

turistificados, através da oferta de atrativos turísticos inovadores. 

 



Este é o caso do trecho de litoral que forma a Rota Ecológica, objeto deste artigo. A Rota 

Ecológica consiste de uma oferta turística diferenciada no litoral norte alagoano. Ela é 

composta por 13 pousadas sofisticadas que possuem em sua arquitetura uma combinação 

do luxo com o rústico, orientadas por uma filosofia de oferta turística que as enquadram no 

eixo do turismo alternativo (BENSON, 2005). Suas características as diferenciam das 

ofertas de turismo de massa, que ocorrem no restante do litoral de Alagoas e em grande 

parte do litoral da região Nordeste do Brasil, marcado por equipamentos de grande porte, 

como redes hoteleiras internacionais e enclaves de resorts. 

 

O objetivo deste trabalho é investigar as mudanças decorrentes do turismo de pousadas no 

território da Rota Ecológica. O trabalho parte da premissa de que as ofertas turísticas 

alinhadas ao chamado eixo do turismo alternativo distinguem-se do turismo de massa em 

sua forma de territorialização, podendo se inserir nos lugares de forma mais 

horizontalizada e sinérgica com o entorno físico, econômico, social, ambiental e cultural. 

 

Nesse sentido o artigo aborda temas sobre as dinâmicas do turismo e do território, que são 

fundamentais para entender as transformações dos espaços habitados; apresenta 

brevemente, informações sobre as características do território da Rota Ecológica; e discute 

as transformações locais decorrentes do turismo. O intuito é gerar uma contribuição 

associada ao interesse acadêmico atual de pensar os contrastes, as contradições e as 

complexidades vivenciadas nas áreas costeiras que vem sendo urbanizadas sob a influência 

do turismo. 

 

1.1 Procedimentos metodológicos 

 

A construção deste estudo teve por base uma estratégia indutivo-dedutiva, mantendo uma 

dialética entre teoria e empiria, ou seja, ele foi construído com base em diversas visitas à 

área de estudo, sempre cotejando os dados colhidos no campo com a literatura pertinente. 

A literatura que forma a base teórica do estudo inclui livros, artigos de periódicos e anais 

de eventos, dissertações e teses. As visitas de campo à região da Rota Ecológica tiveram 

como objetivo coletar dados primários, através de registro fotográfico, realização de 

observação direta, realização de entrevistas exploratórias e semiestruturadas. As entrevistas 

semiestruturadas foram realizadas junto a 10 líderes locais e representantes de associações 

que têm algum tipo de relação com os usos do território local, podendo apontar como eram 

os usos do território nessa parte do litoral alagoano antes da chegada do turismo das 

pousadas e no presente. As entrevistas, que foram gravadas e transcritas, tiveram 

aprovação do Comitê de Ética da Universidade Federal de Alagoas (Ufal)/Plataforma 

Brasil. A elaboração do roteiro de entrevistas se pautou na noção de percepção geográfica, 

sendo esta, a capacidade que os indivíduos têm de analisar a sua interação com o meio 

ambiente, outros indivíduos e grupos sociais, e com as atividades econômicas (XAVIER, 

2007), ou seja, a capacidade de observar aspectos do seu cotidiano imediato. Essa 

abordagem leva em consideração que cada informante possui uma história particular de 

vida e variado grau de envolvimento com o assunto que está sendo estudado 

(KAUFMANN, 2013). Os diferentes pontos de vista coletados foram sistematizados e 

analisados, priorizando os objetivos da pesquisa. 

 

2 RELAÇÕES ENTRE TURISMO E TERRITÓRIO 
 

É entendimento acadêmico corrente que o termo território tem em seu significado duas 

dimensões constitutivas essenciais: os aspectos físicos geográficos presentes em um 



determinado local e todas as formas de relações humanas que nele acontecem 

(HAESBAERT, 2008). Em última instância, segundo Santos (2008) o território é formado 

antes de tudo pelas relações sociais de produção, ou seja, é o cotidiano das comunidades 

que ali produzem e reproduzem seu lugar no mundo, com base nos recursos disponíveis. 

 

O turismo é comumente considerado consumidor de territórios, porque o patrimônio 

ambiental de um território é um importante recurso para aqueles que promovem a 

atividade. Mas, a relação entre turismo e território vai além do aspecto ambiental, ela 

perpassa um entrelaçado de relações econômicas, sociais e culturais preexistentes nos 

lugares em que o turismo se insere e que, em última instância, também são parte do 

território. Decorre desse entendimento que o território que é utilizado pela atividade 

turística já possui uma organização anterior, sendo, portanto constituído de diversas 

territorialidades que de alguma forma vão sofrer as influências do turismo. Em outras 

palavras, com base nas suas relações sociais e práticas cotidianas, as populações 

hospedeiras exercem certo domínio sobre o território que usam e habitam, desenvolvendo 

territorialidades intrínsecas (MORAES, 2005) e que sofrerão as interferências das 

atividades turísticas. De acordo com Haesbaert (2008, p. 21) a territorialidade “[...] está 

intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias se 

organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar”. São estes territórios habitados 

que são reorganizados em maior ou menor grau no processo de estruturação de uma 

destinação turística (CRUZ, 2002). 

 

O uso do território pelo turismo está intimamente associado à criação de atrativos e à 

construção e operação de hotéis, pousadas, resorts, bares, restaurantes dentre outros meios 

de hospedagens e serviços, que têm o potencial de desencadear mudanças significativas no 

meio ambiente, no arranjo econômico e social pré-existente, e no território ou territórios 

correspondentes. O fato é que, dependendo de como estes equipamentos são 

territorializados, as mudanças resultantes do turismo no território podem acarretar tanto 

efeitos positivos quanto negativos (RUSCHMANN, 2006). 

 

A atividade turística – inserida na lógica da globalização – ao buscar se manter competitiva 

no mercado passou por um aumento na quantidade e diversidade de ofertas desde o início 

do século XIX até a atualidade. As possibilidades de ofertas turísticas distinguem-se em 

sua forma de territorialização, ou seja, na forma como se inserem no território, alterando as 

características que nele preexistem. Entretanto, as diversas e distintas ofertas turísticas 

podem ser agrupadas em dois eixos teóricos: o turismo de massa e o turismo alternativo. A 

principal diferenciação no que diz respeito à forma de territorialização dos lugares 

referente a esses dois eixos, está ligada à escala espacial, às características da infraestrutura 

e à filosofia que orienta a organização da oferta (BENSON, 2005; CRUZ, 2002). 

 

De maneira geral, as ofertas associadas ao turismo de massa territorializam os lugares 

apresentando maiores contradições, pois ao mesmo tempo em que geram emprego e renda 

também criam estruturas para comportar elevado número de turistas num mesmo local, o 

que acarreta sérios problemas, como pisoteio de áreas ambientalmente sensíveis e 

empreendimentos de grande escala que destoam da realidade local. Por outro lado, nas 

ofertas associadas ao turismo alternativo os empreendimentos têm uma menor escala 

espacial e, portanto, a visitação pode ser mais controlada. Tal perspectiva permite formas 

de vivências mais autênticas e horizontais com o território, pois o turista alternativo tende a 

valorizar mais a cultura, a sociedade e as atividades características das áreas visitadas 

(BECKER, 2001; CRUZ, 2002), ou seja, buscam algum tipo de alteridade marcante, o 



singular, ao passo que o turismo de massa prefere a uniformidade, em última instância, o 

„já conhecido‟, uma vez que os tipos de ofertas se repetem e o indivíduo „viaja sem sair do 

lugar‟. 

 

Portanto, sintetizando as informações sobre turismo e território apresentadas acima, 

compreende-se que existem ofertas turísticas que afetam o território com maior ou menor 

intensidade. Algumas certamente acarretam mais efeitos negativos, outras estão atreladas à 

noção de sustentabilidade. No entanto, seja qual for a modalidade de turismo que se insira 

em um determinado lugar, ela certamente será capaz de reorganizar territórios, 

desencadeando transformações no ambiente, na sociedade, na cultura e na economia das 

comunidades receptoras. 

 

2.1 Dinâmica do turismo na costa nordeste brasileira 

 

O turismo é uma atividade predominantemente urbana, talvez pelo fato apontado por 

Singer (1973) de que nas áreas urbanas se encontra o maior apoio para qualquer outra 

atividade econômica. Até aproximadamente a década de 1980, as ofertas de turismo se 

instalavam quase exclusivamente distantes de ambientes naturais e poucos eram os 

aventureiros que criavam rotas de acesso a regiões ainda não desbravadas pela atividade. 

Entretanto, resultante dentre outras coisas da revalorização da natureza comentada por 

Santos (2008), atualmente o turismo em contato com áreas de natureza preservada constitui 

uma das maiores motivações das viagens de lazer (DIAS, 2006), resultando em crescentes 

fluxos de turistas para territórios detentores de ambientes naturais pouco transformados. 

 

No Brasil, uma das principais razões para os crescentes investimentos turísticos na zona 

costeira do país é a diversidade de ecossistemas, as temperaturas relativas elevadas e que 

permitem atividades humanas incomuns a climas frios (BECKER, 2001). Especialmente na 

região Nordeste do país, as políticas regionais de turismo instituídas pelo governo federal 

foram o principal fator responsável pela disseminação do turismo de massa na região, 

trazendo importantes redes nacionais e internacionais de hotéis e resorts, com um discurso 

apologético do desenvolvimento econômico, o que de fato se manifestou em alguns 

estados nordestinos, levando à movimentação da economia e à geração de empregos. 

Dentre as diversas ações implementadas sob a égide das políticas públicas federais, 

destacam-se a Política de Megaprojetos Turísticos que consistiu basicamente na 

urbanização de trechos pouco ou nada urbanizados da orla marítima nordestina, com a 

intervenção do poder público na condição de fomentador dos investimentos; e o programa 

nacional voltado para a regionalização do turismo - Programa de Ação para o 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur/NE), criado com o objetivo principal 

de expandir o desenvolvimento turístico em escala regional, visto que historicamente o 

incentivo para o desenvolvimento das atividades que compõem o turismo era realizado, 

nessa parte do Brasil, em escala local ou pontual (ARAUJO, 2009). 

 

Uma das principais consequências da expansão do turismo no litoral nordestino nas duas 

últimas décadas é que o turismo de massa vem produzindo uma profunda reorganização 

territorial em determinados trechos do litoral. Muitos locais apresentam degradação do 

meio ambiente, descaracterização das comunidades e, em alguns casos, riscos de 

inviabilização da própria atividade localmente. 

 

No entanto, constata-se também um crescimento de ofertas turísticas alternativas que não 

resultam diretamente das políticas públicas. Esse é o caso da Rota Ecológica no litoral 



norte alagoano que, como outros lugares turísticos no litoral nordestino, vem sendo 

territorializada turisticamente de uma forma diferente do turismo de massa. 

 

3 O TERRITÓRIO DA ROTA ECOLÓGICA ALAGOANA: AS VIVÊNCIAS 

ANTES DO TURISMO 

 

A Rota Ecológica é um trecho do litoral Norte de Alagoas, com 23 km lineares de 

extensão, que compreende áreas de praias pouco urbanizadas dos municípios de Passo de 

Camaragibe, São Miguel dos Milagres e Porto de Pedras (Figura 1). Nessa área, vem sendo 

instaladas hospedagens turísticas em forma de pousadas de pequeno a médio porte. Uma 

dessas pousadas, a Pousada do Toque, faz parte da Associação de Hotéis Roteiros de 

Charme. As demais, embora não pertençam à mencionada associação, apresentam 

características semelhantes aos empreendimentos considerados de charme. 

 

 
 

Fig. 1 Localização dos Municípios da Rota Ecológica  

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento Aplicado (LGA) / Ufal 

 

A geografia física destes três municípios apresenta semelhanças entre si. O clima é tropical 

e a área apresenta uma variedade de ecossistemas, tais como Mata Atlântica, restingas, 

recifes de corais e arenito, praias, rios e manguezais, características naturais que formam 

um forte atrativo para os turistas que chegam à região. Os ambientes naturais aqui 

destacados também constituem a base dominante de recursos naturais que os habitantes 

destes municípios utilizavam – antes da chegada do turismo das pousadas em fins da 

década de 1990 – para desenvolver suas atividades socioeconômicas e construir suas 

territorialidades. 

 

Antes de alcançar reconhecimento externo, por causa do turismo, os municípios da Rota 

Ecológica tinham como principais atividades econômicas a cana-de-açúcar e a pecuária, 

atividades ligadas à colonização portuguesa nessa parte do atual Estado de Alagoas. Os 

núcleos de povoamento do estado se expandiram a partir de um contexto de engenhos de 

açúcar até configurar as modernas usinas de açúcar e as destilarias de álcool, nas áreas 

mais distantes do mar (ANDRADE, 2002). Esta foi a atividade central em torno da qual se 

organizou a economia, a vida social e as manifestações culturais, heranças que perduram 

em maior ou menor grau até hoje na vida das comunidades que historicamente estiveram 

sob a influência da agroindústria canavieira e da pecuária bovina (ANDRADE, 2002). 

Assim, os três municípios têm raízes históricas e socioeconômicas também semelhantes. 



 

O trabalho de campo mostrou que ao passo que a paisagem dos municípios em questão, nas 

áreas mais distanciadas do mar, se caracterizava pela cana-de-açúcar e pela pecuária, a 

planície litorânea, onde se localiza a Rota Ecológica, tem seu território organizado 

predominantemente pela produção de coco, pesca e agricultura de subsistência. A pesca é 

uma forte marca identitária local, realizada de forma artesanal, com muitas mulheres 

ajudando seus maridos com a coleta de mariscos. Verificou-se também a existência de 

trabalho artesanal com a palha da palmeira ouricuri – Syagrus coronata (Mart.) Becc. 

 

Até poucas décadas atrás, os povoados litorâneos dos municípios em questão eram simples, 

constituídos por vilarejos de pescadores, casas de taipa e extensos coqueirais. As sedes 

municipais apresentavam urbanização pouco adensada, sem planejamento guiado pelo 

poder público, apresentando deficiências de comunicação entre os próprios municípios 

ainda nos dias atuais. Apesar das mudanças pelas quais a área passou nas últimas décadas, 

essas características ainda estão em maior ou menor grau presentes na área da Rota 

Ecológica. 

 

A sociedade local, marcada por um ritmo tranquilo de vida dos habitantes, apresenta um 

cotidiano pacato, fato que provavelmente deriva de uma baixa taxa de urbanização e da 

pouca diversificação econômica da região. Os entrevistados comentaram sobre a 

tranquilidade dos fins de tarde, quando as pessoas se reuniam em suas portas e praças para 

conversar, as crianças brincavam nas ruas, e era pouco o movimento de carros, com 

exceção das vias principais de tráfego local, como lembrou saudosamente um dos 

entrevistados: “Antigamente você abria a sua porta [...] de noite, sentava com a sua família 

[...] na porta, dormia com a porta aberta”. Na verdade, esse comentário se refere à época 

em que as consequências negativas da urbanização ainda não atingiam as suas famílias, 

como o medo aos assaltos mencionado pelos entrevistados. 
 

Com relação às tradições culturais dos municípios da Rota Ecológica, damos destaque para 

o folclore representado pelas danças do bumba-meu-boi, do coco-de-rodas, e os eventos 

mais gerais da época junina, assim como as lendas largamente difundidas na região 

Nordeste do saci e do curupira, por exemplo. Um folguedo bem específico do município de 

São Miguel dos Milagres é o chamado Pastoril dos Homens, que se destaca como um 

fenômeno singular em Alagoas. 
 

Sumarizando esta seção, constatamos a existência de diversas territorialidades nos 

municípios que formam a Rota Ecológica, ou seja, práticas cotidianas que foram 

construídas através dos usos e relações econômicas, sociais e políticas, mantidas no 

território ao longo dos anos, e que configuram características socioeconômicas e culturais 

particulares da região. O conjunto formado pela natureza, atividades econômicas – 

principalmente as tradicionais –, as relações sociais e o patrimônio cultural, é a base 

contextual de recursos que dá sustentação às atividades das pousadas objeto deste estudo. 

 

4. O TURISMO ALTERNATIVO NA ROTA ECOLÓGICA 

 

No litoral de Alagoas, de norte a sul, predomina o turismo de massa. A idéia do turismo de 

“sol e mar” e do usufruto das belezas naturais foi fortemente difundida pelos meios de 

comunicação e publicidade, o que acabou levando os promotores do turismo a ofertar 

atividades relacionadas a essa orientação de oferta. De forma mais geral, as políticas de 

turismo para a região Nordeste do Brasil na década de 1990 também impulsionaram o 



surgimento de empreendimentos de grande porte, como resorts e redes hoteleiras 

internacionais, além da consequente criação de empreendimentos de apoio ao turismo, 

como restaurantes (CRUZ, 2002). 

 

Entretanto, especificamente o trecho do litoral alagoano que forma a Rota Ecológica, 

situado entre a foz do rio Camaragibe (município de Passo de Camaragibe) e a foz do rio 

Manguaba (município de Porto de Pedras), caracteriza-se por apresentar oferta turística 

alternativa, baseada em 13 pousadas, cujos donos, brasileiros e estrangeiros, se opõem às 

ofertas turísticas de massa que são encontradas na maior parte do litoral de Alagoas. 

Espacialmente, a distribuição destas pousadas por municípios não é equitativa, pois apenas 

uma delas se encontra em Passo de Camaragibe, oito estão em São Miguel dos Milagres e 

quatro se localizam em Porto de Pedras (Tabela 1). 

 
Tabela 1 Informações sobre as pousadas da Rota Ecológica 

 

 Pousadas da Rota Ecológica  

Nº Pousada Município onde se 

localiza 

Nacionalidade do 

proprietário 

Coordenada 

geográfica 

1 Pousada Infinito Mar Passo de Camaragibe Argentinos 9º18'14.91"S 

35º24'01.48"O 

2 Pousada Riacho dos 

Milagres 

São Miguel dos 

Milagres 

Brasileira 9°16'49.18"S 

35°22'44.57"O 

3 Pousada do Toque São Miguel dos 

Milagres 

Brasileira 9°15'22.26"S 

35°21'19.00"O 

4 Pousada Casa Acayu 

(antiga pousada do 

Caju) 

São Miguel dos 

Milagres 

Portuguesa 9°15'13.76"S 

35°21'23.08"O 

5 Pousada da Amendoeira São Miguel dos 

Milagres 

Israelense + brasileira 9°15'4.99"S 

35°21'8.61"O 

7 Pousada Origami São Miguel dos 

Milagres 

Brasileira 9°14'59.26"S 

35°21'8.12"O 

7 Pousada Villa Pantai São Miguel dos 

Milagres 

Brasileira 9°14'51.06"S 

35°21'0.76"O 

8 Pousada Cotè Sud São Miguel dos 

Milagres 

Frances + 

Belga 

9°14'30.75"S 

35°20'47.83"O 

9 Pousada do Sonho São Miguel dos 

Milagres 

Italiana 9°14'21.57"S 

35°20'40.72"O 

10 Pousada do Patacho Porto de Pedras Frances 9°13'7.40"S 

35°19'45.19"O 

11 Pousada Aldeia 

Beijupirá 

Porto de Pedras Portuguesa 9°11'57.58"S 

35°19'15.72"O 

12 Pousada Borapirá Porto de Pedras Portuguesa 9°10'48.83"S 

35°17'57.83"O 

13 Pousada Xuê Porto de Pedras Italiana + brasileira 9°10'39.87"S 

35°17'55.82"O 

 

O fenômeno das pousadas da Rota Ecológica começou a emergir no final da década de 

1990, quando surge a primeira dessas pousadas, a Cotè Sud. Essa pousada apresentava 

alguns atributos que configuraram uma oferta turística inovadora em Alagoas, dentre os 

quais a pequena escala; a valorização das características naturais da planície litorânea, sem 

grandes intervenções construtivas; e a oferta de emprego para pessoas da comunidade, em 

oposição aos grandes hotéis que frequentemente trazem mão-de-obra de outras regiões. 

Logo em seguida, no início da década de 2000, foi construída a Pousada do Toque, e nos 

anos seguintes, as demais 11 pousadas. 

 



O nome Rota Ecológica parece ter origem local. Segundo os entrevistados, o termo foi 

formulado pelos primeiros donos de pousadas da região em conjunto com os prefeitos da 

época (meados dos anos 2000). O termo Rota Ecológica tem grande apelo junto a pessoas 

que valorizam a diversidade de ecossistemas naturais e a possibilidade de desfrutar de um 

tempo longe dos grandes centros urbanos, e, ao mesmo tempo, próximo a povoados 

interessantes, com rico patrimônio cultural e paisagístico. Esses atributos tornaram a Rota 

Ecológica conhecida nacional e internacionalmente. 

 

4.1 As pousadas da Rota Ecológica: infraestrutura e filosofia da oferta turística 

 

Com relação ao projeto arquitetônico, as pousadas da Rota Ecológica têm um baixo 

percentual de construção no terreno, possuem poucas UHs (Unidades Habitacionais), 

normalmente não possuem extensos muros de alvenaria e, no geral, a construção se adapta 

de alguma forma às condições da vegetação do local, e ocupam a maior parte da área de 

transição entre a pousada e a areia da praia, porém sem construções massivas que 

modifiquem substancialmente os Terrenos de Marinha. O design das pousadas mostra-se 

essencialmente luxuoso, confortável e convidativo. Todas elas apresentam certo grau de 

requinte, expresso em cada forma decorativa, que comporta, dentre outras sofisticações o 

charme
1
, o estilo, o conforto, o luxo e o rústico (Figura 2). 

 

 
 

Fig. 2 Imagens de algumas pousadas da Rota Ecológica 

A – Pousada da Amendoeira; B – Pousada Villa Pantai; C – Pousada do Toque; D – Pousada Aldeia 

Beijupirá; E – Pousada Casa Acayu; F – Pousada do Patacho  

Fonte: Laboratório de Território Turismo e Desenvolvimento (LTTD)/UFAL. 

 

Segundo os proprietários, suas respectivas pousadas possuem poucos bangalôs, chalés ou 

quartos porque eles afirmam que não pretendem atrair grande número de turistas, apenas 

um número suficiente para obter lucros razoáveis e, ao mesmo tempo, ter alguma condição 

operacional de ser responsável com o meio ambiente. Nos sites das pousadas são 

apresentados exemplos de responsabilidade socioambiental, como a implantação de hortas 

orgânicas, ações de limpeza de praias, e consumo do artesanato local, aspectos que foram 

constatados no trabalho de campo. 

 

                                                           
1
  O termo Charme é utilizado para caracterizar ambientes que sejam encantadores, sedutores, onde o bom 

gosto caminhe junto com conforto, dobrando a atenção aos detalhes, sendo prestativo quanto ao atendimento 

ao cliente e uma série de fatores que conferem um caráter genuíno ao ambiente (ROTEIROS DE CHARME, 

2014, s.p.). 
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A filosofia da oferta destas pousadas permite que os turistas tenham horários mais flexíveis 

com relação ao tempo de refeições e passeios, por exemplo, fator que as distanciam dos 

pacotes turísticos proporcionados no turismo de massa. Além disso, elas territorializam o 

lugar valorizando as características intrínsecas do territóriono no qual estão inseridas, 

proporcionando aos turistas experiências mais autênticas com a destinação. Além disso, 

parte dos itens do consumo das pousadas é adquirida no próprio local, como pescados, 

frutas e verduras. 

 

São, portanto características que as enquadram no eixo do turismo alternativo, 

principalmente por se distanciarem das ofertas de turismo de massa. Para essa forma de 

turismo os aspectos econômicos, sociais, ambientais e culturais dos lugares explorados são 

normalmente negligenciados. Outro fator que chama a atenção é que no processo de 

territorialização da Rota Ecológica o poder público é um agente praticamente ausente nas 

tomadas de decisões que dizem respeito ao turismo dessas pousadas. Nesse contexto, a 

construção da territorialidade da Rota Ecológica decorre do perfil das pousadas e dos seus 

proprietários, que têm se manifestado com base em uma lógica e práticas diversas daquelas 

do turismo de massa, em relação à escala espacial, tipo de oferta, características da 

demanda e aspectos socioambientais. 

 

5 AS POUSADAS E MUDANÇAS TERRITORIAIS NA ROTA ECOLÓGICA 

 

As características da oferta turística das pousadas da Rota Ecológica, associadas ao eixo do 

turismo alternativo, trouxeram implicações territoriais na região as quais se distanciam das 

consequências normalmente associadas ao turismo de massa. Por exemplo, os funcionários 

das pousadas da Rota Ecológica são, em sua maioria, habitantes locais, que são 

empregados com carteira assinada. A afirmação se repetiu com todos os entrevistados e 

alguns mencionaram que já trabalharam, ou tinham filhos trabalhando, ou conheciam 

alguém que trabalhou nestes empreendimentos. Este fato levou ao surgimento de cursos de 

capacitação profissional para pessoas da região. Os cursos são, dentre outros, de jardineiro, 

cozinheiro, garçom, camareira, disponibilizados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (Senac) e têm relação com atividade turísticas. Além do trabalho nas próprias 

pousadas, existe atualmente uma diversificação de novos serviços sendo ofertados por 

pessoas do lugar, a saber: aluguel de bugres, taxis, e o surgimento de pequenos restaurantes 

que, em parte, atendem hóspedes das pousadas locais. 

 

Além disso, foi relatado que muitas vezes os donos das pousadas compram produtos 

alimentícios locais, principalmente peixes e demais frutos do mar. Há uma contradição 

nesse sentido, porque a culinária estrangeira requer muitos ingredientes que não se 

encontram nos municípios em questão e, portanto, são comercializados no exterior. Já o 

artesanato não é uma atividade econômica muito expressiva em relação às demais, porém 

muitas das peças produzidas são comercializadas como arranjo decorativo por restaurantes 

e pousadas de proprietários locais e também pelas pousadas da Rota Ecológica. Destaca-se, 

por exemplo, em alguns povoados de São Miguel dos Milagres, o trabalho com a palha do 

ouricuri para confecção de vassouras, além dos bordados artesanais. 

 

Ao perguntarmos sobre como ficou o uso da área de praia e do mar com a chegada das 

pousadas, algumas contradições vieram à tona. Por um lado, em especial os pescadores, 

deram novos usos à suas jangadas, passando a realizar passeios com os turistas que se 



hospedam nas pousadas locais. Estes passeios são visitas às piscinas naturais
2
 marinhas, 

localizadas no início da Plataforma Continental, no ambiente recifal. Inclusive São Miguel 

dos Milagres já conta com uma associação de jangadeiros, para melhor organizar a 

atividade frente à demanda de turistas que buscam este serviço. Por outro lado, 

principalmente em São Miguel dos Milagres e Porto de Pedras, algumas pousadas tentaram 

„privatizar‟ trechos de praias. Foram relatados casos como palhoças de pescadores sendo 

impedidas de continuar junto à praia; catadores de mariscos e banhistas locais sendo 

pressionados a frequentar áreas afastadas das pousadas; fechamento de rotas de acesso ao 

mar que eram típicas do lugar e historicamente utilizadas por nativos. Esse tipo de atitude 

ocorre com mais frequência no caso dos enclaves de resorts, que “[...] satisfazem a maior 

parte das expectativas dos pacotes turísticos e suprimem a necessidade de uma maior 

interação com o ambiente e com a sociedade local” (PEARCE, 2003, p. 42). Portanto, 

práticas semelhantes associadas a pousadas da Rota Ecológica representam uma 

contradição em relação à orientação geral da sua oferta alternativa. 

 

Ao perguntarmos sobre as mudanças nos povoados locais, ficou claro que a chegada das 

pousadas propiciou um adensamento construtivo no sentido de infraestrutura e melhorias 

urbanas. Os turistas, no geral, procuram os melhores acessos para chegar ao seu destino. 

Assim, com os pedidos frequentes dos proprietários, somados aos da população local, a 

estrada principal da Rota Ecológica foi asfaltada, recebendo melhor iluminação. No 

entanto, todos os três municípios em questão ainda deixam a desejar nas questões de 

saneamento e telefonia. Com a melhoria na renda, também as casas de taipa passaram a ser 

substituídas por construções de alvenaria e novos mercadinhos, padarias, escolas, 

farmácias, postos de gasolina, são exemplos de empreendimentos que atualmente ocupam 

os antigos povoados que só tinham casas de pescadores e terrenos com coqueirais. Os 

entrevistados afirmaram que parte das melhorias urbanas locais é resultado da participação 

de donos de pousadas em reuniões com o poder público local. 

 

No aspecto ambiental, as críticas às pousadas foram unanimemente positivas. As 

características arquitetônicas das pousadas por si só já revelam uma relação diferente com 

o meio ambiente na Rota Ecológica. Inclusive, alguns dos proprietários iniciaram a 

organização da Associação Milagrense de Turismo Sustentável – Amitus, que trabalha com 

a limpeza de praias e manguezais, desde Passo de Camaragibe até Porto de Pedras. 

Atualmente, a Amitus é uma associação autônoma e as pousadas passaram a atuar como 

agentes colaboradores. O outro projeto que surgiu após a chegada das pousadas foi o 

Instituto Yandê: Educação, Cultura e Meio Ambiente, que reúne pessoas que trabalham 

direta ou indiretamente com o turismo na região. Existem dois projetos socioambientais 

que oferecem palestras sobre responsabilidade ambiental, confecção de artesanato, 

parcerias com o Senac, dentre outros serviços compartilhados com a comunidade. 

 

Observou-se ainda que a cultura, no sentido de tradições populares, parece não ter passado 

por grandes mudanças. Entretanto, sobre a cultura no sentido das vivências cotidianas, 

percebeu-se indícios de que o território da Rota Ecológica está se tornando diferente 

daquele do período anterior à chegada das pousadas. O número de empreendimentos e 

eventos relacionados ao turismo – fora os usos proporcionados pelas pousadas em estudo – 

vem aumentando de forma significativa. São novas formas do fazer turístico, com 

                                                           
2
 Piscina natural – termo descritivo usado no litoral da região Nordeste para designar corpos d‟água formados 

nos ambientes recifais (de arenito e/ou de corais) formados durante a maré baixa, assemelhando-se a piscinas, 

e que representam grande atratividade turística. 



filosofias diferentes das pousadas, atraindo grandes quantidades de visitantes a algumas 

partes do litoral da Rota Ecológica. Talvez isso se explique pelo fato de que com a 

divulgação da paisagem natural preservada, por parte das pousadas e dos seus hóspedes, o 

passeio para observação do peixe-boi no rio Tatuamunha e as festividades realizadas em 

certos períodos do ano, foi dado um grande impulso ao desenvolvimento turístico na área 

da Rota Ecológica, que ganha cada vez mais visibilidade. Ou seja, a região está começando 

a ser palco de atividades relacionadas ao turismo de massa. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho investigou as mudanças territoriais que ocorreram na Rota Ecológica como 

resultado da territorialização de pousadas que representam uma oferta alternativa de 

experiência turística, no litoral norte de Alagoas. O estudo constata que o turismo na Rota 

Ecológica despontou como uma alternativa econômica para as comunidades locais e 

provocou mudanças significativas nos territórios preexistentes, contribuindo para o 

surgimento de novas relações sociais locais e até mesmo mudando a imagem do lugar, que 

passou a ser visto como um território quase exclusivo de turismo alternativo. 

 

O estudo constatou que a territorialização desencadeada pelas pousadas da Rota Ecológica 

valoriza aspectos econômicos, sociais e culturais locais, ofertam emprego para pessoas do 

lugar, e adotam práticas de gestão ambiental que normalmente são associadas à noção de 

desenvolvimento sustentável. Consequentemente, a renda das pessoas aumentou e 

surgiram diversos tipos de serviços ligados direta ou indiretamente ao turismo das 

pousadas. 

 

Constata-se também que apesar da sua natureza alternativa, a espacialização das pousadas 

tem ocorrido sem apoio em uma política mais ampla de uso e ocupação do solo. Questiona-

se, portanto, os limites e imposições da intervenção da oferta turística local, e concordamos 

com Cruz (2002) segundo a qual qualquer forma de atividade turística, seja de massa ou 

alternativa, deve ser mediada por políticas públicas de planejamento integrado, e com a 

participação da comunidade local, a fim de minimizar eventuais conflitos entre residentes e 

os promotores do turismo. A ausência do poder público dos municípios em relação ao uso 

e ocupação do solo pelas pousadas pode explicar, em parte, alguns conflitos surgidos entre 

as pousadas e a comunidade local, em relação ao acesso às praias. 

 

O caso das pousadas da Rota Ecológica é útil para se pensar o planejamento urbano da 

zona costeira do país face à expansão da atividade turística, buscando-se criar mecanismos 

mais eficientes para a gestão do turismo, incluindo também ofertas alternativas, e não 

apenas o turismo de massa. Diante da dinâmica dos territórios resultado das pousadas da 

Rota Ecológica, associadas ao eixo do turismo alternativo, espera-se, com este trabalho, se 

encorajar a realização de pesquisas que enriqueçam o debate sobre alternativas ao turismo 

de massa que possam revelar formas mais harmônicas de vivências e permanências nos 

lugares. 
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