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“Não basta só saber é preciso agir. Todos sabem 

que a educação rompe barreiras e muda o mundo e 

as pessoas, mudar o mundo e mudar as pessoas 

são processos interligados, no Século XXI. Numa 

sociedade que utiliza cada vez mais as tecnologias 

da informação, a educação tem um papel decisivo 

na criação de outros mundos possíveis, mais justos, 

produtivos e sustentáveis para todos e todas. Uma 

educação emancipadora se faz através da formação 

para a consciência crítica e para a desalienação. 

Educar para um outro mundo possível é educar para 

a qualidade humana para além do capital" 

 

ISTVÁN MÉSZÁROS 

“A educação para além do capital, 2004” 



RESUMO 

 

Este trabalho busca investigar como ocorrem os processos de apropriações 
espaciais dos moradores e visitantes na Praia dos Anjos e Praia Grande, Arraial do 
Cabo – RJ. Tendo em vista a relevância do fenômeno turístico no município e 
nessas praias, que apresentam características relativamente opostas, optou-se por 
abordar o tema com o auxílio de categorias da geografia como espaço e território, no 
intuito de aprofundar o entendimento da dinâmica do turismo nesses espaços. A 
metodologia da pesquisa se constitui em exploratória, incluindo a aplicação de 
formulários estruturados com esses agentes sociais, além da captação de fotos dos 
espaços físicos das praias em diferentes momentos do dia e observação sistemática 
da pesquisadora sobre a infraestrutura turística disponível nesses lugares. Os 
resultados obtidos indicaram que a estrutura, uma das categorias fundamentais para 
a análise espacial, nesse caso influencia diretamente nos processos de 
apropriações dos visitantes e turistas nas praias através dos processos de ocupação 
urbana. 

Palavras chaves: Turismo; Apropriação do espaço; Território turístico; Arraial do 
Cabo,RJ; Praia dos Anjos; Praia Grande. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper seeks to investigate how the processes of spatial appropriations of 
residents and visitors in Praia Grande and Praia dos Anjos, Arraial do Cabo-RJ 
occur. In view of the relevance of the tourist phenomenon in this city and on these 
beaches, which have opposite characteristics, it was chosen to address the issue 
with the aid of categories of geography as space and territory, in order to deepen the 
understanding of the dynamics of tourism in these spaces. The research 
methodology is exploratory, including the application of structured forms with these 
social agents, in addition to capturing photos of physical spaces of beaches at 
different times of the day and systematic observation of the researcher about the 
touristic infrastructure available in these places. The results obtained indicated that 
the structure, one of the bottom-line categories for spatial analysis, in this case, 
directly affects appropriations processes of visitors and tourists on the beaches 
through the processes of urban occupation. 

Key words: Tourism; Spatial appropriations; Tourist territory; Arraial do Cabo,RJ; 
Praia dos Anjos; Praia Grande. 
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INTRODUÇÃO 

 

O município de Arraial do Cabo, localizado no Estado do Rio de Janeiro, 

ainda é pouco estudado no contexto do fenômeno turístico, porém é bastante 

abordado quando o assunto é meio ambiente, pesca artesanal e vida marinha 

(MENDONÇA, 2010; ROCHA-PESSOA, et al., 2008). O município tem sua história 

composta por períodos econômicos específicos que afetaram sua sociedade como 

um todo: ressaltando a pesca, o período da implantação e funcionamento da 

Companhia Nacional de Álcalis (CNA, conhecida também como Álcalis) e o 

fenômeno do turismo. Porém, esses acontecimentos não ocorreram de maneira 

isolada uns dos outros. Atualmente, o turismo é uma atividade de grande 

importância na economia do local, que reflete em toda a cadeia produtiva do 

município. 

Dentre as mais de dez praias que existem em Arraial do Cabo este trabalho 

de conclusão de curso focou sua análise em duas delas que despertaram a atenção 

do pesquisador, no âmbito do turismo e na disposição do espaço turístico, que são a 

Praia dos Anjos e a Praia Grande. A escolha dessas praias deu-se por possuírem 

características diferentes, tanto de paisagem, acesso, localização quanto o perfil dos 

frequentadores, além de terem um fluxo significativo de pessoas. 

A Praia dos Anjos foi o local de surgimento do município, local onde os 

portugueses desembarcaram em 1503 e onde foi construída a primeira igreja 

fechada do Brasil. Por esse motivo, suas construções são mais antigas que as da 

Praia Grande, com a predominância de construções parecidas e baixas. Localizada 

no bairro do Centro e abriga o Porto do Forno e o Cais dos Anjos. Geralmente, suas 

águas são mais calmas e mornas, o que atrai um número considerável de famílias 

com crianças e pessoas mais idosas, possuindo estreita faixa de areia com 1 km de 

extensão. Segundo o Instituto Estadual do Meio Ambiente (INEA) a Praia dos Anjos 

não é mais poluída, ainda que durante muitos anos o esgoto tenha sido despejado 

na praia sem tratamento adequado.  

A Praia Grande, por sua vez, localizada no bairro da Praia Grande do 

município, fica mais próxima à entrada de Arraial do Cabo e mais distante do Centro. 

Até os anos de 1980 era vista como uma praia selvagem e perigosa, ano em que 

começou sua rápida ocupação e maior frequência dos moradores e visitantes, pois a 
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Praia dos Anjos já não suportava mais o fluxo. É a maior praia em extensão de 

Arraial do Cabo, com extensão de 25 km, abrangendo os distritos de Monte Alto e 

Figueiras, tornando-se a seguir a Praia de Massambaba. Possui uma extensa faixa 

de areia e suas águas são mais agitadas e, geralmente mais frias, mais propícias à 

prática do surf e outros esportes náuticos, sendo uma praia de mar aberto, o que 

aumenta a incidência de ventos.  

A motivação para o estudo surgiu a partir de um interesse pessoal pelo local, 

pois a pesquisadora é frequentadora do município desde sua infância e já residiu na 

cidade. O interesse na pesquisa aumentou pela falta de pesquisas e estudos sobre o 

turismo no destino no passado e na atualidade, pois se acredita no seu enorme 

potencial turístico, se bem planejado e implementado.   

Pela falta de estudos nessa área em Arraial do Cabo, a presente pesquisa se 

torna inovadora e uma base para que os estudos tenham continuidade sobre outros 

enfoques do turismo na cidade, levando em conta diversos olhares dos agentes 

sociais. A abordagem dada não tem o objetivo de restringir o estudo ou muito menos 

delimitá-lo, mas sim instigar novas abordagens para os lugares turísticos. Tendo em 

vista esse pensamento, levantou-se a seguinte questão: Como ocorrem os 

processos de apropriação espacial pelos moradores e turistas na Praia dos Anjos e 

na Praia Grande em Arraial do Cabo? 

Partindo desse questionamento, a hipótese levantada foi de que seja provável 

que os moradores e visitantes de Arraial do Cabo frequentadores da a Praia dos 

Anjos e a Praia Grande, possuam processos de apropriação bastante distintos, 

assim como os perfis dos públicos de ambas. 

Sendo assim, o objetivo geral do estudo é apresentar os processos de 

apropriação espacial dos moradores e visitantes na Praia dos Anjos e na Praia 

Grande, entendendo como eles se relacionam com esses espaços e percebem as 

praias. Tendo os seguintes objetivos específicos: descrever como se deu o 

desenvolvimento socioeconômico do município de Arraial do Cabo; contextualizar o 

município no turismo do Estado do Rio de Janeiro; discutir conceitos geográficos dos 

processos de apropriação do espaço; identificar a evolução do uso turístico das 

praias ao longo do tempo; reconhecer os processos de apropriação do espaço por 

parte dos moradores e visitantes das praias dos Anjos e Grande. 

A metodologia de pesquisa se constitui em exploratória com o objetivo de 

familiarizar-se com o fenômeno investigado, através da aplicação de entrevistas 
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estruturadas in loco com os dois agentes sociais do destino. A técnica utilizada foi de 

aplicação de formulários estruturados, com perguntas abertas e fechadas, uma vez 

que possibilitam maior flexibilidade na coleta das informações, permitindo reconstruir 

e adaptar eventuais indagações que surgissem no decorrer da entrevista. Os 

formulários (Apêndices A e B) continham quatro partes principais: informações sobre 

local de residência, hábitos em relação às praias no geral e às praias estudadas, 

avaliações e percepções e perfil socioeconômico do respondente. Paralelamente, 

também foi utilizada a técnica de observação sistemática, em que se analisaram as 

infraestruturas dos locais, equipamentos, atrativos turísticos, rotinas e hábitos dos 

frequentadores, registrados no diário de campo da pesquisadora. Além de 

fotografias tiradas dos espaços das areias das praias, em diferentes horários, a fim 

de entender a dinâmica espacial da movimentação das pessoas ao longo do dia. 

Foi observado que outras publicações (AMORIM et al, 2010; FOUNTOURA; 

ROSA, 2010; SILVA e SOUZA, 2012)  sobre o uso turístico das praias a questão do 

espaço é abordado sobre o viés da percepção dos visitantes do destino, porém o 

objetivo deste trabalho vai além. Buscou-se entender como se dá a apropriação do 

espaço pelos agentes sociais nas praias estudadas, entendendo que uma pessoa 

pode perceber um espaço, mas não fazer parte dele. Nesse caso, trata-se da 

relação visitante e morador com o espaço turístico mais profundamente, tendo como 

premissa que a pessoa se apropria do espaço e como consequência o mesmo lhe 

pertence, assim como o agente social se torna parte do mesmo.  

Este trabalho está divido em três capítulos. O primeiro capítulo, intitulado 

“Turismo, espaço e território” aborda a revisão de literatura necessária para dar base 

teórica às pesquisas e análises realizadas. Esta parte inclui a discussão sobre 

turismo, espaço e território turístico e o uso turístico das praias, trazendo os debates 

sobre os elementos necessários para se analisar os processos de apropriação do 

espaço para turismo. Assim, conceitos sobre território e espaço público foram 

contemplados para a fundamentação teórica do presente trabalho, tendo em vista 

que as praias são territorialmente apropriadas pelos agentes sociais produtores do 

turismo. Para isso foi utilizado autores como Cruz (2001), Rodrigues (1997), Fratucci 

(2008, 2000a) e Boullón (2002). Além de autores que falam do espaço geográfico de 

modo geral, Santos (1985, 2004) e Narciso (2009). Neste capítulo também se dá 

uma breve contextualização do uso turístico das praias brasileiras ao longo dos 
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anos, com o auxílio de fontes oficiais do Ministério do Turismo, Barreto (2010) e 

Cunha e Silva (2011).  

No capítulo seguinte, intitulado “Arraial do Cabo” é apresentado uma breve 

contextualização histórica de Arraial do cabo, descrevendo os períodos econômicos 

que perpassaram pela história da população cabista1 como um todo: atividade 

pesqueira, a instalação a Álcalis e o fenômeno do turismo. Essas fases não foram 

necessariamente um ciclo fechado em si, pois o início de uma não significa o final da 

outra, elas ocorreram e/ou ocorrem concomitantemente. Para essa parte recorreu-se 

a autores como Ribeiro (2012) e Pereira (2009).  Ainda neste capítulo, pretendeu-se 

contextualizar o turismo do Estado do Rio de Janeiro, com o foco na interiorização 

do turismo principalmente sobre a Costa do Sol, região turística na qual Arraial do 

Cabo está inserido. Por consequência, auxiliar no entendimento do turismo no 

município estudado, elucidando as características da sua oferta, demanda e 

histórico das políticas públicas no turismo, com o auxílio dos autores Machado 

(2008) e Fratucci (2000a).  

O terceiro capítulo consiste na apresentação dos resultados da pesquisa de 

campo, contendo também os procedimentos metodológicos utilizados e a mostra 

dos dados obtidos com a discussão a cerca dos mesmos. Nessa seção foi escolhida 

a delimitação de análise dos dados obtidos pelos visitantes e moradores em 

separado. Nos primeiro e segundo subcapítulos é tratada a apropriação dos 

visitantes e moradores em ambas as praias, respectivamente, pois se entende que 

para se refutar a hipótese é necessário demonstrar os dois agentes sociais em 

separado, a priori. Posteriormente, no terceiro subcapítulo traz-se uma comparação 

das apropriações da Praia dos Anjos e Praia Grande pelos moradores e visitantes, 

elucidando conceitos debatidos no referencial teórico, a partir de suas percepções e 

hábitos. Em seguida as considerações finais. 

                                                           
1
 O gentílico de Arraial do Cabo é cabista, ou seja, quem nasce na cidade de Arraial do Cabo. (IBGE) 
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1  TURISMO, ESPAÇO E TERRITÓRIO 

 

O turismo é um fenômeno socioespacial que tem ganhado importância em 

estudos científicos por trazer consigo diversos fatores que compõem a sociedade 

como um todo, fatores sociais, políticos, econômicos e culturais, por exemplo. Pelo 

fato de possuir uma característica mais abrangente a outros campos surge a 

possibilidade de estudá-lo por um viés multidisciplinar. Variáveis de análise do 

fenômeno podem se utilizar de algum outro campo científico para fazer os 

cruzamentos no sentido de entender melhor sua dinâmica. 

Visto isso, o presente capítulo do trabalho se utiliza de alguns conceitos da 

geografia para embasar a pesquisa de campo apresentada. Conceitos como o 

espaço e território, com a intenção de entender como se dão os processos de 

apropriação dos agentes sociais produtores do turismo, visitante e morador no 

espaço.  

 

1.1  ESPAÇO, ESPAÇO PÚBLICO E TERRITÓRIO 

 

Antes de abordar a questão da apropriação dos espaços é preciso ter clareza 

a respeito de conceitos como espaço, neste caso, espaço público, território e 

posteriormente seus cruzamentos com o fenômeno do turismo. 

Nesse contexto, concorda-se que espaço é resultado da acumulação desigual 

de tempos (SANTOS, 2004), sendo composto pelo conjunto de formas 

representativas de relações sociais do passado e do presente, e formado por uma 

estrutura composta por relações que estão acontecendo e manifestando-se através 

de processos e funções (SANTOS, 1985). Os processos e funções são categorias 

fundamentais para a análise espacial, assim como as formas e estruturas. 

Entendem-se os processos como uma ou mais ações contínuas que se 

desenvolvem em direção a um resultado determinado, pautados no tempo 

provocando algum tipo de mudança ou não. Pode ocorrer a continuidade de funções 

ou formas, ao longo do tempo, por exemplo. Exigem análises diacrônicas da 

estrutura para captar o dinamismo do espaço, ocorrências que acontecem através 

do tempo. A forma se refere ao aspecto visível do espaço, é referente à sua 

concretude. As funções são tarefas ou atividades esperadas que ocorrem a partir de 

uma análise sincrônica, ou seja, ao mesmo tempo Ela dá sentido a forma visto que 
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um objeto no espaço não subsiste desprovido de tarefa e, por outro lado, a tarefa 

não pode ser desempenhada sem a forma, daí a relação direta entre as duas. E a 

estrutura extrapola o estudo da forma, pois pretende expressar a dependência 

mútua entre as partes do todo. É o aspecto "invisível” construído pela inter-relação 

das diversas funções desempenhadas pelas/nas formas. Por isso para compreendê-

la é preciso sempre considerar a dinâmica social de cada período. O espaço, dessa 

maneira, é construído processualmente e contém uma estrutura organizada por 

formas e funções que podem mudar historicamente em consonância com cada 

sociedade (SANTOS, 1985) 

 
 
Para se compreender o espaço social em qualquer tempo, é 
fundamental tomar em conjunto a forma, a função e a estrutura, 
como se tratasse de um conceito único. Não se pode analisar o 
espaço através de um só desses conceitos, ou mesmo de uma 
combinação de dois deles. (SANTOS, 1985, p. 56) 
 
 

Dentro dessa perspectiva, concorda-se que o espaço urbano na cidade atual 

é “produto da realização social dos agentes promotores da dinâmica urbana 

capitalista” (GOIS et al, 2012, p.45). Os agentes promotores que constroem o 

espaço, na visão desse autor, seriam os proprietários dos meios de produção 

(sobretudo os grandes industriais), proprietários fundiários, promotores imobiliários, 

o Estado e os grupos sociais excluídos. O espaço público deve ser uma fonte de 

forte representação pessoal, cultural e social dos agentes políticos, sociais, 

religiosos, culturais e intelectuais que constituem a sociedade. (NARCISO, 2009).  

O espaço é palco dos acontecimentos da vida, sendo realizados por atores 

que também são conhecidos por agentes sociais, que se expressam, se manifestam 

e atuam no espaço. Deve-se levar em consideração que esses agentes promotores 

descritos por Gois et al (2012) não são engessados na prática, mas para fins de 

análise e estudos eles são geralmente separados de diferentes formas, de acordo 

com cada campo. Suas expressões nem sempre ocorrem de forma democrática e 

livre, como defendida por Narciso (2009), visto que existem barreiras físicas e 

simbólicas em qualquer espaço, mesmo nos espaços públicos, impostas pelas 

características de exclusão que o sistema capitalista possui. 

Gomes (2002, p.163) afirma que “o espaço público é o lugar das indiferenças, 

ou seja, onde as afinidades sociais, os jogos de prestígio, as diferenças, quaisquer 
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que sejam, devem se submeter às regras da civilidade”. O espaço público descrito 

por Narciso (2009, p. 265) apresenta-se como 

 
 
um lugar aberto, de acesso irrestrito, um ponto estruturante da malha 
urbana e confluência de vários caminhos e lugares, é um espaço de 
passagem e permanência, construído por diversos agentes, quer na 
sua forma material ou vivencial. O Espaço público é uma estrutura e 
estratégica de forma caracterizada pelos elementos constituintes 
(que o individualizam), social e econômica. 
 
 

O espaço público, como as praias, objeto empírico dessa pesquisa, também é 

palco dos acontecimentos e encontros complexos. A praia, além de ser um local 

público, adquire diversas funções e significados ao longo do tempo, dependendo dos 

agentes sociais que delas se apropriam, de acordo com interesses individuais e/ou 

coletivos. Acredita-se que a complexidade do espaço público esteja pautada nas 

diferentes dinâmicas dos processos de apropriação de cada agente, pois, a 

princípio, não existe nenhuma barreira física para os agentes sociais. Os espaços 

são apropriados pelos agentes sociais envolvidos, e tais ações sobre o espaço é 

que o transforma em território. 

Nesse contexto, o território é entendido como uma teia ou rede de relações 

sociais que se projetam no espaço, historicamente construído. (SOUZA, 1995). A 

produção do território, através do uso do espaço, é que torna possível a existência 

de diferentes territórios, apropriados por diferentes grupos sociais, em períodos 

históricos diferentes. Os diferentes usos do território são marcados pelas 

intencionalidades dos agentes sociais que configuram seus interesses através da 

apropriação e produção do mesmo, estruturando diferentes territorialidades. 

(CUNHA; SILVA, 2011) 

Lefebvre (1969)2 afirma que a apropriação usada com o sentido de uso, teria 

dado lugar à posse, privilégio de poucos, problematizando a relação dos agentes 

sociais no espaço e provocando a disputa dos territórios. Essas apropriações podem 

ser vistas como artifícios para se reproduzir seus direitos e deveres civis. (apud 

FERREIRA, 2007) 

                                                           
2
 LEFEBVRE, H. O direito à cidade. São Paulo, Documentos, 1969. In: FERREIRA, P. E. B. A 

apropriação do espaço urbano e as políticas de intervenção urbana e habitacional no centro de São 
Paulo. 131f. Dissertação (Mestrado). Departamento de Arquitetura e Urbanismo, USP, São Paulo, 
2007 
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A apropriação é o segundo ato pelo qual um sujeito toma posse de algo que 

não lhe pertence e o torna próprio, seja concreta ou simbolicamente. A apropriação 

envolve necessariamente a interação recíproca entre o agente social e o espaço, na 

qual o primeiro age no sentido de moldar os lugares segundo suas necessidades e 

desejos e o seu contexto social. Os lugares, em contrapartida, tornam-se receptivos. 

Essa influência de mão dupla é a razão pela qual as pessoas e os grupos 

encontram, ou não, sua identidade nos diversos lugares em que vivem. (NARCISO, 

2009) 

Lynch (1980)3 citado por Narciso (2009) afirma que a forma dos espaços tem 

forte influência na sua apropriação. A forma é constituída (ou deveria ser) pelas 

representações espaciais, sociais e políticas do contexto que a reproduz. 

Individualiza e marca determinada territorialidade através de elementos que a 

compõem. As ruas, as praças, os parques e as praias, podem ter um sentido 

diferenciado ao longo dos tempos, e merecem uma especial atenção no momento 

de intervenção.  

No caso, o poder público, agente que administra os espaços públicos, deve 

levar em consideração como os outros agentes sociais se relacionam com o espaço 

na hora da tomada de decisões e aplicação das ações estratégicas do governo. 

Segundo, Cunha e Silva (2011), as praias, como a maioria dos bens turísticos 

também são de uso comum. Considerando-se o aspecto jurídico do art. 10, da Lei 

7.661/88, pode-se afirma que as áreas de praias são bens públicos e que qualquer 

forma de impedir o livre acesso e uso dessas áreas se constitui em infração a 

legislação federal. 

As praias possuem suas peculiaridades e apresentam um fluxo significativo 

de pessoas com diferentes motivações, por terem, geralmente, um espaço físico 

grande, com opções para descanso, diversão, prática de esportes. Na maioria dos 

casos, esses locais possuem infraestrutura de suporte para alimentação, entre 

outras funções para os trabalhadores do local. Essa complexidade também aumenta 

quando esse espaço é apropriado para o turismo, a partir da chegada de turistas e 

                                                           
3 LYNCH, K. A imagem da cidade. Lisboa: Edições 70, 1980. In: NARCISO, C. A. F. Espaço público: 

ação política e práticas de apropriação. Conceito e procedências. Estudos e pesquisas em psicologia, 
UERJ, RJ. ANO 9, N.2, P. 265-391, 2° Semestre de 2009. ISSN: 1808-4281. Disponível em: 
<HTTP://www.revispsi.uerj.br/v9n2/artigos/pdf/v9n2a02.pdf >Acesso em: 30 de Jan. 2015. 
 

http://www.revispsi.uerj.br/v9n2/artigos/pdf/v9n2a02.pdf
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infraestrutura turística, inicialmente. Sendo assim, é preciso entender como o turismo 

é analisado sobre a ótica espacial, para posteriormente compreender os processos 

de apropriação do espaço pelos agentes sociais escolhidos para a pesquisa, 

visitantes e moradores. 

 

1.2  ESPAÇO E TERRITÓRIO TURÍSTICO 

 

Dando continuidade ao embasamento teórico, o turismo é considerado como 

uma prática social que envolve o deslocamento de pessoas pelo território e que tem 

o espaço geográfico como seu principal objeto de consumo. Por ser uma prática 

social, o turismo é fortemente determinado pela cultura, sendo “a única prática social 

que consome elementarmente espaço”. (CRUZ, 2001, p. 12). O espaço turístico, 

como todo espaço geográfico, não pode ser definido por fronteiras delimitadas, 

mesmo por que pelo menos um dos seus elementos básicos lhe é exterior – a 

demanda. (RODRIGUES, 1997). Para Boullón (2002, p. 9), “o espaço turístico é 

consequência da presença e distribuição no território dos atrativos turísticos”. 

Nesse sentido, deu-se preferência a debates sobre turismo que englobasse 

as variáveis geográficas, tratando o fenômeno turístico como um fenômeno 

socioespacial, como Fratucci (2008, p. 277) quando afirma que:  

 
 
O fenômeno turístico surge de encontros aleatórios – 
intencionais ou não – entre os diversos agentes sociais que, 
dentro de uma aparente desordem inicial, articulam um feixe de 
ações, relações e interações modificadoras do comportamento 
e da natureza dos elementos, corpos, objetos ou territórios 
envolvidos. 
 

 

Para Rodrigues (1997, p.43), “A dificuldade para se definir o espaço turístico 

está basicamente em captar o peso ou a força que essa atividade exerce na 

produção do espaço”. Visto por esse prisma, a complexidade das variáveis e dos 

elementos que compõem o turismo impõe uma postura mais dinâmica para análise. 

É preciso enfoques multidisciplinares que dialoguem com outras áreas para melhor 

estudo e como consequência sua compreensão, como a geografia nesse caso. 

Cruz (2001, p.12) se aprofunda mais sobre o tema, e coloca o turismo na 

produção do espaço geográfico, no sentido da criação de territórios turísticos. 
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Considera o conjunto de relações em que a atividade do turismo se desenvolve, bem 

como suas dimensões (global e local), onde o turismo representa apenas uma parte 

de um imenso “jogo de relações”. Ainda segundo Cruz (2001, p. 17), “os espaços 

são diferentemente valorizados pelas sociedades”, sendo assim, pode ser 

considerado espaço do turismo.  

A construção social do espaço discutida por Rodrigues (1997) aborda a 

produção e reprodução do espaço para atender a uma demanda específica do 

turismo que dá significado à análise dessa atividade. Tavares et al (2004) afirmam 

que a construção dos espaços do turismo motiva uma função essencial que é a 

produção de bens, serviços e ideias, em consonância com o momento histórico atual 

marcado pelo meio técnico-científico-informacional. Assim como Rodriguez (1997), 

Cruz (2001) e Knafou (1996), indicam que a produção do espaço do turismo seria a 

turistificação de porções do espaço, ou seja, a criação de territórios do turismo.  

Para Knafou (1996), o turismo enquanto fenômeno socioespacial 

contemporâneo se apropria dos espaços através da produção do espaço e os 

tornam territórios turísticos, a partir de processos que ele denomina como de 

turistificação. Esses processos de apropriação dos espaços pela prática social do 

turismo resultam na formação dos territórios turísticos, que incluem a inserção de 

“objetos turísticos”, “objetos de suporte” (a infraestrutura necessária para o uso) mais 

a presença do turista, fazendo assim surgir o lugar turístico. (CRUZ, 2001, p 13). O 

lugar turístico é então, entendido como o território onde o turismo acontece, onde 

ocorrem interações e inter-relações temporárias entre o anfitrião e o turista, aos 

quais irão permitir um contato direto entre eles sem barreiras, tanto físicas quanto 

simbólicas, e o reconhecimento da existência do outro, recíproca e 

simultaneamente. (FRATUCCI, 2000b) 

No âmbito da comunidade local, sua territorialidade nos destinos turísticos é 

modificada. A população anfitriã redefine seus espaços de vida, de circulação e até 

mesmo de lazer, muitas vezes isolando ou reservando alguns trechos desse espaço 

para os turistas, na tentativa de não conviver com o estranho. A exemplo disso 

existem certos pontos nas cidades considerados turísticos onde o morador quase 

não frequenta, a não ser no papel de trabalhador, de fornecedor de mão de obra. 

(FRATUCCI, 2008) 

Podem, então, ocorrer disputas territoriais quando há a apropriação do 

espaço para o turismo. Levando em conta que não existe um lugar absolutamente 
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sem contato com o turismo atualmente, pois o mundo está globalizado, volta-se a 

frisar a importância de se entender os processos de apropriação do espaço pelos 

agentes sociais para que esses “choques” sejam amenizados. Tendo em vista que 

um destino turístico só é inteiramente sustentável quando é benéfico para os 

agentes sociais, principalmente, para a comunidade local.  

Entendendo assim a função do turismo na apropriação dos espaços por seus 

agentes sociais, produzindo e reproduzindo o espaço. Para isso, é necessário se 

conhecer mais a fundo sobre as especificidades dos agentes sociais produtores do 

turismo. 

Para Fratucci (2008, p.74), “os agentes sociais produtores do turismo e da 

atividade por ele gerada são ativos e passivos e estabelecem uma rede complexa de 

relações de acordo com a lógica territorial do turismo contemporâneo”. 

Considerando o termo agente como sendo o instrumento que produz um efeito sobre 

determinado fato ou atividade, os agentes sociais produtores do turismo compõem-

se de “pessoas, grupos sociais, empresas/firmas e instituições com poder de gerar 

um efeito sobre o fenômeno e/ou sobre a atividade turística” (FRATUCCI, 2008, 

p.74). Em outras palavras, quem interveem, modificam ou influenciam no fenômeno 

do turismo. As diferenças de classes sociais interferem diretamente na forma de 

atuação de cada agente, principalmente na sua lógica de territorialização dentro do 

espaço dos destinos turísticos, levando assim diferentes formas de apropriação. 

Os agentes sociais produtores do turismo são considerados os turistas, o 

mercado turístico, o poder público, a população residente, que se dividem em 

trabalhadores direitos, trabalhadores indiretos e a população residente não envolvida 

com o turismo. Os turistas ou visitantes se desterritorializam temporariamente, 

afastando-se do seu entorno habitual de vida e se deslocam para o destino, 

pautados pela lógica do ócio/ lazer. Possuem territorialidade flexível e sazonal e se 

apropriam dos valores materiais e imateriais dos destinos turísticos. Dependendo do 

seu comportamento durante seus deslocamentos, ele irá se territorializar 

temporariamente com menos ou mais intensidade, estabelecendo redes de 

relacionamentos mais ou menos fluidas. O mercado turístico é regido pela lógica do 

capital que surge a partir das necessidades geradas pelos deslocamentos 

temporários do turista. O capital, por meio dos seus representantes, mercantilizou o 

fenômeno e o transformou em mais uma atividade econômica típica da atual 
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sociedade de consumo que nem sempre leva em consideração os interesses e 

necessidades da comunidade local (RODRIGUES,1997; CRUZ, 2001).  

O poder público/Estado, na teoria, age no sentido de utilizar o turismo como 

uma ferramenta para implementação de processos de desenvolvimento locais, além 

de estabelecer regras e normas para o sistema turístico. Segue pela lógica estatal e 

por vezes, pela lógica do capital, tendendo aos interesses privados. A população 

residente, ou seja, a comunidade anfitriã pode ser envolvida com o turismo ou não. 

Os trabalhadores diretos é o grupo de agentes sociais que tem no turismo o meio 

principal de obtenção de renda para sua sobrevivência, podendo ser informais e 

formais. Já os trabalhadores indiretos tem importante função no turismo de um 

destino, pois graças a complexidade da cadeia produtiva do turismo os seus efeitos 

multiplicadores gera um grande número de empregos indiretos. Porém, por não 

depender exclusivamente do turismo, nem sempre percebem sua importância na 

participação da produtividade do sistema turístico local. A população residente não 

envolvida com o turismo é o agente social menos reconhecido pelo sistema turístico, 

mas de importância estratégica para o seu funcionamento, pois cede o direito de uso 

do seu espaço de vida para o uso temporário dos turistas. (FRATUCCI, 2008). 

É preciso esclarecer que nesse trabalho escolheu-se utilizar o termo visitante 

quando se refere aos turistas e excursionistas da pesquisa. Segundo Beni (2001), 

turistas são visitantes temporários que permanecem pelo menos 24 horas no destino 

visitado e cuja finalidade da viagem pode ser classificada sob um dos seguintes 

tópicos: lazer, negócios, família, missões e conferências e os excursionistas são 

visitantes temporários que permaneçam menos de 24 horas no destino visitado.  

Dando sequência aos parâmetros de análise dos agentes sociais, além da 

relação espaço/indivíduo a relação entre os agentes sociais deve ser levada em 

consideração. Segundo Knafou (1996), conflitos existentes nos lugares apropriados 

pelo turismo são resultantes das diferenças de territorialidades que caracterizam o 

uso de seus territórios pelos visitantes e pela comunidade local. Porém, esse 

assunto não será profundamente abordado aqui porque o objetivo principal dessa 

pesquisa não é analisar as relações ou conflitos que produzem e transformam o 

espaço, mas os diferentes processos de apropriação dos visitantes e moradores da 

Praia dos Anjos e Praia Grande. Nesse sentido, concorda-se com Sobarzo (2006) 

quando o autor considera que o espaço possibilita encontros impessoais e anônimos 
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e a copresença de diferentes grupos sociais, compartilhando assim os mesmos 

territórios com outras pessoas sem a necessidade de conhecê-las profundamente. 

No entanto, leva-se em consideração opiniões e explanações que foram 

levantadas na pesquisa de campo sobre essa relação visitante/visitado, pois os 

conflitos entre territórios transpassam pelos processos de apropriação. Assim 

também, a infraestrutura do espaço estudado será levada em consideração, pois 

segundo Rodrigues (1997, p. 45) “não se pode negar a concretude do espaço 

turístico expressa pelo seu território, que, todavia, não representa a totalidade 

espacial.” 

Sendo assim, a partir das explanações sobre o turismo, espaço e território e a 

importância de seus cruzamentos com o uso turístico das praias são importantes 

para o embasamento do presente trabalho, pois os espaços das praias são o objeto 

de estudo do presente trabalho. 

 

1.3  USO TURÍSTICO DAS PRAIAS  

 

As formas como as pessoas se apropriam das praias modificaram-se ao longo 

da História. No período entre o século II a.C. e o século II d.C., com a construção de 

muitas estradas ao longo dos territórios pertencentes ao Império Romano as 

pessoas tinham facilidade para viajar e o faziam com frequência. De Roma saía um 

expressivo número de pessoas para o campo, o mar, as águas termais, os templos e 

os festivais, quantidade que até ultrapassava os fluxos do século XVIII (auge do 

Grand Tour4). Através de informações obtidas por registros em azulejos, placas, 

vasos, mapas, demonstram que os romanos iam à praia para buscar divertimento. 

Iam aos spas5 à procura de curas para doenças - nas termas como os romanos 

conheciam. Porém, com o colapso do Império Romano e o início da Idade Média as 

viagens de lazer na Europa foram abaladas, especialmente, no uso da água para 

fins de recreação, ajudado também pela a introdução da moral cristã, tornando 

pecado os banhos públicos. (BARRETO, 2010) 

                                                           
4
 “Grand Tour, expressão pela qual vieram a ser denominadas as viagens aristocráticas pelo 

continente europeu, anteriores à gradativa substituição do tempo orgânico pela regulação do tempo e 
sua divisão em tempo de trabalho e tempo de lazer no mundo moderno sob o capitalismo.” 
(SALGUEIRO, 2002, p. 290) 
5
 Spas eram grandes estâncias termais que onde se fazia uso de águas termais. Hoje em dia são 

estabelecimentos comerciais destinados a tratamentos de beleza e a atividades de bem-estar. 
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A função balneária reaparece na Europa em meados do século XVIII para fins 

medicinais. Com o rápido crescimento dos balneários e da população de algumas 

cidades, observou-se a grande procura desses locais para o lazer, gerando assim 

uma concentração de serviços relativamente especializados e únicos. 

Paralelamente, ocorreu o desenvolvimento de comunidades da classe trabalhadora 

que se autorregulavam, e mantinham certa autonomia em relação às novas ou 

antigas instituições da sociedade no geral. Essas comunidades foram importantes 

para o desenvolvimento de formas de lazer da classe trabalhadora que era 

segregada e limitada pelo espaço e tempo, excluída do divertimento, da religião e 

das festividades. (URRY, 1996). 

No final do século XVIII e início do XIX houve certa mudança de valores na 

procura dos espaços de lazer, principalmente na Inglaterra, França, Itália e Espanha. 

Buscou-se uma apropriação do espaço ligada ao espírito romântico da época, pelo 

qual a apreciação da paisagem era tida como principal atividade, incluindo também 

os trechos do litoral, encorajando aos visitantes para os banhos de mar. O processo 

de industrialização e melhoria dos sistemas de transporte também facilitou o acesso 

às cidades litorâneas, e o visitante em alguns balneários já não era somente 

originário de classes abastadas, mas também seus trabalhadores. (URRY, 1996). 

No período entre as duas grandes guerras mundiais do século XX, as férias e 

feriados à beira-mar ainda eram a forma predominante de aproveitar o tempo livre 

na Grã-Bretanha e em toda a Europa, tendo se expandido com maior rapidez do que 

qualquer outro tipo de atividade. No pós Segunda Guerra Mundial, um período 

caracterizado pela crise pesqueira, devido à pesca predatória e em grande escala 

(empresarial) e pela redução da pesca artesanal, transformou gradativamente a 

paisagem das praias no recurso principal a ser explorado como uma nova alternativa 

de emprego e renda. E fundamentalmente, a partir da década de 60 do século XX, 

que o turismo começa a ser considerado como um fenômeno social, com o 

crescimento expressivo dos fluxos turísticos para as regiões litorâneas. O turismo 

está inserido em um processo histórico-cultural de busca pelo prazer e descanso 

que fez com que, nesta década, surgissem os chamados três “S” do turismo: a 

busca pelo Sun, Sand and Sex (Sol, Praia e Sexo). A natureza, de elevada 

atratividade, começou a ser uma “mercadoria” vendida mais intensamente pelo 

turismo, enquanto uma importante atividade econômica. (MENDONÇA, 2012; URRY, 

1996). 
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Pode-se considerar que a primeira tentativa de planejamento regional do 

turismo foi realizada pela Espanha com o Estudo para Ordenação Turística da Costa 

do Sol, feito em 1955, pela então Secretaria Geral de Ordenação Econômica e 

Social da Presidência do Governo Espanhol. Porém, a realidade do planejamento do 

turismo começou em 1961 quando a França comprou 1500 hectares de terreno no 

litoral do mediterrâneo, compreendido entre La Camargue e a Espanha, como 

preparativo para execução do grande desenvolvimento turístico Languedoc-

Roussilón. Seu início efetivo se deu em 1965, com área de 180 quilômetros de 

praias, com seis unidades turísticas reunindo ao redor uma infraestrutura parecida 

com as antigas estações balneárias da região. (ACERENZA, 1991) 

Ainda na década de 1960 o segmento de sol e praia amplia-se para outros 

continentes, surgindo os grandes destinos turísticos litorâneos, como Acapulco 

(México), Viña Del Mar (Chile), Mar del Plata (Argentina), Punta Del Este (Uruguai). 

(BRASIL, 2011). Acereza (1991) observa que o surgimento dos primeiros núcleos 

praianos deu-se em regiões frias e não nas partes tropicais do continente 

americano. Esse fato se deu, porque imigrantes europeus trouxeram o costume de 

passar o verão à beira mar em temperaturas similares às encontradas na nessas 

cidades da América. 

Na década de 1970 surgiu, inicialmente em alguns países mais 

desenvolvidos, a preocupação com o meio ambiente, pois se observou um grande 

avanço de empreendimentos turísticos e seus impactos. Os americanos defenderam 

a necessidade de cuidar dos recursos naturais para que não houvesse prejuízo 

financeiro, já em outros países combateu-se a “poluição por turismo”. (BARRETO, 

2010). No entanto, não se tem registro de alguma ação do governo brasileiro acerca 

desse assunto nesta década sobre os espaços das praias ou sobre o meio ambiente 

no geral. 

O início do uso da praia para fins turísticos no Brasil se deu no município do 

Guarujá6 no Estado de São Paulo, ainda no final do século XIX e início do século 

XX, com a construção de um balneário inspirado nos moldes europeus. Na 

sequência, outros municípios foram se desenvolvendo turisticamente com base 

nesse segmento, podendo destacar Santos (SP) e o Rio de Janeiro (RJ), na década 

de 1920.  

                                                           
6
 Fontes: http://portal.guaruja.sp.gov.br/historia-e-cultura/; 

http://www1.folha.uol.com.br/turismo/2011/09/978987- agitado-guaruja-e-balneario-desde-1893.shtml 

http://portal.guaruja.sp.gov.br/historia-e-cultura/
http://www1.folha.uol.com.br/turismo/2011/09/978987-%20agitado-guaruja-e-balneario-desde-1893.shtml
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No início da década de 1980, esse segmento passa a ser desenvolvido junto 

a margens de rios e entorno de lagos e de reservatórios interiores, sendo bastante 

comum o emprego do termo “orla” para esses ambientes. Atualmente, merece 

destaque a região Nordeste como destino de turismo de sol e praia do Brasil, 

principalmente por suas características climáticas de sol e calor o ano todo. 

(BRASIL, 2011)  

Desta forma, a busca por esse tipo de turismo localizado no litoral é um dos 

principais fatores de atratividade do turismo na contemporaneidade. Segundo a 

Cartilha de Segmentação do Turismo (2006) o turismo de sol e praia constitui-se das 

atividades turísticas relacionadas à recreação, entretenimento ou descanso em 

praias, em função da presença conjunta de água, sol e calor.  

No Brasil, com a criação do Ministério Brasileiro de Turismo, em 2003, os 

elementos sol e praia são direcionados às políticas públicas de turismo como 

segmento de mercado. Nas ações de planejamento e gestão do turismo, a orla 

marítima deve ser abordada como área de interação entre os fenômenos terrestres e 

marinhos, que abriga as praias e outros recursos naturais, e os principais 

equipamentos e serviços de suporte a diferentes atividades socioeconômicas, 

inclusive o turismo. No caso, o turismo nas praias marítimas é responsável pela 

atração dos maiores fluxos de visitantes estrangeiros no Brasil, o que contribui 

significativamente para a captação de divisas internacionais para o país. (BRASIL, 

2011). 

Tendo em vista a alta atratividade das praias do litoral brasileiro é preciso 

levar em consideração, ao realizar o planejamento do destino, a capacidade de 

carga desses espaços. Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), o 

conceito de capacidade de carga é o número máximo de pessoas que pode visitar, 

em simultâneo, um determinado destino turístico sem destruir suas condições atuais, 

tanto físicas, ecológicas, econômicas quanto socioculturais e sem causar redução da 

satisfação dos visitantes” (OMT, 1981). Sendo assim, a avaliação da capacidade de 

carga é utilizada para avaliar o impacto do turismo no espaço e no ambiente, 

estando ligada ao conceito de sustentabilidade. Para Knafou (1996) é a capacidade 

a qual não poderia ultrapassar um certo limiar, a partir do qual o local se saturaria, 

sendo o limite máximo do crescimento turístico. Após essa saturação, segundo o 

conceito de ciclo de vida de Butler (2006), ou o destino se encaminha para o declínio 

ou para o rejuvenescimento. Se as ações governamentais não se modificarem a 
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tendência é seguir para o estágio de declínio, quando o número de turistas decresce 

e de seu impacto se torna intolerável e levando à decadência do destino turístico. 

Entretanto, além de levar em consideração um índice mais quantitativo e mais 

exato, como a capacidade de carga, é preciso considerar as relações subjetivas dos 

frequentadores com os espaços que se apropriam. 

Nesse sentido, o poder público, representado pelo Ministério do Turismo, em 

sua Cartilha de Orientações Básicas: turismo de sol e praia também reconhece a 

importância dessa abordagem:  

 
 

Além das distintas características físicas e geográficas das praias, os 
destinos de sol e praia se diferem em seu processo de 
desenvolvimento ao longo do território, em função das diferentes 
atividades sociais e econômicas locais, ou seja, da dinâmica de uso 
e ocupação em termos de espaço e tempo. Assim, pode-se afirmar 
que as praias são espaços de multiusos, e devem ter uma 
abordagem que permita tratar as evidências empíricas relacionadas 
com as diretrizes e estratégias contidas na documentação existente 
acerca do assunto, que dá suporte e indica caminhos para as ações 
governamentais e privadas no desenvolvimento do segmento de sol 
e praia e do turismo como um todo. (BRASIL, 2010, p.17) 
 
 

Sendo assim, utiliza-se também da geografia do turismo na busca da 

compreensão da dimensão espacial da sociedade analisando os aspectos materiais 

da realidade e aspectos inerentes a subjetividade dos agentes, suas ações sobre o 

espaço e simbologia dos lugares. (TAVARES et al, 2004). Um dos olhares para se 

estudar o espaço da praia é pesquisar sobre os processos de apropriação que 

ocorrem pelos agentes sociais, visto que a praia é um espaço público e apresenta 

diversas funções e significados para os indivíduos que a frequentam.  

O turismo de massas se deu pelo grande fluxo de pessoas se deslocarem 

para locais que possuíam praias na década de 1960. Essa ocorrência se mantém 

hoje em dia, porém não com tanta intensidade, pois outros segmentos se 

desenvolveram. O fato dessa motivação se deu, segundo Tuan7 (1980 apud 

Tavares, 2004), porque a praia possui uma forte conotação simbólica por percorrer o 

                                                           
7 TUAN, Y. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. São Paulo/Rio 

de Janeiro: DIFEL, 1980. In: TAVARES, M. G. C; COSTA; M. A. F.; RIBEIRO, W.O. O turismo 
enquanto espaço de análise geográfica: três perspectivas de abordagem. In: Mercator - Revista de 
Geografia da UFC, ano 03, número 06, 2004. 
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imaginário social, visto como um lugar de aceitação e descanso. De acordo com 

entendimento de Tavares et al.(2004, p.39), sua forma tem dupla atração: “por um 

lado as reentrâncias das praias sugerem segurança, por outro lado, o horizonte 

aberto para o mar sugere aventura. Além disso, o corpo humano que normalmente 

desfruta apenas do ar e da terra entra em contato com a água e a areia”.  

Ao observar o espaço pelas representações socioespaciais, no sentido do uso 

distinto dos objetos turísticos pelos agentes sociais, as praias apresentam uma 

grande variedade de percepções e de interesses entre esses grupos. Nas praias 

configuram-se diversas visões de mundo e representações espaciais para o uso 

dessa área, o que eventualmente ocasiona intensos e relevantes conflitos entre as 

diversas demandas por lazer. (TAVARES et al, 2004) 

Nesse sentido, a fim de entender como é a dinâmica do objeto de estudo 

deste trabalho é preciso uma explanação sobre o destino turístico, Arraial do Cabo, 

e suas características principais.  
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2  O MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO 

 

O município de Arraial do Cabo foi instituído em 13 de maio de 1985, a partir 

da emancipação de Cabo Frio, e atualmente estrutura-se nos distritos: Arraial do 

Cabo, Monte Alto, Figueira, Parque das Garças, Sabiá, Pernambuca, Novo Arraial e 

Caiçara. Sua área terrestre é de 160,287 km² onde vivem 28.866 habitantes 

(população estimada em 2014 pelo IBGE). As rodovias que servem o município são 

a RJ-140/BR-120 e a RJ-102. Está localizado na mesorregião de governo das 

Baixadas Litorâneas que engloba a Microrregião dos Lagos; no âmbito turístico 

pertence à região turística da Costa do Sol, antiga Região dos Lagos. O município 

limita-se ao norte com o município de Cabo Frio, a leste e a sul com o Oceano 

Atlântico, e a oeste com o município de Araruama. O município de Arraial do Cabo, 

que possui altitude média de apenas oito metros, está localizado na ponta extrema 

sul da planície de Cabo Frio, em uma península de contorno bastante recortado, 

como mostrada na figura 1, o que propicia a existência de enseadas tranqüilas e 

excelentes portos naturais. (IBGE, 2015)  

 

 
Figura 1 - Mapa localização do município de Arraial do Cabo. 
Fonte: Adaptado de Google Maps, 2015. 

 

As praias dos Anjos e Grande, focos deste estudo, localizadas no município 

de Arraial do Cabo, estado do Rio de Janeiro, também possuem suas 

complexidades e particularidades como qualquer destino.  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia
http://pt.wikipedia.org/wiki/RJ-140
http://pt.wikipedia.org/wiki/BR-120
http://pt.wikipedia.org/wiki/RJ-102
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_Frio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Araruama
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2.1  CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO  

 

A história de Arraial do Cabo se confunde com a própria história do Brasil, 

datada do século XVI. Em 1503, quando ocorreu a chegada dos primeiros 

colonizadores portugueses no atual município, os tamoios eram os habitantes mais 

comuns da região, embora também existissem tribos de outras 

vertentes tupinambás. Essas tribos consumiam, basicamente, peixes e crustáceos, e 

complementavam a dieta com o consumo da mandioca e com os animais da caça. A 

produção de cerâmica se destacava nessas tribos, que também marcaram 

participação nos conflitos que viriam a ocorrer entre portugueses e corsários, 

principalmente franceses. (LAMEGO, 1988) 

Foi na Segunda Expedição Exploradora ao Brasil, em 1503, que o navegador 

florentino Américo Vespúcio, servindo à coroa de Portugal aportou em Arraial de 

Santa Helena (nome dado posteriormente por D. Pedro II ao atual município de 

Arraial do Cabo), dando início ao que poderia ser o primeiro núcleo de população do 

Brasil. O lugar de desembarque se deu na Praia da Rama, hoje chamada de Praia 

dos Anjos. A exploração do pau-brasil foi iniciada imediatamente, assim com o 

extermínio em massa dos habitantes nativos das terras descobertas. Monumentos e 

peças históricas até hoje lembram importantes passagens do início da colonização 

de Arraial do Cabo, como a Igreja Nossa Senhora dos Remédios, que foi construída 

no século XVI, situada na Praia dos Anjos; a Casa da Piedra, uma construção 

erguida pelos portugueses em 1506 e que é tida como uma das primeiras 

edificações do país e o Monumento a Américo Vespúcio, no Largo do 

Descobrimento. (LAMEGO, 1988; IBGE, s.d)  

Após sua colonização a região - que hoje se compõe pelos territórios de 

Arraial do Cabo, Cabo Frio, Arraial do Cabo e São Pedro D´Aldeia - teve, a partir de 

1616, um significativo crescimento com a produção e comercialização do sal, até a 

crise do mesmo entre 1650 e 1660. Com o rigor do monopólio português a 

fiscalização aumentou e a repressão ficou mais intensa ao comércio ilegal do sal. 

Pela extrema necessidade da especiaria, somada a eventuais crises de produção no 

Reino, contratadores começaram a exercer um controle maior sobre a oferta do sal 

com o intuito de majorar o seu preço e ampliar os seus lucros. A ação dos 

contratadores acabou levando a inúmeros apelos dos colonos à Metrópole 

evidenciando os conflitos de interesses presentes. Essas disputas só foram 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tamoios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tupinamb%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cors%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
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amenizadas com o fim do estanque em 24 de abril de 1801 e a criação das primeiras 

salinas com permissão para funcionamento irrestrito na região. (CHRISTÓVÃO, 

2011) 

Embora a colonização e o desenvolvimento da região tenham tomado 

velocidade com a fundação do núcleo urbano de Cabo Frio, em 1615, Arraial do 

Cabo viveu durante muito tempo esquecido e isolado, tendo somente a pesca como 

atividade, visto que a maior movimentação do sal foi dada em Cabo Frio. O acesso a 

outros povoados era feito somente pela praia, a pé ou a cavalo, para trocar, vender 

e comprar mercadorias. Pode-se dizer que até meados do século XX, Arraial do 

Cabo, era somente uma vila de pescadores. Somente, a partir da implantação da 

Companhia Nacional de Álcalis (CNA), conhecida também como Álcalis, no final dos 

anos 1950, Arraial do Cabo passou por uma grande transformação, deixando de ser 

unicamente uma vila de pescadores para abrigar um grande complexo industrial. 

(PEREIRA, 2009; IBGE, s.d.) 

A Álcalis, junto com a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do 

Rio Doce e a Fábrica Nacional de Motores foram criadas no período do Estado 

Novo com o objetivo de impulsionar a industrialização do Brasil. A construção da 

CNA começou em 1945, e em 1960 foi produzida a primeira barrilha8, dando início o 

seu funcionamento. A importância da Álcalis vai além de seu pioneirismo na 

produção deste material. No planejamento de 1949, a direção da Companhia 

escolheu a região do morro do Miranda como o local ideal para erguer a vila 

industrial, onde os operários moravam. A inauguração da vila ocorreu em 1961, mas 

a ocupação em torno da área da fábrica ocorreu de forma desordenada por conta da 

vinda de pessoas de outras cidades. Esses migrantes e imigrantes eram, em sua 

maioria, cabofrienses, fluminenses (majoritariamente do noroeste fluminense), 

cariocas, nordestinos (maioria do Rio Grande do Norte, onde havia uma unidade da 

CNA) e franceses que rumaram para a cidade para montar e trabalhar na fábrica. 

(RIBEIRO, 2012; PEREIRA, 2009).  

Um exemplo do impacto da Álcalis na região foi o aumento populacional no 

núcleo urbano de Cabo Frio, que era composto pelos atuais municípios de Cabo 

Frio, Arraial do Cabo e São Pedro D´Aldeia. Em 1950, Cabo Frio registrou 9.750 

habitantes. Já em 1960, esse número cresceu para 16.646 habitantes. Em 1970, o 

                                                           
8
 A CNA produzia carbonato de sódio e hidróxido de sódio, comercialmente denominados como 

barrilha e soda cáustica, matérias primas básicas para a indústria de transformação. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Sider%C3%BArgica_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Vale_do_Rio_Doce
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Vale_do_Rio_Doce
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica_Nacional_de_Motores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Novo_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Novo_(Brasil)
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número quase dobrou, chegando a 29.297 habitantes. Em 1980, Cabo Frio tinha 

50.239 habitantes. E, segundo Christóvão (2011), esse aumento é decorrente da 

instalação da Álcalis em Arraial do Cabo, pois mesmo que a produção de sal fosse 

forte em Cabo frio, por sua característica sazonal, exigia pouca mão-de-obra. Arraial 

do Cabo também observou um aumento populacional expressivo durante esses 

anos. Em 1950 tinha 3.195 habitantes. Em 1960 esse número subiu para 7.275 e em 

1970 para 10.974 habitantes. Já em 1980 o número de habitantes era de 15.362. 

(CIDE, 2015)  

A vila de pescadores passou a ser a sede da principal empresa de produtos 

químicos do Brasil que contribuiu para o desenvolvimento industrial do país, porém o 

rápido crescimento urbano acarretou consequências negativas e positivas em Arraial 

do Cabo. Um dos efeitos negativos foi a criação de uma rede de esgoto que despeja 

parte de seus dejetos na Praia dos Anjos, o que a tornou poluída por alguns anos. 

Porém, a instalação da fábrica impulsionou obras complementares de infraestrutura, 

como o porto marítimo da Enseada dos Anjos, Porto do Forno9, uma rede de 

comunicações e transportes, como a Estrada de Ferro Maricá feita pelos franceses e 

a construção da rodovia ligando Cabo Frio a Arraial do Cabo, inaugurada em 1945. 

Antes da construção da Álcalis, não havia escolas, nem médicos, nem telefones em 

Arraial do Cabo. O lugar transformara-se de uma acanhada colônia de pescadores 

em um espaço da ideologia desenvolvimentista, ao se configurar como um possível 

“empório de produtos alcalinos”. (RIBEIRO, 2012; PEREIRA, 2009, p. 188).  

Algumas pesquisas, dentre as quais as do historiador Araújo10 (1965) e da 

antropóloga Albershein11 (1957), citados por Pereira (2009), foram realizadas no 

momento em que Arraial do Cabo estava sendo “descoberta” pela implantação da 

Álcalis. Ocorreu também o lançamento de um documentário do diretor Paulo César 

                                                           
9
 O início da implantação do Porto do Forno data de 1924. Pelo qual a CNA foi responsável entre 

1965 e 1972. Em 1972 passou a ser operado pelo Departamento Nacional de Portos e Vias 
Navegáveis, do Ministério dos Transportes. Posteriormente foi integrado ao complexo portuário da 
Companhia Docas do Rio de Janeiro.  A partir de 1999, quando foi reformado, o Porto do Forno 
passou a ser administrado pela Companhia Municipal de Administração Portuária (COMAP), criada 
pelo município de Arraial do Cabo especificamente com esta finalidade. 
10 ARAÚJO, D. M. Última estada em Arraial do Cabo. Revista do Instituto de Ciências sociais, Rio de 

Janeiro, vol 1, n 1, pp. 211 – 214, jan / dez, 1965. . In: PEREIRA, W. L. C. de M. Cabo das tormentas 
e vagas da modernidade: uma história da Companhia Nacional de Álcalis e de seus trabalhadores. 
Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense. Tese (Doutorado em História/UFF). 2009. 
11

 ALBERSHEIN, U. Socialização no Arraial do Cabo. Rio de Janeiro: s/e, 1957. In: PEREIRA, W. L. 

C. de M. Cabo das tormentas e vagas da modernidade: uma história da Companhia Nacional de 
Álcalis e de seus trabalhadores. Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense. Tese (Doutorado 
em História/UFF). 2009. 
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Saraceni com a co-direção de Mário Carneiro, chamado “Arraial do Cabo”, filmado 

em 1959, um dos primeiros exemplares do “Cinema Novo” brasileiro, que mostra o 

impacto da industrialização na colônia de pescadores. O documentário, em preto e 

branco, sem diálogos diretos, apresenta, de forma bastante lúdica, a contradição 

entre uma vila ainda de maneiras rústicas e a montagem de uma fábrica do rol das 

indústrias de base nacional. A versão oficial do filme, porém veio através de outro 

documentário, chamado “Álcalis: indústria de base”. (PEREIRA, 2009) 

A partir da pesquisa de Vasconcelos12 (1962 apud Pereira, 2009) pode-se 

afirmar que os moradores anteriores à construção da Álcalis não sofreram por causa 

da industrialização e urbanização impostas, mas com a chegada de muitos 

migrantes o problema de ocupação do espaço da cidade se acumulou. As mudanças 

de cenário e rotina de muitos cabistas não foram o motivo de insatisfação. O fato de 

receber pessoas de outros estados levou diferentes costumes e tradições, 

provocando um choque e problemas no dia a dia da população local, gerando 

conflitos territoriais.  (PEREIRA, 2009)  

Para o pesquisador Dantom Araújo (1965, apud Pereira, 2009) podiam-se 

identificar três tipos de economias paralelas: a industrial, representada pela Álcalis; a 

comercial, decorrente da primeira e a tradicional pesqueira. Observações feitas pelo 

mesmo pesquisador dão conta de que o comércio era composto de lojas de móveis 

e aparelhos eletrodomésticos, embora fossem muito simples. No final da Praia dos 

Anjos, o porto surgia ao lado de modernas casas de veraneio encobrindo pequenas 

e velhas casas de antigos moradores. Havia confrontos de religiões, aparelhos de 

rádio e televisão tornaram-se desejo de todos. E, através de relatos foi visto que o 

desejo de muitos cabistas era de não trabalhar mais com a pesca, pois se ganhava 

menos e era mais perigoso do que trabalhar na CNA. Esse desejo de largar a pesca 

artesanal foi motivado também pelas ações dos veranistas que levavam barcos a 

motor para a cidade. Os velhos pescadores não abandonavam as suas atividades, 

mas torciam que seus filhos não tivessem o mesmo destino que eles, especialmente 

depois da fábrica.  

                                                           
12 VASCONCELOS, M. São Paulo. Mudanças sócio-culturais em Arraial do Cabo. Revista do Instituto 

de Ciências Sociais da Universidade Federal do Brasil, rio de Janeiro, v.1, n.2, p. 169-174, Jul/Dez 
1962. In: PEREIRA, W. L. C. de M. Cabo das tormentas e vagas da modernidade: uma história da 
Companhia Nacional de Álcalis e de seus trabalhadores. Rio de Janeiro: Universidade Federal 
Fluminense. Tese (Doutorado em História/UFF). 2009. 
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Concordando com o autor, a antropóloga Úrsula Albershein (1957, apud 

Pereira, 2009) afirma que a partir de 1956, quando as obras da fábrica começavam 

a entrar em estágio avançado, observou-se uma manifestação crescente em 

adaptar-se aos novos padrões culturais da modernidade. Porém, alguns relatos 

sugerem que parte dos pescadores tinha certo desprezo pela atividade “burocrática, 

cômoda e lucrativa”, pois não necessitavam de esforço físico, como a atividade 

pesqueira necessita. (PEREIRA, 2009)  

Ao decorrer dos anos a cidade observou um crescimento constante. Em 1974, 

com a fusão do Estado da Guanabara e o Rio de Janeiro foi visto um descompasso 

entre o produto turístico da cidade do Rio de Janeiro e os dos demais municípios do 

estado. Pois o fluxo era maior na capital e não havia infraestrutura de acesso 

eficiente para os municípios do interior. O acesso à Costa do Sol, por exemplo, era 

realizado por balsa atravessando a Baía de Guanabara ou contornando a Baía 

passando pelo município de Magé. Somente após construção da Ponte Costa e 

Silva, conhecida como Ponte Rio-Niterói, em 1974 a população carioca passou a 

buscar mais intensamente as cidades litorâneas. (FRATUCCI, 2000a). 

Por conta do desempenho da Álcalis, Arraial do Cabo viu sua economia 

impulsionada, e depois de alguns anos a cidade teve sua emancipação de Cabo 

Frio, sancionada em 13 de maio de 1985, por Leonel de Moura Brizola, governador 

do Estado do Rio de Janeiro naquela época. No dia 15 de novembro de 1985, foi 

eleito o primeiro prefeito, Hermes Barcellos, que assumiu a prefeitura no dia 1º de 

janeiro de 1986. 

Com a rápida dinamização do turismo em Arraial do Cabo na década de 

1980, ocorreu uma ampliação da demanda por residências e terrenos para veraneio 

e uma rápida expansão dos loteamentos e o surgimento de hotéis e marinas. 

Percebe-se intensa atividade de grileiros e de loteadores clandestinos, bem como o 

aumento do número de ocupações irregulares, principalmente nas salineiras 

desativadas. Ocorreu também na região urbana de Arraial do Cabo o surgimento e a 

expansão de algumas comunidades carentes e sem infraestrutura como os morros 

da Cabocla e da Boa Vista. Esse movimento também se estendeu às áreas 

protegidas pela legislação ambiental, como o loteamento ilegal da Restinga da 

Massambaba13, que segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro deu-

                                                           
13

 É um estreito pedaço de terra, banhado a sul pelo Oceano Atlântico e a Norte pela Lagoa de 

Araruama, se estendendo pelos municípios de Arraial do Cabo, Araruama e Saquarema. A criação da 
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se em razão da “implementação de loteamentos desprovidos de regularidade junto 

ao órgão licenciador estadual e sem o devido controle e fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Arraial do Cabo” (TIELLET, CARVALHO, s.d.) 

Em 1989, quando a primeira operadora de mergulho é inaugurada, a 

Sand´Mar que está em atividade até então, o potencial de Arraial do Cabo para o 

mergulho recreativo14 passa a ser mais explorada e divulgada, A partir de então, 

diversas empresas e operadoras de mergulho se fixaram na cidade. 

No início da década de noventa existiam no município apenas seis meios de 

hospedagem, todos de pequeno porte e pertencentes a empresas familiares. O 

crescimento do setor ocorreu a partir de 1995, quando o número de meios de 

hospedagem se multiplicou acentuadamente. Sendo que o meio de hospedagem 

mais antigo é o Hotel Praia dos Anjos, ainda em operação.  (FRATUCCI, 2000a) 

Arraial do Cabo estava então vendo surgir um turismo mais concreto, com a 

garantia da estabilidade de seu PIB e empregos na Álcalis. Porém, com a má 

administração da Companhia, em 2006 ocorreu a falência oficial da Companhia. A 

empresa pertencia ao governo federal e tinha o monopólio da barrilha no país, com 

proteção alfandegária que impedia a importação. Quando privatizada, em 1992 foi 

adquirida pelo Grupo Fragoso Pires, com financiamento público do BNDES. 

Financiamento este que tinha uma linha de crédito para investimento da 

modernização da empresa, mas não houve nenhum investimento de retorno como 

acordado. Os recursos foram desviados para investimento na modernização da frota 

oceânica do Grupo Fragoso Pires, com a alegação de que haveria a necessidade de 

se transportar sal de navios do Rio Grande do Norte para o Porto de Arraial do 

Cabo. Logo em seguida da privatização o governo removeu as barreiras à 

importação, tornando a empresa inviável. E então, sem o apoio do governo, 

enfrentando as adversidades do mercado internacional, como dumping e truste e 

com dívidas milionárias, a empresa viveu anos de decadência constante. Como 

consequência disso, seus dirigentes, sindicatos e a sociedade não conseguiram 

evitar a falência em 2006. Neste ano em que a produção da fábrica foi interrompida, 

a Álcalis gerava cerca de 600 empregos diretos, 200 terceirizados e 1.800 indiretos, 

                                                                                                                                                                                     
Unidade de Preservação da Restinga da Massambaba foi dada pelo Decreto-Estadual em 15 de 
dezembro de 1986, sob número 9529-C.  
14

 Em 2014, Arraial do Cabo é reconhecida oficialmente a capital estadual do mergulho, pela Lei 
Estadual do Rio de Janeiro nº 6754 de 15 de abril de 2014 
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sendo responsável por 51,9% do Produto Interno Bruto (PIB). No tocante ao PIB 

industrial, sua produção representava 99,9%. (RIBEIRO, 2012; PEREIRA, 2009). 

Com a decadência da Álcalis, aos poucos, o município percebeu que o 

turismo poderia ser um importante setor de fomento da economia, passando a 

investir em um desenvolvimento baseado na transformação do turismo em setor 

viável e sólido, em decorrência da ampliação de outros setores da economia: 

atividade pesqueira; hotelaria; artesanato; mergulho; passeio de barco; restaurantes, 

rede bancária, comércio; e construção civil. 

Arraial do Cabo viu o número de visitantes crescer pelo potencial turístico que 

detém. Uma vez que suas temperaturas são estáveis, pois seu é clima tropical 

litorâneo com muito vento. Sua fauna marinha é abundante, decorrente do fenômeno 

da ressurgência15. Tem beleza natural diferenciada em suas praias e também possui 

uma área preservada pelo IBAMA, a Restinga de Massambaba. Além disso, com o 

aumento da facilidade ao acesso à região da Costa do Sol e a proximidade com os 

municípios de Cabo Frio (10 km) e Armação de Búzios (29 km), que já atraiam 

significativo fluxo de visitantes, o turismo ganhou destaque. 

 

2.2 O TURISMO EM ARRAIAL DO CABO 

 

Pode-se dizer que o começo do desenvolvimento da atividade turística no 

Brasil teve origem na cidade do Rio de Janeiro, com a chegada da Corte 

Portuguesa, na segunda metade do século XIX, elevando a então Colônia à 

condição de Império. Novas ruas foram abertas e a ampliação das já existentes, 

assim como o aumento do número de habitações, com o objetivo de tornar a cidade 

mais agradável à nobreza, provocando uma reestruturação sociocultural e 

econômica no país. Devido a essas medidas, novas áreas foram ocupadas e a 

cidade se expandiu para o norte, chegando aos atuais bairros do Catumbi e São 

Cristóvão, e em direção ao sul, atingindo às regiões de Laranjeiras e Botafogo. O 

atual Museu Nacional de Belas Artes, a Biblioteca Nacional e o Jardim Botânico 

foram construídos, assim como o Banco do Brasil, a Casa da Moeda e a Real 

                                                           
15

 Ressurgência é um fenômeno oceanográfico que consiste na subida de águas profundas, muitas 
vezes ricas em nutrientes, para regiões menos profundas dos oceanos, fertilizando as águas 
superficiais e criando uma rica cadeia alimentar (CARNEIRO et al, 2012). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ressurg%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBAMA
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Academia Militar (onde atualmente funciona o Museu Histórico Nacional). 

(MACHADO, 2008). 

Outro marco importante na história da evolução da imagem da cidade do Rio 

de Janeiro como grande destino turístico nacional e internacional foi o período do 

prefeito Pereira Passos (1902-1906) que iniciou um período de modernização da 

cidade com base nos modelos das cidades europeias, principalmente Paris. O 

processo de embelezamento e revitalização da cidade do Rio de Janeiro deu-se de 

forma mais concreta nesse período tornando-a atrativa tanto para os moradores 

quanto para os visitantes. Com a construção de espaços que hoje em dia são 

grandes atrativos como o Alto da Boa Vista e a Vista Chinesa, Estrada de Ferro do 

Corcovado, Largo da Carioca, Praça XV, assim como o embelezamento de ruas do 

centro do rio como a antiga Avenida Central, a atual Avenida Rio Branco e Avenida 

Beira Mar, a atual Avenida Atlântica. (MACHADO, 2008) 

Posteriormente, o Plano Agache (1926 - 1930) foi criado pelo prefeito Prado 

Júnior, que tinha o título “Cidade do Rio de Janeiro – Remodelação, Extensão e 

Embelezamento” e que desenvolveu as primeiras propostas e ações voltadas para a 

captação de fluxos turísticos internacionais para o Rio de Janeiro. Entretanto, tratou-

se de “uma segregação socioespacial totalmente transparente, sem nenhum 

subterfúgio”, pois subdividiu algumas áreas do Rio de Janeiro. Entretanto, esse 

plano não foi colocado em prática em sua totalidade.  (MACHADO, 2008) 

Já o interior do Estado, correspondente ao território do antigo Estado do Rio 

de Janeiro, onde o desenvolvimento turístico é bem mais recente e muito pouco 

pesquisado, as informações são escassas afora as citações feitas a Petrópolis, 

cidade de veraneio da família imperial e, posteriormente, da sociedade carioca, 

apenas são encontradas vagas referências ao Parque Nacional de Itatiaia, a Cabo 

Frio e Búzios (depois do advento de Brigitte Bardot) e ao Pico Dedo de Deus em 

Teresópolis. (FRATUCCI, 2000a). 

A atividade turística em termos institucionais no Estado do Rio de Janeiro 

surgiu no ano de 1960 com a criação da Companhia de Turismo do Estado do Rio 

de Janeiro – Flumitur e a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A. – 

RIOTUR. Já no nível nacional, a Empresa Brasileira de Turismo – Embratur (atual 

Instituto Brasileiro de Turismo) foi criada em 1966, com sede na cidade do Rio de 

Janeiro, apesar da capital federal já estar em Brasília. (FRATUCCI, 2000a). 
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Politicas públicas nacionais influenciam diretamente cada município que tem 

potencial turístico relevante, como o Rio de Janeiro, no período do Programa 

Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) e do Programa de Regionalização. 

O PNMT foi criado no governo do presidente Itamar Franco, em 1994 e 

implementado no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso em 1995, 

descentralizando a gestão do setor. Os municípios tinham maior autonomia no 

planejamento e execução das políticas públicas do turismo, antes concentradas nas 

mãos do governo federal. No Rio de Janeiro, TurisRio, antes Flumitur até 1984, 

coordenou o programa pelo período de 1998 a 2003. Porém, suas ações não 

estavam alinhadas com o planejamento do PNMT nacional no começo. Somente no 

segundo semestre de 1998 as ações efetivas do projeto se iniciaram no estado, com 

a Oficina de 1ª Fase do PNMT no município de Cabo Frio. Porém, ao analisar os 

resultados alcançados até o primeiro semestre de 2003, pelos 11 municípios 

fluminenses que cumpriram todas as etapas do Programa, conclui-se que foram 

insatisfatórios. O PNMT somente “acrescenta uma possibilidade de participação dos 

cidadãos na gestão do turismo, mas o modelo de reprodução vigente continua sob a 

égide do modelo capitalista ocidental, injusta por natureza.” (FRATUCCI, 2000a). 

Em 2004, com a implantação do Programa de Regionalização juntamente 

com a criação do Ministério do Turismo, esperava-se que os municípios passassem 

a trabalhar de modo mais integrado e desenvolvessem a cultura da cooperação, 

obtendo melhores desempenhos em conjunto. Neste sentido, mesmo aqueles 

municípios com menor potencial turístico ou que tenham a atividade ainda pouco 

explorada podem fazer parte da cadeia produtiva do turismo, impulsionados pelos 

grandes destinos receptores. No âmbito do estado, o Programa de Regionalização é 

coordenado pela TurisRio e conta com o apoio de diversas entidades e parceiros. 

(TURISRIO, 2015). 

Hoje o Estado do Rio de Janeiro apresenta 11 regiões turísticas, como 

ilustrado na figura 2: Metropolitana (Rio de Janeiro e Niterói), Agulhas Negras, 

Baixada Fluminense, Caminhos Da Mata, Costa Doce, Costa Do Sol – Região Dos 

Lagos, Costa Verde, Noroeste das águas, Serra Norte, Serra Verde Imperial e Vale 

Do Café. Sendo as Regiões Turísticas Estratégias o conjunto de municípios que 

guardam certa similaridade e complementaridade e que se encontram em estágio 

mais avançado de desenvolvimento: Metropolitana, Costa Do Sol – Região Dos 
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Lagos, Costa Verde, Serra Verde Imperial, Agulhas Negras e Vale Do Café. 

(TURISRIO, 2015). 

 

 

Figura 2 - Mapa das regiões turísticas do Estado do Rio de Janeiro  
Fonte: Plano Diretor de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, 2001 

 

O processo de interiorização mais sistemático da atividade turística iniciou-se 

com a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, no ano de 1974 (Lei 

Complementar n.º 20 de 01/07/1974). A Flumitur é transferida de Niterói para o Rio 

de Janeiro, passando a desenvolver ações voltadas, principalmente, para o interior 

do Estado. Após a inauguração da Rodovia Rio-Santos e da Ponte Rio-Niterói, a 

população carioca passou a buscar mais os locais litorâneos das regiões turísticas 

atualmente conhecidas como Costa Verde e Costa do Sol, respectivamente. 

(FRATUCCI, 2000a) 

Dentre as ações governamentais no Estado no Rio de Janeiro, podemos 

destacar o plano indutor de investimentos turísticos na Região dos Lagos (1988-

1989); porém as dificuldades políticas encontradas junto aos municípios abrangidos, 

a não disponibilização dos recursos financeiros necessários e a eleição de um novo 
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governo para o Estado, acabaram por inviabilizar o plano, que não teve nenhuma 

das suas propostas sequer iniciadas. 

Através de recursos oriundos do PRODETUR do Rio de Janeiro16, em 2013, 

Arraial do Cabo realizou e realizará obras de urbanização de suas principais orlas, 

como da Praia dos Anjos, Praia Grande e Prainha, visando à melhora do acesso às 

praias e da paisagem dos locais. Esses recursos foram aplicados na melhoria de 

outras estruturas da cidade, como saneamento e pavimentação  

O Plano Diretor de Turismo do Estado do Rio de Janeiro de 2001 reconhece 

que Arraial do Cabo, assim como outros municípios do Estado do Rio de Janeiro, 

está dentro de Áreas de Turismo de Alcance Internacional (PRODETUR RJ). 

Também o reconhece em Áreas de Veraneio de Alcance Metropolitano e de 

Excursionismo de Alcance Regional. (Plano Diretor de Turismo do Estado do Rio de 

Janeiro, 2001) 

Ainda que Arraial do Cabo seja reconhecido como um importante destino 

turístico, foi levantado que ainda não existe nenhuma pesquisa específica sobre a 

demanda turística de Arraial do Cabo. Porém, segundo empresários locais e antigos 

moradores, pode-se afirmar que o município possui um grande número de casas de 

veraneio, principalmente no bairro Canaã, onde se iniciou a venda de casas de 

alvenaria construídas para esse objetivo. Observa-se também um significativo fluxo 

de excursionistas que frequentam Arraial do Cabo, oriundos majoritariamente de 

Cabo Frio, Búzios e São Pedro D´Aldeia. Não se sabe precisar a proporção dessas 

demandas muito menos seus perfis. É percebido também um relevante fluxo de 

turistas que alugam casas de moradores nos períodos de alta temporada e em 

períodos de baixa temporada o meio de hospedagem predominante dos turistas são 

hotéis e pousadas. 

As praias são os principais atrativos do destino. Das quais se podem 

destacar: Praia Grande e Praia dos Anjos, ilustradas na figura 3, além da Praia do 

Forno, Prainha, as Prainhas do Atalaia, Praia da Ilha do Farol, Praia Grande, Praia 

do Monte Alto, entre outras. O município também conta com uma área preservada 

pelo IBAMA, a restinga de Massambaba. 

                                                           
16

 PRODETUR RJ: Programa de Desenvolvimento do Turismo no Rio de Janeiro. Fontes: 

http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2013/07/estado-vai-iniciar-urbanizacao-da-praia-dos-

anjos-em-arraial-do-cabo.html; http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2014/02/cabo-frio-e-

arraial-rj-vao-receber-investimentos-do-prodetur.htm. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Prainha_(Arraial_do_Cabo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBAMA
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Figura 3 - Mapa de localização da Praia dos Anjos e Praia Grande. 
Fonte: Adaptado de Google Maps. 

 

Arraial do Cabo possui atrativos culturais, como o Centro Cultural Manoel 

Camargo; Pontal do Atalaia; o Museu Oceanográfico do Instituto de Estudos do Mar 

Almirante Paulo Moreira (IEAPM); o Museu Regional Castorina Rodrigues Martins; a 

Igreja de Nossa Senhora dos Remédios; as ruínas do Farol Velho; as ruínas do 

Telégrafo e o Obelisco a Américo Vespúcio, que foram o Centro Histórico da Cidade. 

Além dos atrativos naturais e culturais, a prefeitura realiza eventos sazonais 

que atrai um relevante fluxo de visitantes em período de baixa temporada. Eventos 

como o Festival da Lula, Semana Santa dos Anjos (Semana Santa, no calendário 

cristão) e o Aniversário da Cidade (Emancipação) amenizam os efeitos negativos da 

sazonalidade turística. 

Sobre a composição da oferta de profissionais e empreendimentos turísticos, 

pode-se afirmar que ainda Arraial do Cabo detém poucos regularizados no site do 

Cadastur17. Segundo o Cadastur, existem 6 guias de turismo, 16 agências de 

                                                           
17

 CADASTUR é o Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo, 

realizadas pelo Ministério do Turismo. Disponível em: 

http://www.cadastur.turismo.gov.br/cadastur/PesquisarEmpresas.mtur; Acesso em 25 de Nov. 2014. 

http://www.ieapm.mar.mil.br/defaut.htm
http://www.ieapm.mar.mil.br/defaut.htm
http://www.cadastur.turismo.gov.br/cadastur/PesquisarEmpresas.mtur
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turismo, 1 empreendimento de apoio ao turismo náutico ou à pesca esportiva, 15 

meio de hospedagem, 5 transportadoras turísticas cadastrados. No entanto, não 

possui nenhum cadastro em acampamento turístico, casa de espetáculos e 

equipamento de animação turística, centro de convenção, empreendimento de 

entretenimento e lazer e parque aquático, locadora de veículos, organizadora de 

eventos, parque temático, prestador de infraestrutura de apoio para eventos, 

prestador especializado em segmentos turísticos, restaurantes, cafeterias e bares.  

Arraial do Cabo, então, se mostra um importante destino turístico e com 

grande potencialidade, justificando a importância de ser estudada para fomentar o 

turismo sustentável na localidade. A partir dessa breve contextualização do 

município e suas características turísticas, tem se base para expor os resultados da 

pesquisa deste trabalho. 
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3  APROPRIAÇÃO ESPACIAL DOS MORADORES E VISITANTES  NA PRAIA 
DOS ANJOS E PRAIA GRANDE, ARRAIAL DO CABO 

 

Com o aumento do fluxo de visitantes no município de Arraial do Cabo ao 

longo dos anos, o turismo foi se tornando protagonista na economia do local, porém 

as pesquisas e políticas públicas sobre o setor não acompanharam esse 

crescimento. Acreditando no potencial turístico do destino, se bem planejado e 

implementado surgiu a motivação para realização a então pesquisa.  

Sendo assim, buscou-se compreender como se dão os processos de 

apropriação dos espaços em duas praias do município. Dentre as aproximadas dez 

praias que existem em Arraial do Cabo esta pesquisa focou-se a Praia dos Anjos e 

Praia Grande. Escolheu-se estudar a Praia dos Anjos e Praia Grande por possuírem 

características físicas opostas entre si, tanto de paisagem, acesso, localização, perfil 

dos frequentadores e disposição do espaço turístico. Outro motivo da escolha foi por 

possuírem processos de ocupação espacial diferentes e pelo fato de suas orlas 

terem sido urbanizadas recentemente 

 

3.1 PRAIA DOS ANJOS E PRAIA GRANDE 

 

A Praia dos Anjos está localizada no bairro do Centro e possui estreita faixa 

de areia com 1 km de extensão, com os quiosques mais próximos da areia e da rua, 

facilitando o acesso dos banhistas. Abriga o Porto do Forno e o Cais dos Anjos, 

duas importantes infraestruturas náuticas do município e o Museu Oceanográfico do 

Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM). Geralmente, suas 

águas são mais calmas e mornas, o que atrai um número considerável de famílias 

com crianças e pessoas mais idosas. Pessoas que saem do Cais, que realizaram 

passeio de barco ou o mergulho, também vão à praia, contudo permanecem menos 

tempo. O número de pessoas que frequenta a praia é maior na parte da manhã e 

início da tarde, pois o nascer do sol ocorre nesta praia e então ela escurece mais 

cedo. Segundo o INEA, a Praia dos Anjos não é poluída atualmente, ainda que o 

esgoto tivesse sido despejado na praia durante muitos anos. Nos anos de 2000 e 

2002 a análise de sua água foi considerada como regular, no ano de 2006 como 

péssima, em 2011 e 2012 má e em 2013 regular.  

 

http://www.ieapm.mar.mil.br/defaut.htm
http://www.ieapm.mar.mil.br/defaut.htm


44 

A Praia Grande está localizada no bairro da Praia Grande do município, que 

se localiza mais próximo à entrada de Arraial do Cabo e mais distante do Centro que 

a Praia dos Anjos. É a maior praia de Arraial do Cabo. Sua extensão é de 25 km, 

onde alcança os distritos de Monte Alto e Figueiras, se tornado a seguir Praia de 

Massambaba. Possui uma extensa faixa de areia e suas águas são mais agitadas e, 

geralmente mais frias, e propícias à prática do surf e outros esportes, pois é uma 

praia de mar aberto, o que aumenta a incidência de ventos. A pesca artesanal ainda 

é praticada nesta praia, com resistência de pescadores mais antigos. O por do sol 

acontece nesta praia, atraindo pessoas que ficam também na orla e/ou nos 

quiosques, o que eleva o tempo de permanência dos frequentadores. 

A Praia dos Anjos foi onde se deu o crescimento do município, com o 

desembarquem da Segunda Expedição portuguesa em 1503. A praia era conhecida 

como Praia da Rama e onde foi construída a primeira igreja fechada do Brasil, a 

Igreja Nossa Senhora dos Remédios que ainda existe, no pequeno centro histórico 

do lado direito da praia. As construções ao redor da praia são mais antigas que a 

Praia Grande, com a predominância de casas parecidas e edificações baixas.  

A Praia Grande até os anos 1980 era vista como uma praia selvagem e 

perigosa, ano em que começou sua rápida ocupação e maior frequência dos 

moradores e visitantes, pois as outras praias já não suportavam mais o fluxo. Por 

esse motivo, a ocupação dos terrenos ao redor da praia foi iniciada bem depois da 

Praia dos Anjos, com prédios e condomínios mais modernos.    

As reformas para urbanização das orlas de Arraial do Cabo foram financiadas 

com recursos do Governo do Estado, através do Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento dos Municípios (Padem) e do PRODETUR RJ. 

Na Praia dos Anjos, a Orla Changri-lá teve sua reforma concluída em maio de 

201318. No entanto, os quiosques não possuem uma grande infraestrutura, alguns 

atualmente estão fechados e sofrem com falta d´água o que dificulta a utilização dos 

banheiros e chuveiros presentes, além de não haver manutenção frequente dos 

mesmos pela Prefeitura Municipal. Já na Praia Grande, a Orla Flávia Alessandra, os 

quiosques foram deslocados da areia para cima da praia, mais próximo à rua. A orla 

                                                           
18

 http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2013/05/nova-orla-da-praia-dos-anjos-em-arraial-do-

cabo-rj-e-inaugurada.html; http://www.arraial.rj.gov.br/noticia/678/avenida-dos-pescadores-em-arraial-

do-cabo-fechada-para-o-transito.html 

 

http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2013/05/nova-orla-da-praia-dos-anjos-em-arraial-do-cabo-rj-e-inaugurada.html
http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2013/05/nova-orla-da-praia-dos-anjos-em-arraial-do-cabo-rj-e-inaugurada.html
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atualmente tem uma estrutura capaz de suportar um significativo número de 

pessoas e espaço maior que da Praia dos Anjos, ainda que o número de banheiros 

e chuveiros não seja suficiente. As estruturas dos quiosques possibilitam o dono do 

quiosque oferecer algum tipo de entretenimento, como música ao vivo. Com a 

reforma das orlas de ambas as praias,foram criados estacionamentos, porém a 

capacidade não é condizente com o fluxo de carros que as praias recebem, porém a 

Praia dos Anjos possui em estacionamento maior para ônibus de excursão.  

 

3.2  MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

A metodologia de pesquisa se constitui em exploratória com o objetivo de 

familiarizar-se com o fenômeno investigado, através da aplicação de formulários in 

loco com os dois agentes sociais do destino, moradores e turistas. A pesquisa 

bibliográfica para o referencial teórico propiciou o entendimento necessário para o 

assunto abordado, além de resgatar pesquisas anteriores semelhantes.  

Também se utilizou a técnica de observação sistemática, em que se 

analisaram as infraestruturas dos locais, equipamentos e atrativos turísticos, e as 

rotinas e hábitos dos frequentadores registrados no diário de campo do pesquisador. 

Além de fotografias tiradas dos espaços, das areias e das praias, em diferentes 

horários, a fim de entender a dinâmica espacial da movimentação das pessoas ao 

longo do dia. 

As pesquisas de campo foram realizadas na Praia dos Anjos, nos dias 06/01, 

07/01, 08/01 e 20/01 de 2015, e Praia Grande, nos dias 18/01, 19/01 e 21/01 de 

2015, através da aplicação de formulários semiestruturados com moradores e 

visitantes, uma vez que possibilitam maior flexibilidade na coleta das informações, 

permitindo reconstruir e adaptar eventuais indagações que surgissem no decorrer da 

entrevista. Os respondentes que foram abordados aleatoriamente transitavam tanto 

nas orlas quanto nas areias. Ao total foram 117 formulários válidos, sendo 64 com 

turistas e 53 com moradores. Os dias e horários escolhidos em ambas as praias 

tiveram a intenção de coletar amostras aleatórias, visto que cada dia o pesquisador 

foi a campo em horários alternados, entre a parte da manhã e da tarde. O mês de 

janeiro foi escolhido por ser um dos meses com maior fluxo de visitantes, visto que é 

alta temporada por causa do verão e período de férias escolares.  
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Devido ao tamanho da amostra e ao fato de ter sido selecionada por 

conveniência, não se pode fazer generalizações. No entanto, acredita-se que este 

estudo possa servir como ponto de partida para outras investigações futuras, com 

um número maior de respondentes, a fim de identificar mais a fundo os processos 

de apropriação dos espaços turísticos de Arraial do Cabo por seus agentes sociais.  

Os formulários, tanto dos visitantes quando dos moradores (Apêndices A e B), 

continham quatro partes gerais principais: informações sobre local de residência; 

hábitos e frequência em relação às praias no geral e às praias estudadas; 

avaliações e percepções das praias; e perfil socioeconômico do respondente.  

No formulário aplicado aos visitantes foram adicionadas perguntas exclusivas 

a estes sobre como e com quem foi à praia e quanto tempo o respondente ficou na 

praia. Com perguntas também para avaliação da infraestrutura turística da praia, 

com as variáveis: acesso à praia, estacionamento da praia, bares e restaurantes da 

praia, informações turísticas e sinalizações turísticas recebidas para chegada à praia 

e meios de hospedagem (caso hospedado no bairro que a pesquisa era realizada). 

Essas perguntas exclusivas tinham por finalidade captar a diferença das 

apropriações em ambos. Assim como as perguntas exclusivas do formulário dos 

moradores. Nesse caso, além das perguntas principais contidas nos dois, foi 

perguntado se o morador trabalhava na praia em questão e se ele também a 

frequentava sem ser a trabalho. Já na parte das percepções, foi questionado sobre 

sua relação com o turismo e opiniões sobre o turismo em geral. 

É importante ressaltar, que em ambos os formulários a parte de percepções 

das praias continham perguntas a fim de averiguar se o respondente acreditava que 

a praia em que ele se encontrava teria algum público específico e que se esse 

público se diferenciava da outra praia comparada. E se ele acreditava que a praia 

tivesse mudado desde que começou a frequentá-la.  

No planejamento da pesquisa ainda no ano anterior, final do ano de 2014, a 

pesquisadora entrou em contato com a Secretaria de Turismo de Arraial do Cabo a 

fim de obter pesquisas anteriores e apoio para realização da pesquisa, porém não 

foi encontrado nenhum histórico de pesquisas. Havia uma pesquisa de oferta em 

curso, no entanto sem muitas informações relevantes disponíveis e sem prazo para 

conclusão. De início os funcionários da Secretaria foram solícitos para auxiliar com a 

comunicação com o então Secretário Sr. Marco Simas, porém, depois de algumas 

semanas não se obteve mais respostas do e-mail em que contato estava sendo 
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realizado. No entanto, tal fato não impossibilitou a realização da pesquisa, pois o 

espaço era público e os respondentes foram bastante receptivos no dia a dia da 

coleta dos dados no campo, principalmente os moradores que estavam muito 

interessados em expor suas opiniões sobre o turismo. 

As dificuldades encontradas não foram muitas. No entanto, como o 

pesquisador mora no Rio de Janeiro e não dispunha de muito tempo e recursos 

disponíveis para ir à Arraial do Cabo, para aplicar os formulários diminuiu o tamanho 

da amostra desejada. Foi dada preferência às idas em mais dias do que ficar em 

campo o dia inteiro nas praias, pois além do sol forte, em alguns dias ventava muito, 

o que dificultava escrever as respostas nos formulários.  

Nas seções seguintes são apresentados os dados obtidos com a aplicação 

dos formulários, além das informações coletadas através da observação do 

pesquisador nas praias, referentes à qualidade da estrutura dos equipamentos 

turísticos, conflitos existentes, opiniões diversificadas, entre outros.  

As respostas dos formulários foram transcritas para a ferramenta on line 

Qualtrics para que esse recurso gerasse a tabulação no excel pronta, facilitando a 

análise dos dados. A tabulação com todas as respostas obtidas encontram-se nos 

apêndices (C e D), localizados no final deste trabalho, assim como os formulários. 

Foi escolhida a delimitação de análise dos dados obtidos pelos visitantes e 

moradores. O primeiro e segundo subcapítulos serão tratados sobre os visitantes e 

moradores em ambas as praias, respectivamente. Entende-se que para se refutar a 

hipótese é necessário demonstrar os dois agentes sociais em separado. 

Posteriormente, no terceiro subcapítulo traz-se uma comparação das apropriações 

da Praia dos Anjos e Praia Grande pelos moradores e turistas, através dos conceitos 

debatidos anteriormente no referencial teórico.  

 

3.3  APROPRIAÇÃO ESPACIAL DOS VISITANTES NA PRAIA DOS ANJOS E 
PRAIA GRANDE 

 

Se apoiando em Rodrigues (1997), quando a autora afirma que todo espaço 

turístico não pode ser definido por fronteiras delimitadas por que pelo menos um dos 

seus elementos básicos lhe é exterior (a demanda), essa seção pretende então, 

expor os dados obtidos através da pesquisa de campo sobre os visitantes das praias 

estudadas. 
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Nesse sentido, observou-se que a origem dos respondentes das duas praias 

foi em sua maioria da Cidade do Rio de Janeiro, com 34% no total das praias, em 

seguida aparece a Cidade de São Gonçalo, com 8%. Dos turistas provenientes de 

outros estados, Belo Horizonte se destacou com 6%. O percentual sobre o costume 

da ida à praia em geral, também foi parecido nas duas praias, em que 25% 

responderam sempre, 22% frequentemente e 50% algumas vezes. 

O percentual das pessoas entrevistadas que respondeu que foi a primeira vez 

em que visitou Arraial do Cabo foi significante (23%) em comparação com as outras 

opções. Por outro lado, parte significativa dos respondentes afirmou ir à Arraial do 

Cabo entre uma a 3 vezes ao ano (28%). No entanto, ao analisar os respondentes 

da Praia dos Anjos é importante destacar o número de pessoas que responderam 

que vão à praia mais de 10 vezes ao ano (20%), já na Praia Grande essa opção 

ficou com 3,4%, como se pode observar na figura 4. Ao confrontar com a opção de 

segunda à quarta vez a Praia dos Anjos é vista com 6% e a Praia Grande com 21%.  

 

Figura 4: Frequência de ir à Arraial do Cabo 
Fonte: Pesquisa própria, 2015. 
 

Nesse sentido, evidencia-se a característica de Arraial do Cabo de receber 

muitos visitantes hospedados em cidades próximas que funcionam como centro de 

distribuição (BOULLÓN, 2002), como Cabo Frio, Búzios e São Pedro D´Aldeia, que 

segundo a pesquisa foi de 33% (28% na Praia dos Anjos e 38% na Praia Grande), 
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como mostra na tabela 1. Esse valor confirma um maior apelo turístico da Praia 

Grande, visto que muitas pessoas vão para essa praia para conhecer e ver o por do 

sol, 29 % e 18%, respectivamente. Enquanto a motivação proximidade com o local 

em que está hospedado, na Praia dos Anjos foi de 26% e na Praia Grande de 11%. 

 

Tabela 1: Bairro ou cidade hospedado/visitante 

  Praia dos Anjos Praia Grande 

Praia dos Anjos 31,4% 10,3% 

Praia Grande 5,7% 31,0% 

Prainha 11,4% 3,4% 

Centro 11,4% 6,9% 

Macedônia/Canaã 14,3% 10,3% 

Outros bairros 2,9% 0,0% 

Outras cidades 28,5% 37,9% 

Fonte: Pesquisa própria, 2015 

 

Observa-se que os percentuais das pessoas hospedadas no mesmo bairro 

nas duas praias foram iguais, 31% dos turistas que estavam na Praia dos Anjos 

hospedam-se no bairro, assim como os visitantes na Praia Grande estavam 

hospedados no bairro que leva seu nome. Destaca-se a relevância do bairro Canãa 

na hospedagem dos turistas da Praia dos Anjos (14%), visto que esse bairro tem 

uma quantidade grande de residências de veraneio e seu limite físico é muito tênue 

com o bairro da Praia dos Anjos.  

Cruzando-se o local de hospedagem dos turistas com a frequência de ida à 

Arraial do Cabo (figura 6 e tabela 1) , foi constatado que metade das pessoas que 

estão hospedadas no bairro do Canãa e Praia dos Anjos vão à Arraial do Cabo mais 

de uma vez por ano. Cruzando com a variável motivação, o principal motivo dos 

turistas a escolherem a Praia dos Anjos é a proximidade com o local onde está 

hospedado. Todas as pessoas que afirmaram que foram à essa praia pela 

proximidade estavam hospedadas no bairro Praia dos Anjos ou no Canãa. No 

entanto, esse público não é “fiel” da Praia dos Anjos, especificamente, visto que o 

resultado da pergunta que indaga com que frequência a pessoa vai à Praia dos 

Anjos, a opção algumas vezes se mostra com 56%, o que não caracteriza uma 

frequência relevante (figura 5).   
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Figura 5: Frequência de ir à praia onde a pesquisa foi realizada 
Fonte: Pesquisa própria, 2015. 

 

Cabe aqui ressaltar, que não só pelo fato do bairro Praia dos Anjos e Canãa 

possuírem muitas casas de veraneio ele atrai esse público, mas porque essa região 

ainda possui muitas pousadas e hotéis, visto que o começo do desenvolvimento de 

Arraial do Cabo se deu nessa área e no Centro. Porém, acredita-se que esses 

turistas sejam veranistas, pois quando foi pedido que avaliasse as infraestruturas 

turísticas, a variável meio de hospedagem ficou com 78% de respostas NR/NS (Não 

respondeu/não sabe), ou seja, as pessoas não estavam hospedadas em hotéis e 

pousadas. 

O modo com que os visitantes foram às praias, como está ilustrado na figura 

6, ficou dividido entre carro e a pé, com 48% e 45%, respectivamente. Ao cruzar 

com os visitantes que não estavam hospedados em Arraial do Cabo, 76% deles 

foram à cidade de carro e 23% de ônibus. Dos turistas que estavam hospedados na 

cidade, 61% foi a pé à praia e 31% de carro. Ao dividir essa variável entre as praias, 

percebeu-se que 48% dos entrevistados foram à Praia Grande a pé e 48% de carro, 

já na Praia dos Anjos 43% foram a pé e 43% de carro. Os valores restantes 

correspondem a ônibus ou bicicleta, que no caso da Praia dos Anjos foi mais 

relevante que da Praia Grande: 6 % foram de bicicleta e 9 % de ônibus, já na Praia 

Grande ninguém foi de bicicleta e 3 % foram de ônibus. O fato da Praia dos Anjos 

estar localizada no Centro, e ser mais acessível para outros bairros pode explicar o 
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motivo que das pessoas irem menos de carro, mas o número de pessoas que foram 

à praia de carro ainda é alto, visto que Arraial do Cabo é uma cidade pequena e que 

muitas das vezes não suporta o fluxo de carros em alta temporada.   

 

 
Figura 6  –  Como foi à praia - visitante 
Fonte: Pesquisa própria, 2015 
 

O tempo de permanência na Praia dos Anjos foi de 4 horas 7 minutos e Praia 

Grande de 5 horas e 12 minutos. Esse resultado pode ser explicado pelo fato da 

Praia Grande propiciar o por do sol e oferecer maior infraestrutura de apoio 

incentivando as pessoas a permanecerem mais tempo na praia. Assim como o 

período do dia em que se frequenta a praia. De acordo com a figura 7, na Praia dos 

Anjos 63% afirmaram que frequentam na parte da manhã e 74% que frequentam 

também a parte da tarde, porém o valor na Praia Grande na parte da tarde foi maior 

com cerca de 80%, e 52% na parte da manhã, o que pode ser explicado também 

pelo motivo anterior citado.  
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Figura 7  –  Período de permência na praia 
Fonte: Pesquisa própria, 2015 

 

Ao serem perguntados com quantas pessoas eles foram às praias, grande 

parte afirmou que foram com 4 a 6 pessoas (40%), seguido de com 2 ou 3 pessoas 

(33%), proporção que se manteve ao separar as duas praias (figura 8). Isso mostra 

a tendência de recreação e do deslocamento de grupos nas praias de Arraial do 

Cabo. O que se pode destacar também sobre a permanência dos banhistas na 

praia, é que os mesmos não vão a outros lugares da cidade, pois ao serem 

perguntados sobre a avaliação a outros atrativos ao redor da praia, 83% afirmaram 

que desconheciam haver outro atrativo. Na Praia Grande 93% das pessoas 

afirmaram que desconhecem atrativos turísticos próximos à praia. Na Praia dos 

Anjos se mostrou pouco menor, 74%, talvez pelo fato do Museu da Marinha se 

localizar bem ao lado da praia e a mesma também possuir o cais de onde saem os 

passeios de barco.  
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Figura 8: Com quantas pessoas foi à praia? 
Fonte: Pesquisa própria, 2015. 

 

Uma reflexão que surgiu ao decorrer da pesquisa foi de que os entrevistados 

não reconheciam a praia como um atrativo turístico, ao serem perguntados sobre 

atrativos próximos à praia. Não sabe se foi pelo fato da pesquisadora ter perguntado 

somente sobre os atrativos próximos a praia sem incluir de uma forma menos 

subjetiva as praias em questão, a fim de analisar se o entrevistado teria essa relação 

com a praia – praia/atrativo turístico. Desse modo, acredita-se que na pesquisa com 

os turistas esse viés deixou a desejar. 

Pela observação e abordagem dos entrevistados notou-se que os visitantes 

na Praia dos Anjos em sua maioria, permanecem na areia tomando banho de mar e 

expondo-se ao sol, outros optam por ficar na orla para se alimentar nas cadeiras de 

alguns quiosques abertos ou estavam de passagem, vindo do cais ou esperando 

algum ônibus de excursão. Já na Praia Grande o fluxo de turistas e de permanência 

na orla são maiores, assim como o número de pessoas na areia, muito porque a 

praia é mais extensa e larga. O motivo dessa movimentação diferenciada deve ser 

pelo fato da orla da Praia Grande ter mais quiosques e com mais espaço para os 

clientes. Os quiosques são separados, possibilitando os donos colocarem atrações 

musicais, por exemplo, o que atrai um púbico específico para praia/orla em si e para 

cada quiosque, pois as músicas são diferentes, além da maior capacidade dos 

quiosques. Na Praia dos Anjos os quiosques são bem menores, sem uma área 
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delimitando as estruturas para os clientes, alguns com cheiro de esgoto e muitos 

fechados. Porém, a Praia dos Anjos é a única praia que possui um centro de 

atendimento ao turista, que se localiza no começo da praia, mais próximo ao Centro, 

em frente a um dos pontos de ônibus, ao lado do Museu da Marinha. Esse local 

também é utilizado por pessoas que trabalham com barco, divulgando seus 

passeios.   

Sobre as outras avaliações da infraestrutura turística das praias destaca-se a 

insatisfação sobre os estacionamentos das praias, 47% dos entrevistados falaram 

que eram ruins. Sobre o acesso à praia 61% avaliaram como bom esse quesito. Os 

bares e restaurantes foram avaliados como bons, no geral, com 56% dos 

entrevistados: Praia Grande (62%) Praia dos Anjos (51%). O percentual de 

avaliação de bom foi pouco maior na Praia Grande (52%) do que na Praia dos Anjos 

(48%) no quesito sinalização turística de Arraial do Cabo para chegada à praia. 

Ainda que as avaliações tenham sido positivas em relação a estrutura das 

novas orlas e quiosques, muitos turistas reclamaram que a estrutura para as 

pessoas não é condizente com o tamanho da Praia Grande, não possuindo 

chuveiros e banheiro limpos; mas, reconheceram que a estrutura da Praia Grande é 

melhor a da Praia dos Anjos.  

Na Praia dos Anjos, a manutenção realizada pela Prefeitura é precária. Os 

chuveiros foram construídos em cima das cisternas dos quiosques, o que leva água 

suja para dentro dos poços. Como falta água, frequentemente, os donos dos 

quiosques foram obrigados a fazer poços artesianos clandestinos para suprir a 

necessidade da água, o que afeta também o funcionamento dos banheiros. Não foi 

visto nenhum funcionário da Prefeitura fazendo a manutenção da orla da Praia dos 

Anjos, enquanto na Praia Grande foram vistos muitos funcionários da Prefeitura 

fazendo a manutenção e limpeza em alguns quiosques e funcionários na porta dos 

banheiros. 

Continuando com os dados obtidos pela pesquisa de campo, a proporção 

total sobre o gênero dos visitantes presentes nas praias foi de 66% feminino e 34% 

masculino. A faixa etária predominante foi a de 35 a 50 anos, com 41%, seguida da 

faixa etária 51 a 65 anos. O nível de escolaridade predominante na Praia dos Anjos 

foi o superior, com 63% e na Praia Grande os níveis médio (52%) e superior (41%) 

tiveram destaque. Sobre a renda familiar mensal as faixas de renda em salário 

mínimo se configuraram bem dividas, com aproximadamente 30% as seguintes 
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faixas, cada: 2 a 5 salários mínimos, 5 a 10 salários mínimos e mais 10 salários 

mínimos, cada. Na variável, estado civil a predominância foi de pessoas solteiras 

(34%) e casadas (58%) no total das praias. Lembrando que o tamanho da amostra 

foi escolhida por conveniência e por esse motivo não cabe fazer generalizações e 

por isso as perguntas sobre o perfil socioeconômico não terão grande destaque. 

A pergunta sobre quais praias o entrevistado mais frequentava atualmente, 

teve a intenção de descobrir se o respondente ia mais a praia em que estava no 

momento da pesquisa e, se não fosse essa, qual praia seria. Essa variável é 

pautada no conceito de processo de Santos (1985), a fim de entender como uma ou 

mais ações contínuas que se desenvolvem em direção a um resultado determinado, 

pautados no tempo provocando algum tipo de mudança para captar o dinamismo do 

espaço, ou seja, como se dá as opções de escolha pelos visitantes ao decorrer do 

tempo.  

Descobriu-se, então, que as pessoas que estavam na Praia Grande em sua 

maioria sempre a frequentavam, pois 36% afirmaram que iam a essa praia como 

primeira opção, a proporção para as outras praias ficou menor e mais distribuída, 

assim como as segundas opções (tabela 3). Já na Praia dos Anjos 26% afirmaram 

que essa praia é sua primeira opção e como segunda opção ficou com 20% e as 

praias estavam com uma proporção parecida (tabela 2). Sendo assim, pode-se 

confirmar o que foi levantado anteriormente, que o público visitante na Praia dos 

Anjos não é tão “fiel’ quanto o da Praia Grande.  

 

Tabela 2: Quais praias de Arraial do Cabo você mais frequenta atualmente, 
em ordem decrescente de frequência? PRAIA DOS ANJOS* 

 1 º opção 2º opção 3ª opção 

Praia dos Anjos 26,2% 19,7% 3.3% 

Prainha 14,8% 9,8% 11,5% 

Praia Grande 9,8% 11,5% 11,5% 
Fonte: Própria pesquisa, 2015 
* Outras praias foram citadas nas respostas, porém se deu preferência de demonstrar as três 
principais. 
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Tabela 3: Quais praias de Arraial do Cabo você mais frequenta atualmente, em 
ordem decrescente de frequência? PRAIA GRANDE* 

 1 º opção 2º opção 3ª opção 

Praia Grande 36,1% 3,3% 1,6% 

Prainha 9,8% 6,6% 1.6% 

Praia dos Anjos 1,6% 8,2% 4,9% 
Fonte: Própria pesquisa, 2015 
* Outras praias foram citadas nas respostas, porém se deu preferência de demonstrar as três 
principais. 

 

Esse resultado pode ser cruzado com as principais motivações dos 

respondentes das duas praias. Fato de muitas pessoas irem à Praia Grande para 

conhecer e ver o por do sol/tirar fotos, 29 % e 18%, respectivamente, mostra seu 

maior apelo turístico. Enquanto a motivação proximidade com o local em que está 

hospedado, na Praia dos Anjos foi de 26% e na Praia Grande de 11%. A justificativa 

de que a praia se encontra próxima ao local hospedado tem menos peso no 

momento da tomada de decisão de qual praia escolher. Esse resultado confirma 

uma percepção da pesquisadora que foi obtida através da observação da 

movimentação nas orlas e nas areias: havia mais gente na orla de Praia Grande 

passeando na orla sem roupas de banho, do que na Praia dos Anjos. Ou seja, 

pessoas estavam só passeando na orla sem a intenção de mergulhar no mar, nesse 

caso foram à praia não só para aproveitar o sol e mar, motivações principais desse 

segmento, mas sim para conhecer e tirar fotos. 

Corroborando para a análise anterior, a Praia Grande foi a praia mais citada 

quando a pergunta se referia a quais praias o entrevistado conhecia, com 89%, 

seguido da Praia dos Anjos, com 81%, do total das praias. As praias que vieram em 

sequência foram a Prainha e Praia do Forno, com 75% e 64% de citações, 

respectivamente. Ao separarmos o total das respostas pelas duas praias em 

questão, nota-se que 80% do público da Praia dos Anjos conhecia a Praia Grande. 

Já, 62% do público da Praia Grande afirmou que conhecia a Praia dos Anjos.  

Voltando para a variável que apura a frequência das pessoas ao longo do 

tempo das pessoas nas praias, após a resposta da pergunta anterior foi visto se a 

primeira praia que o entrevistado respondeu como primeira opção era a mesma 

onde ele se encontrava ao responder a pesquisa ou não. Caso ele estivesse, foi 

perguntado se a pessoa sempre frequentou essa praia. Nesse sentido, 79% das 

pessoas que estavam na Praia Grande responderam que sim e na Praia dos Anjos 
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58%. No caso de não, foi perguntado qual praia a pessoa ia e o porquê de não ir 

mais. A maioria dos frequentadores da Praia dos Anjos respondeu que ia mais à 

Praia Grande, mas não frequenta mais, pois agora vai à praia com filhos e família, e 

escolhe agora a Praia dos Anjos. Já os respondentes da Praia Grande ficaram 

divididos sobre a motivação, mas em sua maioria afirmou que ia à Praia dos Anjos, 

por motivos diversos: praia era mais próxima de onde se hospedava ou ia mais à 

Praia dos Anjos porque os amigos se encontravam. 

Caso a pessoa não indicasse que a praia onde estava sendo entrevistada era 

a primeira opção foi perguntado por que a pessoa frequenta mais a outra praia. As 

respostas de ambas as foram parecidas, com a Prainha se destacando pelo fato de 

ser próxima à entrada de Arraial do Cabo, por ser muito bonita e tranquila para ir 

com família.  

Nas perguntas abertas sobre a percepção da praia, foi indagado se o 

entrevistado acreditava haver um público específico na praia em que estava e qual 

seria a diferença entre as pessoas que vão à outra praia, no caso Praia Grande ou 

Praia dos Anjos. Muitas pessoas de ambas as praias, cerca de 30%, acreditavam 

não haver um público específico nas praias. Alguns concordavam que a Praia dos 

Anjos tinha mais crianças e famílias (27%) e que as pessoas tinham renda menor 

(22%) que o público da Praia Grande. Ao confrontar sobre as motivações dos 

respondentes a motivação de estar com a família foi realmente relevante, 25% na 

Praia dos Anjos e 21% a Praia Grande, confirmando a percepção dos respondentes. 

Ao separar as duas praias, novamente, percebeu-se que os respondentes da Praia 

Grande afirmaram que o seu público teria maior poder aquisitivo (17%), porém 

somente 3% dos respondentes da Praia dos Anjos afirmaram essa característica. No 

entanto, ao confrontar com a renda dos visitantes das praias, 37% dos respondentes 

da Praia dos Anjos declararam ter renda maior que 10 salários mínimos, enquanto 

34% estavam na faixa de dois a cinco salários mínimos, o que contradiz com as 

percepções.  

Levou-se em consideração a percepção sobre o poder aquisitivo dos 

frequentadores, pois as diferenças de classes sociais interferem diretamente na 

forma de atuação de cada agente. Principalmente, na sua lógica de territorialização 

dentro do espaço dos destinos turísticos, levando assim diferentes formas de 

apropriação (FRATUCCI, 2008). 
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A próxima pergunta dessa parte foi realizada com o objetivo de saber se o 

respondente achava que a praia em questão mudou de alguma forma desde que 

começou a frequentar. A grande maioria afirmou que mudou, porém as opiniões 

sobre alguns aspectos ficaram dividias sobre como e se foi para melhor ou pior. No 

geral a urbanização das orlas e os quiosques foram ressaltados praticamente por 

todos, assim como críticas sobre os quiosques, pela falta de estrutura para 

banhistas, mas também elogios pela melhora da estrutura comparando como era 

antes. Na Praia dos Anjos muitos ressaltaram o fechamento do valão, melhora da 

água, diminuição das dunas e a instalação do posto de salva vidas. Na Praia Grande 

alguns falaram sobre a presença de mais turistas estrangeiros, crescimento da 

estrutura ao redor da praia, como a construção de prédios e sobre o crescimento do 

número de frequentadores na praia. 

 

3.4  APROPRIAÇÃO ESPACIAL DOS MORADORES NA PRAIA GRANDE E PRAIA 
DOS ANJOS 

 

Na amostra com os moradores presentes nas praias estudadas, 40% do total 

respondeu que era nascido no município de Arraial do Cabo e 38% morava há mais 

de 10 anos. Na variável bairro onde mora foi observada a uma relação parecida com 

o bairro em que os turistas estavam hospedados com as praias em questão. 

Segundo a tabela 4, os 52% respondentes da Praia dos Anjos residiam nos bairros 

Praia dos Anjos e Canãa, e os 50% respondentes da Praia Grande moravam no 

bairro Praia Grande. Cabe aqui ressaltar que a área do bairro Praia dos Anjos é 

estreita e se confunde com o bairro Canãa (12%), como dito anteriormente. Assim 

como o Morro da Boa Vista, localizado na Praia Grande, que representou 17% das 

respostas dos moradores que estavam na Praia Grande.  
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Tabela 4: Bairro de Arraial do Cabo onde mora 

 
Praia dos Anjos Praia Grande 

Centro 3,4% 4,2% 

Figueira 3,4% 0,0% 

Macedônia/Canaã 37,9% 12,5% 

Monte Alto 3,4% 4,2% 

Praia dos Anjos 13,8% 4,2% 

Praia Grande 6,9% 50% 

Prainha 17,2% 0,0% 

Outros* 13,8% 25,0% 

Morro da Boa Vista 0,0% 16,7% 

Morro da Cabocla 6,9% 4,2% 

Sítio 3,4% 4,2% 

Vila Industrial 3,4% 4,2% 

 

Na pergunta sobre como se deslocou para a praia (tabela 5), a maioria (68%) 

dos moradores respondeu que vai a pé para as praias, porém ao separar essa 

resposta por praia, percebe-se que praticamente todos os moradores que estavam 

na Praia Grande foram à praia a pé (92%), enquanto na Praia dos Anjos esse 

número cai para 48%, o restante dos respondentes dessa praia se dividiu entre carro 

(21%) e bicicleta (24%), enquanto na Praia Grande a opção carro ficou com 4% e 

ninguém respondeu bicicleta.  

 

Tabela 5: Como foi à praia – moradores 

 
Praia dos Anjos Praia Grande 

carro 20,7% 4,2% 

a pé 48,3% 91,7% 

bicicleta 24,1% 0,0% 

ônibus 6,9% 4,2% 

Fonte: Própria pesquisa, 2015 

 

Na próxima parte do formulário o objetivo foi de descobrir quais são os 

hábitos e atividades dos moradores nas praias. Sendo assim, descobriu-se que 68% 

dos moradores que responderam a pesquisa estavam na praia à trabalho. Ao se 

dividir esse percentual pelas duas praias pesquisadas, viu-se que esse valor 

aumenta na Praia dos Anjos, para 72% e fica por volta de 62% na Praia Grande 

(figura 9). E ao serem perguntados sobre quanto tempo trabalhavam na praia 25% 

afirmaram que trabalhavam há menos de 1 ano e 17% mais de 20 anos e somente 

11% a vida toda. Quando perguntados sobre quais dias da semana trabalhavam, os 
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valores das duas praias ficaram parecidos, com as respostas espaçadas entre os 

dias da semana e maior nos finais de semana.  

 

Figura 9: Trabalha na praia 
Fonte: Pesquisa própria, 2015. 
 

Dentre as pessoas que trabalham na praia, ao serem perguntados o porquê 

trabalham nessa praia descobriu-se pouca diferença nas respostas entre as praias. 

Muitas pessoas que estavam trabalhando nos quiosques da Praia dos Anjos 

trabalham somente em alta temporada e em finais de semana (19%) por causa do 

quiosque da família (12%) e o restante dos respondentes afirmou que surgiu a 

oportunidade (31%) na época ou mesmo recentemente. Indicaram ainda que Arraial 

do Cabo não oferece muitas opções além de ir trabalhar na praia, seja em quiosques 

ou como ambulante. Alguns vendedores ambulantes ressaltaram preferir a Praia dos 

Anjos pelo seu pequeno porte o que facilita o deslocamento para vender seus 

produtos e outros afirmaram escolher a praia pela proximidade onde mora.  

Já os moradores que trabalham na Praia Grande que escolheram trabalhar 

nela afirmaram que o público dessa praia era melhor para vender seus produtos 

(18%) e muitos só trabalham em alta temporada ou nos finais de semana também 

(18%). Assim como os trabalhadores da Praia dos Anjos alguns justificaram sua ia à 

Praia Grande pela proximidade (18%) com suas residências. A proporção dos 

moradores que estavam trabalhando nas praias pode ser menor em baixa 

temporada, visto que muitos afirmaram que só trabalham em alta temporada e em 

baixa trabalham na Prefeitura, como pescador ou não trabalham. Sendo assim, seria 

necessária uma pesquisa em baixa temporada para apurar esse questionamento. 



61 

Através das abordagens e observação da pesquisadora, os moradores que 

não estavam na praia a trabalho (28%), em sua maioria, estavam na orla da Praia 

dos Anjos sentados em algum quiosque, onde encontravam amigos (35%), pelo 

costume de encontrar conhecidos dos bairros próximos desde muito tempo e pela 

proximidade com a praia (13%). Na Praia Grande, dos moradores que não estavam 

trabalhando (37%), muitos estavam na areia, tomando banho de mar e sol (30%) e 

só permaneciam nos quiosques para se alimentar ou para levar parentes e/ou 

amigos para conhecer a praia, além de muitos irem praticar algum esporte físico, 

como surfe (20%). 

Ainda sobre os moradores que exercem algum tipo de atividade remunerada 

nas praias pesquisadas, foi perguntado se frequentam a praia em questão sem ser a 

trabalho. Do total das praias, 54% falaram que sim e 46% afirmaram que não. Ao 

dividir os resultados pelas praias, ilustrados pela figura 10, a Praia dos Anjos se 

mostrou com 59% dos moradores respondendo sim e 41% que não. Enquanto a 

Praia Grande, 47% responderam que sim e 53% que não. E dentre as pessoas que 

responderam sim, foi apurado a frequência com que iam à praia. Os resultados 

dessa variável ficaram relativamente divididos: sempre, com 25% Praia dos Anjos e 

35% Praia Grande; frequentemente, com 20% Praia dos Anjos e 15% Praia Grande; 

algumas vezes, com 50% Praia dos Anjos e 25% Praia Grande; e nunca, 5% Praia 

dos Anjos e 10% Praia Grande. 

 
Figura 10 – Frequenta a praia sem ser a trabalho 
Fonte: Pesquisa própria, 2015. 
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Vale ressaltar que os pescadores nas duas praias afirmaram que não 

frequentam a praia a não ser para exercer sua atividade. No geral, eles afirmaram 

que não faz muito sentido frequentar a praia depois, pois foram criados na praia e 

ele já passam o dia ali trabalhando.  

Nas perguntas abertas sobre a percepção das praias, foi indagado se o 

morador acreditava haver um público específico no local em que estava e qual seria 

a diferença entre as pessoas que vão à outra praia. As respostas sobre o público 

das praias ficaram divididas, em ambas as praias. Uma parte afirmou que o público 

hoje em dia é diversificado, tanto de moradores e turistas, quanto de classe social. 

Porém, na Praia dos Anjos algumas pessoas destacaram a presença de grupos, 

famílias, crianças e mais moradores, e na Praia Grande o público seria mais jovem e 

com mais turistas.  

Alguns afirmaram que o público da Praia Grande teria maior poder aquisitivo 

do que na Praia dos Anjos. No entanto ao cruzar o resultado da amostra sobre a 

variável renda familiar mensal dos entrevistados, foi percebido que os moradores da 

Praia dos Anjos possuem poder aquisitivo maior do que os moradores da Praia 

Grande. Vale lembrar que esse resultado do cruzamento também ocorreu na 

amostra dos visitantes. Os entrevistados que estavam visitando a cidade afirmaram 

que acreditavam que o público da Praia dos Anjos possuía  

Além dessas impressões gerais, vale destacar algumas afirmações relevantes 

de alguns moradores específicos. Como um morador que trabalha com passeio de 

barco. Afirmou que a Praia dos Anjos tem mais nativos/moradores, pois é onde gira 

a economia da cidade, pelo fato da praia estar localizada no Centro, por possuir o 

cais e ser mais acessível. 

Foi realizada uma entrevista com um morador do bairro Canãa na orla da 

Praia dos Anjos muito esclarecedora. O senhor estava sentado em uma cadeira, que 

tinha levado, próximo a um quiosque fechado e estava observando a movimentação 

da areia. Ao ser abordado comentou que tinha sido vendedor ambulante de pipas 

por muitos anos na praia, porém hoje em dia não tinha mais capacidade física para 

exercer a atividade. Ia à praia à tarde para relembrar a época e observar as pessoas 

e conversar com amigos, pois tinha saudades da praia e da rotina.  

Ao ser indagado sobre o público das praias ele respondeu de uma maneira 

geral, porém elucidativa. Falou que as pessoas que vão à Praia dos Anjos são as 

pessoas que "sobram" da Praia Grande e da Prainha. Falou que infelizmente isso 



63 

acontece, mas afirmou que a Praia dos Anjos é a melhor praia em servir o turista, 

pois os quiosques e a orla estão perto da areia e é bem acessível, por estar 

localizada no centro, e por ter o cais, ainda que a estrutura que os quiosques seja 

pequena (sofrem com a falta de água, as cozinhas são pequenas, não tem sem 

banheiro em funcionamento e chuveiros sem água). Analisou que as pessoas que 

frequentam a Praia dos Anjos não vão à Praia Grande por ela possuir acessibilidade 

ruim, uma areia muito extensa, água fria e os quiosques estão longe dos banhistas. 

Não vão à Prainha, pois enche muito rápido por ser menor e por estar na entrada de 

Arraial do Cabo. 

Percebeu-se que alguns moradores da Praia dos Anjos acreditam que os 

moradores da Praia Grande os consideram “inferiores”. Com isso a pesquisadora 

notou que ainda há uma certa rivalidade entre os moradores da Praia dos Anjos e 

Praia Grande. Ao comentar essa questão com os moradores alguns deles oriundos 

da Praia dos Anjos confirmaram ainda haver a rivalidade entre os bairros. Essa 

rivalidade se deu após as décadas de 1970/1980 quando a Praia Grande foi 

“descoberta”, sendo que antes toda a vida de Arraial do Cabo era focada na Praia 

dos Anjos. Na época, os moradores da Praia dos Anjos relutavam para ir à Praia 

Grande criando um distanciamento entre as duas regiões ao passar dos anos. No 

entanto, alguns moradores da Praia Grande afirmaram não existir essa disputa 

ainda.  

A moradora entrevistada que foi mais enfática ao afirmar que ainda existe 

essa rivalidade, falou que seu sentimento de pertencimento a Praia dos Anjos é mais 

forte a cada dia, mesmo não tendo nascido no local. Mantém o mesmo círculo de 

amigos desde sua infância quando passava o verão na cidade e somente há 20 

anos se mudou para Arraial do Cabo. Foi saudosista ao afirmar que tem muito 

orgulho da Praia dos Anjos, pois foi “onde tudo começou”. 

Na segunda pergunta aberta sobre percepção dos moradores, foi questionado 

se as pessoas achavam que a praia mudou desde começou a frequentar/trabalhar. 

Na Praia dos Anjos diversas características que mudaram foram relembradas: a 

urbanização da orla e dos quiosques, o fechamento do esgoto, despoluindo assim a 

praia, porém com o aumento de pessoas frequentando a praia aumentou o volume 

de lixo deixado nas areias. Além disso, ressaltaram o aumento dos barcos no cais 

assim como a organização dos barcos de passeio, como um efeito positivo. Alguns 

moradores mais antigos lembraram que as dunas eram maiores e existiam casas 
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próximas da areia. Os moradores da Praia Grande, em sua maioria, ressaltou sobre 

a urbanização da orla e dos quiosques, com a retirada das cabanas da areia e 

falaram sobre o aumento do fluxo de turistas na praia. 

Outra entrevista muito interessante foi com uma proprietária de um quiosque 

na Praia Grande. Ao ser perguntada o que ela achava que tinha mudado na Praia 

Grande desde quando começou a frequentar a praia, a moradora falou sobre a 

mudança da visão da praia e dos banhistas, com o deslocamento dos quiosques da 

areia para a orla. Disse que a relação com os banhistas mudou, pois os 

trabalhadores não descem mais para atender os banhistas na areia. A areia agora é 

só para os banhistas, para tomar banho de mar e se divertir, e os banhistas que vão 

até eles na orla. Nesse sentido percebe-se que esse deslocamento dos quiosques 

promoveu uma mudança da apropriação da praia/areia, pois as pessoas que 

trabalham na praia ficam agora na orla esperando os clientes. Pode-se dizer que 

separou fisicamente de vez assim o lazer da praia que a princípio é somente o sol e 

praia (areia) dos trabalhadores nos quiosques.  

A partir dessa explanação da moradora, é possível relacionar esse 

deslocamento dos quiosques com o debate feito por Rodrigues (1997) sobre a 

construção social do espaço. Ocorre a produção e reprodução do espaço para 

atender uma demanda específica do turismo que dá significado à análise dessa 

atividade. De certa forma, o deslocamento dos quiosques da Praia Grande segregou 

os moradores nos espaços da areia. Acredita-se que o poder público tenha 

consciência dessa ação. As reformas para urbanização das orlas de Arraial do Cabo 

foram financiadas com recursos públicos, que tem como objetivo realizar 

intervenções, urbanizações e pavimentações nos municípios. Esses objetivos 

perpassam pela intenção de fomentar o turismo, visto que as praias e orlas são 

grandes atrativos turísticos.  

Praticamente todos os moradores reclamaram da sujeira deixada pelos 

turistas, entretanto não se notou sujeira na orla, mas na areia tinha bastante lixo no 

final da tarde. Na Praia dos Anjos ainda restavam alguns peixes mortos na beira da 

água, o que leva a dúvida da balneabilidade da água. Sobre as estruturas em volta 

das praias, alguns moradores, principalmente na Praia Grande, destacaram o 

crescimento de prédios ao redor da praia, fazendo com que o vento mudasse 

diminuindo a expansão da areia. 
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Na parte que apurou as opiniões dos moradores sobre o fenômeno turístico, 

cabe ressaltar que 45% dos moradores discordaram totalmente da afirmação que 

eles não possuem nenhum envolvimento com o turismo e 20% deles concordaram 

parcialmente com essa afirmação. Ao analisar as respostas quando perguntados se 

a quantidade de turistas aumentar a praia pode ser prejudicada, 36% discordam 

totalmente e 34% discordam parcialmente, porém sempre que essa pergunta era 

feita o morador falava que deveria tomar cuidado sobre a quantidade de lixo deixado 

pelos turistas e o crescimento desordenado do fluxo de visitantes. Alguns tinham a 

consciência de que eram de certa forma, dependentes do turismo para sobreviver, 

mas entendem que se aumentar muito o número de pessoas com essas estruturas a 

praia e a cidade ficarão prejudicadas. 

A proporção total sobre o gênero presente nas praias foi de 37% feminino e 

63% masculino. A faixa etária predominante foi a de 51 a 65 anos, com 28%, 

seguida da faixa etária 35 a 50 anos, com 26%. O nível de escolaridade 

predominante na Praia Grande foi o fundamental, com 58%, e na Praia dos Anjos os 

níveis médio (34%), médio (34%) e superior (28%) tiveram destaque. O resultado 

sobre a renda familiar mensal pode-se destacar as seguintes faixas: com 34% a 

faixa de 2 a 5 salários mínimos e 32% a faixa 1 a 2 salários mínimos. Na variável, 

estado civil a predominância foi de pessoas casadas (53%) e solteiras (40%) no total 

das praias. Lembrando que a amostra foi escolhida por conveniência e por esse 

motivo não cabe agora fazer generalizações e por isso as perguntas sobre o perfil 

socioeconômico não terão grande destaque. 

 

3.5 DIFERENÇAS DAS APROPRIAÇÕES DA PRAIA DOS ANJOS E PRAIA 
GRANDE PELOS MORADORES E VISITANTES 

 

Para melhor análise das diferenças dos processos de apropriação dos 

visitantes e moradores na Praia dos Anjos e Praia Grande utilizou-se principalmente 

as variáveis que buscaram descobrir sobre hábitos em relação às praias, avaliações 

e percepções relacionados com a infraestrutura de cada praia. 

A área física da Praia dos Anjos é menor, os quiosques são próximos da areia 

e ela está localizada no Centro da cidade, facilitando o seu acesso e a proximidade 

com o Cais dos Anjos. Já na Praia Grande, localizada mais distante do centro e mais 

próxima da entrada de Arraial do Cabo, sofreu com o deslocamento dos quiosques 
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para a orla longe dos banhistas, modificando a sua configuração física, deixando-os 

mais “organizados” e “urbanizados”. A praia possui equipamentos de musculação na 

orla, a água é propícia para prática do surfe e a extensão da areia que permite a 

realização de outras atividades, como futebol, frescobol e instalação de estruturas 

para shows e eventos, o que antes eram realizados na Praia dos Anjos. Porém, com 

o aumento do número de pessoas em Arraial do Cabo a Praia Grande foi uma 

melhor opção para realizar eventos, como a Festa de Ano Novo. 

Foi observado que na Praia dos Anjos os moradores têm o costume de ficar 

nos quiosques e percebem a praia como um encontro de amigos, já alguns 

permanecem na areia com amigos que estão visitante Arraial do Cabo. Os turistas 

utilizam a orla como espaço de passagem (vindo do cais ou aguardando o transporte 

da excursão) e às vezes ficam nos quiosques para se alimentar. É difícil estabelecer 

uma divisão do espaço da areia para a orla, pois ficam muito próximos, porém 

observou-se que os frequentadores ficavam mais tempo na areia. Não foi observado 

muitos moradores andando na orla da Praia Grande só pelo fato de estar 

passeando, por motivos de recreação. Salvo alguns moradores que estavam saindo 

da areia e passando pela orla. Alguns moradores ficam em locais específicos. Como 

um pescador e carpinteiro artesanal, funcionários da Prefeitura e os moradores que 

estavam na Associação de Pescadores que foram entrevistados no canto esquerdo 

da praia. Percebeu-se que eles não se “misturam” com os turistas que estão na orla, 

tirando alguns funcionários dos quiosques que ficam na orla para convidar os 

clientes para os estabelecimentos. Isso foi também uma característica que mudou 

com o deslocamento dos quiosques da Praia Grande. Agora os trabalhadores dos 

quiosques esperam os clientes entrarem ou ficam próximos à entrada do lado de 

fora competindo com os outros quiosques pelos clientes. Além disso, antes o 

banhista só tinha a opção de comprar nos quiosques na areia, agora ao subir para a 

orla o mesmo tem mais opções de restaurantes nas ruas próximas. Os visitantes na 

Praia Grande permanecem mais tempo na orla do que os visitantes da Praia dos 

Anjos com o intuito de se alimentar ou se entreter e não só de passagem.  

É possível afirmar que tanto os moradores quanto os visitantes se apropriam 

dos quiosques da Praia dos Anjos, porém de maneiras diferentes sem intensos 

conflitos de território nos espaços da areia e da orla. Eles coexistem no espaço, e 

assim como Sobarzo (2006), acredita-se que ocorrem encontros impessoais e 
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anônimos, com a copresença desses grupos sociais, compartilhando assim os 

mesmo territórios sem a necessidade de conhecê-los profundamente. 

Ao analisar uma entrevista com um morador da Praia Grande, uma de suas 

afirmações foi de que o “turismo está muito grande na cidade e os moradores não 

conseguem aproveitar o Arraial”. Os conflitos territoriais não foram explícitos na 

pesquisa, mas seria leviano afirmar que não existem esses tipos de disputas. Sendo 

assim, traz-se novamente Lefebvre (1969 apud FERREIRA, 2007), quando afirma 

que a apropriação usada com o sentido de uso, teria dado lugar à posse, privilégio 

de poucos, tanto nas relações dos visitantes e moradores, problematizando a 

relação dos agentes sociais no espaço e provocando a disputa dos territórios, 

artifícios da busca pela cidadania.  

No âmbito da comunidade local, a territorialidade dos moradores nos destinos 

turísticos é modificada. A população anfitriã redefine seus espaços de vida, de 

circulação e até mesmo de lazer, muitas vezes isolando ou reservando alguns 

trechos desse espaço para os turistas, na tentativa de não conviver com o estranho. 

Isso ocorre na Praia Grande, como observado, lugar onde o morador quase não 

frequenta, a não ser no papel de trabalhador, de fornecedor de mão de obra. 

(FRATUCCI, 2008) 

Sobre os hábitos dos frequentadores das praias, ao perguntar aos visitantes 

com quantas pessoas os respondentes foram às praias, a maioria afirmou que foram 

com 4 a 6 pessoas (40%), seguido de com 2 ou 3 pessoas (33%), proporção que se 

manteve ao separar as duas praias. Isso mostra a tendência de recreação e do 

deslocamento de grupos nas praias de Arraial do Cabo. O modo com que as 

pessoas afirmaram que foram às praias pode mostrar como os moradores e 

visitantes se apropriam desses espaços. A maioria dos visitantes foi às praias de 

carro ainda que estivessem hospedados próximos às praias, já os moradores 

afirmaram que foram a pé ou de bicicleta (no caso da Praia dos Anjos). O motivo dos 

visitantes usarem muito o carro para se locomover pode ser explicado pela cultura 

da dependência do automóvel para as atividades diárias do brasileiro na maioria das 

cidades grandes. Muito porque o transporte público é precário e pelo histórico das 

políticas públicas brasileira no mandato de Juscelino Kubitschek de incentivo à 

indústria automobilística. 

O que se pode destacar também sobre a permanência dos banhistas na praia 

seria que os mesmos não vão a outros lugares da cidade à procurar de atrativos 
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turísticos sem ser praias. Pois ao serem perguntados sobre a avaliação a outros 

atrativos ao redor da praia, 83% afirmaram que desconheciam haver outro atrativo 

(Praia Grande, 93%; Praia dos Anjos, 74%). A Praia dos Anjos esse resultado se 

mostrou pouco menos gritante, talvez pelo fato do Museu da Marinha se localizar 

bem ao lado da praia e a mesma também possuir o cais de onde saem os passeios 

de barco.   

Mais uma forma de que analisar como as praias são vistas, é observar como 

a Prefeitura as divulgam em seu site oficial19. A Praia dos Anjos possui uma foto 

(figura 11) e somente a descrição: “É o ponto de partida dos barcos de passeio e de 

pesca”. Já sobre a Praia Grande, a seguinte descrição também bem acompanhada 

de uma foto (figura 12): “Oceânica, a praia tem ondas fortes que atraem surfistas, 

sendo cenário de campeonatos de surf. No canto esquerdo é urbanizada e com 

quiosques, reunindo adeptos de esportes náuticos. A moldura é formada por dunas 

de areia branca e muito fina, cobertas por vegetação costeira. Fica a três 

quilômetros do Centro”.  

 

 
Figura 11: Praia dos Anjos 
Fonte: Site Prefeitura Arraial do Cabo 

 

                                                           
19

 As figuras 3 e 4 foram obtidas no site oficial da Prefeitura do Município de Arraial do Cabo, assim 

como as informações das praias. Disponível em: 
<http://www.arraial.rj.gov.br/prefeitura/?local=nossas_praias>. Acesso em: 15 de Agost. 2014. 

http://www.arraial.rj.gov.br/prefeitura/?local=nossas_praias
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A divulgação da Praia dos Anjos é pobre e superficial, limitando a descrever a 

praia somente pela presença do Cais dos Anjos, para passeio de barco. Juntamente 

com o descaso da manutenção da praia pela infraestrutura, pode-se afirmar que a 

praia fica em segundo plano nas ações da Prefeitura, deixando claro seu lugar no 

turismo do município. Já a descrição da Praia Grande é rica em detalhes, 

ressaltando sua beleza e dando informações sobre sua localização, fazendo 

referência à distância do centro da cidade, sinalizando como um aspecto positivo, 

local onde se encontra a Praia dos Anjos. Além de trazer informações sobre opções 

de atividades na praia é divulgada com detalhes e com diversas opções. 

 

 
Figura 12: Praia Grande 
Fonte: Site Prefeitura Arraial do Cabo 

 

Trazendo as diferenças das praias sobre a apropriação dos agentes sociais 

as figuras (13, 14, 15, 16, 17, 18  e 19) a seguir ilustram alguns resultados obtidos 

pela coleta de campo e mostram a movimentação ao longo do dia e ocupação do 

espaço na Praia dos Anjos (figuras 13, 14, 15  e 16) e Praia Grande (figuras 17, 18, 

19). 

As figuras 13 e 14 mostram a ocupação espacial dos frequentadores da Praia 

dos Anjos às 11 horas da manhã. 
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Figura 13: Praia dos Anjos às 11 horas – canto direito 
Fonte: Acervo pessoal, Janeiro 2015 
 
 

 

Figura 14: Praia dos Anjos às 11 horas – canto esquerdo 
Fonte: Acervo pessoal, Janeiro 2015 

 

As figuras 15 e 16 a seguir foram tiradas às 17 horas da mesma praia 

demonstrando o esvaziamento do espaço da areia assim como a diminuição da 

intensidade do sol.  
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Figura 15: Praia dos Anjos às 17 horas – canto direito 
Fonte: Acervo pessoal, Janeiro 2015. 

 

 

Figura 16: Praia dos Anjos às 17 horas – canto esquerdo 
Fonte: Acervo pessoal, Janeiro 2015. 

 

Concordando com as afirmações dos respondentes, as pessoas que vão à 

Praia dos Anjos permanecem mais no período da manhã e menos tempo que os 

frequentadores da Praia Grande. A partir das fotos é possível observar os 

deslocamentos dos banhistas nos dois lados da praia em horários diferentes. As 
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duas fotografias acima (13  e 14) foram tiradas às 11 horas da manhã, momento em 

que a praia estava mais cheia. É possível observar também ao fundo à direita da 

figura 9, alguns barcos próximos ao Cais dos Anjos. Também é possível observar a 

diferença dos dois lados da praia. O canto direito os banhistas estão com seus 

guarda-sóis e cadeiras de praia, porque os quiosques não colocam suas barracas 

nesse espaço. Já no canto esquerdo as mesas dos quiosques quase ocupam todo 

seu espaço.  

Já na Praia Grande, ilustrada pelas figuras 17, 18 e 19, a maior 

movimentação de banhista é registrada por volta das 16 horas, concordando com as 

respostas dos entrevistados, da maior permanência na parte da tarde e por mais 

tempo. É possível também observar a concentração dos banhistas na área central 

da praia, área que fica no sentido da nova orla, e onde o acesso dos banhistas é 

melhor. Para fins de esclarecimento, cabe aqui ressaltar que os guarda-sóis que 

estão fixados no começo do dia estão disponíveis para aluguel para os banhistas de 

trabalhadores que ficam na areia.  

 

 

Figura 17: Praia Grande às 10 horas 
Fonte: Acervo pessoal, Janeiro 2015. 
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Figura 18: Praia Grande às 12 horas 
Fonte: Acervo pessoal, Janeiro 2015. 
 
 

 

Figura 19: Praia Grande às 16 horas 
Fonte: Acervo pessoal, Janeiro 2015. 

 

Dependendo do comportamento do visitante durante seus deslocamentos, ele 

irá se territorializar temporariamente com menos ou mais intensidade, estabelecendo 

redes de relacionamentos mais ou menos fluidas. (RODRIGUES, 1997; CRUZ, 

2001). A Praia Grande atrai um público que vem de outras cidades que passam 
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somente o dia. Esses excursionistas tendem a chegar mais tarde e escolhem essa 

praia por possuir melhor infraestrutura e ser mais próxima da entrada de Arraial do 

Cabo do que a Praia dos Anjos. Além disso, é na Praia Grande que é possível 

observar o por do sol.  

Nesse sentido, pode-se afirmar que a forma do espaço está relacionada 

diretamente com seu uso, o que leva a diferentes processos de apropriações pelos 

visitantes e moradores nas praias. Segundo Santos (1985), a forma se refere ao 

aspecto visível do espaço, é referente à sua concretude. Nesse sentido Lynch 

(1980) citado por Narciso (2009) afirma também que a forma dos espaços tem forte 

influência na sua apropriação, individualizando e marcando determinada 

territorialidade através de elementos que a compõem. Ou seja, os agentes sociais 

utilizam de objetos instalados no espaço para se apropriarem do espaço, os 

tornando seus territórios.  

A função como variável de análise espacial também é fundamental para 

entender os processos de apropriação das praias estudadas. A função é a atividade 

desempenhada pela forma. Ela dá sentido a forma visto que um objeto no espaço 

não subsiste desprovido de tarefa e, por outro lado, a tarefa não pode ser 

desempenhada sem a forma, daí a relação direta entre as duas. Nesse caso então, 

é possível afirmar que a estrutura, um das categorias fundamentais para a análise 

espacial, influencia diretamente nos processos de apropriações dos visitantes e 

turistas nas praias estudadas através dos processos de ocupação urbana. Pois a 

“estrutura implica a inter-relação de todas as partes de um todo; o modo de 

organização ou construção” (SANTOS, 1985, p. 50). 

Nessa pesquisa observou-se que os processos de ocupação urbana das 

praias (processos), suas estruturas físicas (forma) com diferentes usos e percepções 

(função) foram fundamentais para entender os processos de apropriação espacial 

dos visitantes e moradores da Praia dos Anjos e Praia Grande do município do 

Arraial do Cabo. Em outras palavras, a estrutura foi fundamental para análise do 

espaço, pois essa categoria de análise espacial expressa a dependência mútua 

entre as partes e o todo trazendo as relações com as demais categorias. 

Os processos de ocupação urbana das praias foram diferentes e isso se 

reflete nos processos de apropriação. Esses processos de ocupação resultaram em 

configurações espaciais diferentes das praias, mostrando as acumulações desiguais 

de tempos (SANTOS, 2004). A Praia dos Anjos apresenta acúmulo desigual mais 
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denso, visto que praia possui formas de diversos séculos, pois foi o local onde se 

iniciou o crescimento/exploração do município, com a chegada dos portugueses no 

século XVI. Já a Praia Grande, por ter sido ocupada mais intensamente a partir da 

década de 1980, ainda possui formas naturais mais marcantes e é menos 

urbanizada, configurando-se em um espaço com acúmulo de tempos menos denso. 

Além dos resultados diretos da pesquisa, pode-se observar que as ações do 

poder público ao longo dos anos nas praias influenciaram diretamente esses 

espaços, principalmente com a recente urbanização das suas orlas, modificando 

suas formas e suas funções. As praias por serem espaços públicos, são modificadas 

pelo poder público de acordo com seus interesses o que em determinados 

momentos, não correspondem aos interesses dos frequentadores de fato desses 

espaços. Como por exemplo, a insatisfação da maioria dos donos de quiosques 

após a reforma dos mesmos, assim como reestruturação urbana da orla, visto que 

algumas estruturas construídas como chuveiros e banheiros não atendem as 

demandas dos banhistas e dos trabalhadores desses locais. Nesse sentido, as 

formas dos espaços influenciam para que ocorram diferentes usos e percepções dos 

seus frequentadores, como foi observado nos resultados da pesquisa. 
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Arraial do Cabo é um importante município no âmbito do turismo situado na 

Região Turística da Costa do Sol do Estado do Rio de Janeiro, que apresenta uma 

oferta de praias singulares, sendo comparada com as mais belas praias do mundo. 

Além da sua beleza natural, Arraial do Cabo possui potencial para atrair demanda 

interessada na história do Brasil, porém ainda não é desenvolvida, pois foi onde uma 

das expedições portuguesas do século XVI desembarcou.  

No entanto, esse destino turístico ainda é pouco estudado e o turismo 

sustentável ainda não é protagonista nas políticas públicas locais. Entende-se o 

turismo sustentável, como um fenômeno que é sustentável ecologicamente, 

financeiramente e socialmente, beneficiando todos os agentes sociais produtores do 

turismo, principalmente a comunidade local.  

Sendo assim, escolheu-se duas das praias de Arraial do Cabo - Praia dos 

Anjos e Praia Grande -, por possuírem características diferentes entre si, por seus 

diferentes processos de ocupação e por terem suas orlas urbanizadas 

recentemente. Sendo assim, a pesquisa teve o objetivo de estudar como os 

visitantes e moradores se apropriam desses espaços, como se relacionam e 

percebem as praias, e como consequência, começar a entender como se dá a 

dinâmica do turismo no município.  

Escolheu-se o conceito de apropriação espacial para a pesquisa, pois se 

entendeu que os agentes sociais exercem um efeito no espaço, assim como o 

espaço exerce de volta, de uma forma subjetiva e profunda. Desse modo, o 

indivíduo se apropria do espaço e como consequência o mesmo lhe pertence, assim 

como o agente social se torna parte do mesmo. 

Desse modo, o trabalhou pautou-se nos seguintes objetivos específicos: 

descrever como se deu o desenvolvimento socioeconômico do município de Arraial 

do Cabo; contextualizar o município no turismo do Estado do Rio de Janeiro; discutir 

conceitos geográficos dos processos de apropriação do espaço, como espaço, 

território e o fenômeno turístico; identificar a evolução do uso turístico das praias ao 

longo do tempo; reconhecer os processos de apropriação do espaço por parte dos 

moradores e visitantes das praias dos Anjos e Grande. 

Nesse sentido, a hipótese levantada foi de que seria provável que os 

moradores e visitantes de Arraial do Cabo que frequentam a Praia dos Anjos e Praia 
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Grande possuíssem processos de apropriação distintos, assim como os perfis dos 

públicos de ambas as praias. Terminada a pesquisa, a hipótese se confirmou em 

parte. Foi observado que os dois agentes sociais pesquisados, visitantes e 

moradores, possuem diferentes processos de apropriação nas duas praias, pelo fato 

delas possuírem estruturas diferentes, por conta dos distintos processos de 

ocupação, o que influencia nos seus usos. Esse conceito de estrutura é baseado na 

categoria de análise do espaço de Milton Santos: a estrutura extrapola o estudo da 

forma, pois pretende expressar a dependência mútua entre as partes do todo, é 

nesse caso o aspecto invisível construído pela inter-relação das diversas funções 

desempenhadas pelas/nas formas. 

Por outro lado, não foi possível por meio da pesquisa afirmar que os perfis 

são diferentes, pois a amostra reduzida impossibilitou generalizações. Contudo, a 

partir de algumas perguntas sobre percepções e opiniões a cerca do público e os 

resultados da própria pesquisa, pode pressupor que os públicos não se diferem 

substancialmente.  

Tendo em vista o fechamento da pesquisa, acredita-se que o trabalho atingiu 

o objetivo no geral. A partir dos resultados e debates realizados a cerca da pesquisa 

baseados no referencial propõe-se a sua continuidade, estendendo-o às outras 

praias e aos demais agentes sociais, além da sua realização em outros meses do 

ano. É preciso também que haja a realização de pesquisas de demanda e 

inventariação da oferta de todo o município não somente das praias estudadas, pois 

alguns dados aqui afirmados foram oriundos de observações empíricas e 

conhecimentos anteriores da pesquisadora.  

Acredita-se que esses resultados instigam a elaboração de pesquisas sobre 

políticas públicas e ações estratégicas do município, para que se tenha uma visão 

completa do cenário atual entendendo a real dinâmica do turismo para que hajam 

políticas públicas condizentes com a realidade. 

Além disso, é preciso que o poder público dê a mesma importância para as 

duas praias, reconhecendo suas diferentes potencialidades, promovendo e 

investindo em suas áreas de acordo com suas especificidades. Tendo em vista as 

diferenças físicas e históricas das praias, não se pode incluir uma praia em 

detrimento da outra para divulgação, fomento e investimento, e sim dar opções para 

o público e para os moradores de acordo com as potencialidades de cada uma.  
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Propõe-se utilizar as características naturais singulares da Praia Grande para 

divulgar e gerir a praia de maneira sustentável, integrando mais os moradores da 

região. Na Praia dos Anjos se utilizando de sua história e localização privilegiada 

deveria haver um fomento no sentido da preservação do passado de Arraial do Cabo 

e da praia, como o incentivo para criação de museus, centros culturais e o 

fortalecimento dos já existentes, assim como investimentos e manutenção das 

infraestruturas da orla. 

As contribuições deste trabalho devem ser compreendidas também pelas 

limitações do mesmo, que servirão para continuidade e aprimoramento das 

pesquisas no local. Sentiu-se necessidade de realizar a mesma pesquisa com a 

Prainha, tão importante para Arraial do Cabo, quanto as estudadas neste trabalho. 

Porém, dado o tempo reduzido e recursos escassos optou-se por fazer a pesquisa 

somente com a Praia dos Anjos e Praia Grande. A pesquisa também apresenta 

limitações por conta da amostra reduzida, impossibilitando generalizações e 

conclusões mais profundas; no entanto, para uma pesquisa de caráter exploratório 

os resultados atenderam as expectativas da pesquisadora. 
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Apêndice A – Formulário aplicado aos visitantes na Praia dos Anjos e Praia 

Grande 
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Apêndice B – Formulário aplicado aos moradores na Praia dos Anjos e Praia 

Grande 
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Apêndice C –Tabulação dos dados com visitantes 

 

1  Local de residência por município 

LOCAL DA PESQUISA Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias 

Cidade 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor absoluto 

Valor 
relativo 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Rio de Janeiro 10 28,6% 12 41,4% 22 34,4% 

Niterói 2 5,7% 2 6,9% 4 6,3% 

São Gonçalo  3 8,6% 2 6,9% 5 7,8% 

Belo Horizonte 2 5,7% 2 6,9% 4 6,3% 

Outras cidades 18 51,4% 11 37,9% 29 45,3% 

       
2   Frequência de ir à praia 

LOCAL DA PESQUISA Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias 

Variável 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor absoluto 

Valor 
relativo 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Sempre 8 22,9% 8 27,6% 16 25,0% 

Frequentemente 8 22,9% 6 20,7% 14 21,9% 

Algumas vezes 19 54,3% 13 44,8% 32 50,0% 

Nunca 0 0,0% 2 6,9% 2 3,1% 

       3  Frequência de ir à Arraial do Cabo 

LOCAL DA PESQUISA Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias 

Variável 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

primeira vez 9 25,7% 6 20,7% 15 23% 

segunda à quarta vez 2 5,7% 6 20,7% 8 13% 

quinta à décima vez 3 8,6% 1 3,4% 4 6% 

menos de 1 vez por ano 1 2,9% 1 3,4% 2 3% 

1 a 3 vezes ao ano 11 31,4% 7 24,1% 18 28% 

4 a 6 vezes ao ano 1 2,9% 6 20,7% 7 11% 

7 a 10 vezes ao ano 1 2,9% 1 3,4% 2 3% 

mais de 10 vezes ao ano 7 20,0% 1 3,4% 8 13% 

       4  Bairro ou cidade hospedado 

LOCAL DA PESQUISA Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias 

Praias 
Valor 

absoluto 
Valor relativo 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Praia dos Anjos 11 31,4% 3 10,3% 14 21,9% 

Praia Grande 2 5,7% 9 31,0% 11 17,2% 

Prainha 2 5,7% 1 3,4% 3 4,7% 

Centro 4 11,4% 2 6,9% 6 9,4% 

Macedônia/Canaã 5 14,3% 3 10,3% 8 12,5% 

Outros bairros 1 2,9% 0 0,0% 1 1,6% 

Outras cidades 4 28,5% 6 37,9% 10 32,8% 
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       5  Quais praias de Arraial do Cabo conhece (RM*) 

LOCAL DA PESQUISA Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias 

Praias 
Valor 

absoluto 
Valor relativo 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Praia Grande 28 80% 29 100% 57 89% 

Praia dos Anjos 34 97% 18 62% 52 81% 

Prainha 28 80% 20 69% 48 75% 

Praia do Forno 24 69% 17 59% 41 64% 

Praia do  Pontal 8 23% 7 24% 15 23% 

Prainhas do Pontal 8 23% 5 17% 13 20% 

Praia do Farol 7 20% 3 10% 10 16% 

Praia Brava 6 17% 2 7% 8 13% 

*RM= Resposta múltipla 

      

       6  Quais praias de Arraial do Cabo você mais frequenta atualmente, em ordem decrescente de 
frequência? TOTAL PRAIAS** 

  1 º opção 2º opção 3ª opção 

ranking 
Valor 

absoluto 
Valor relativo 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Praia Grande 28 45,9% 9 14,8% 8 13,15% 

Praia dos Anjos 17 27,9% 17 27,9% 5 8,2%% 

Prainha 15 24,6% 10 16,4% 8 13,1% 

**Outras praias foram citadas nas respostas, porém se deu preferência de demonstrar as 
três principais. 
 

  

6a  Quais praias de Arraial do Cabo você mais frequenta atualmente, em ordem 
decrescente de frequência? PRAIA DOS ANJOS** 

  1 º opção 2º opção 3ª opção 

ranking 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor relativo 

Valor 
absoluto 

Valor relativo 

Praia dos 
Anjos 

16 26,2% 12 19,7% 2 3,3% 

Prainha 9 14,8% 6 9,8% 7 11,5% 

Praia 
Grande 

6 9,8% 7 11,5% 7 11,5% 

              

 

6b  Quais praias de Arraial do Cabo você mais frequenta atualmente, em ordem 

decrescente de frequência? PRAIA GRANDE** 

  1 º opção 2º opção 3ª opção 

ranking 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor relativo 

Valor 
absoluto 

Valor relativo 

Praia 
Grande 

22 36,1% 2 3,3% 1 1,6% 

Prainha 6 9,8% 4 6,6% 1 1,6% 

Praia dos 
Anjos 

1 1,6% 5 8,2% 3 4,9% 
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6.1 Se a primeira praia for a mesma do local entrevistado: Você sempre frequentou mais essa 
praia?   

LOCAL DA 
PESQUISA 

Praia dos Anjos Praia Grande 
Total das praias 

resposta 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

sim 7 58% 11 79% 18 69% 

não 5 42% 3 21% 8 31% 

 

 

 

 

 

7  Com que frequência costuma ir a essa praia? 

LOCAL DA 
PESQUISA 

Praia dos Anjos Praia Grande 
Total das praias 

frequência 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

sempre 7 22% 13 48,1% 20 36% 

frequentemente 2 6% 3 11,1% 21 9% 

algumas vezes 18 56% 5 18,5% 7 41% 

nunca 5 16% 3 11,1% 8 14% 

 

 

 

 

8  Como veio à praia? 

LOCAL DA 
PESQUISA 

Praia dos Anjos Praia Grande 
Total das praias 

modo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

carro 15 42,9% 14 48,3% 28 48% 

a pé 15 42,9% 14 48,3% 30 45% 

bicicleta 2 5,7% 0 0,0% 2 2% 

ônibus 3 8,6% 1 3,4% 4 5% 
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9  Porque você frequenta essa praia, especificamente? (RM)* 

            LOCAL DA PESQUISA Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias 

motivo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

trabalhar 0 0% 0 0% 0 0% 

aproveitar o mar 5 16,1% 5 17,9% 10 17% 

descansar 1 3,2% 5 17,9% 6 10% 

almoçar 0 0,0% 0 0,0% 0 0% 

pegar sol 2 6,5% 4 14,3% 6 10% 

praticar esporte físico 0 0,0% 4 14,3% 4 7% 

estar com a família 9 29,0% 5 17,9% 14 24% 

estar com amigos 2 6,5% 3 10,7% 5 8% 

passeio de barco 9 29,0% 1 3,6% 10 17% 

prática de mergulho 0 0,0% 0 0,0% 0 0% 

Outros* 16 51,6% 17 60,7% 33 56% 

Proximidade com o local 
hospedado* 

8 25,8% 3 10,7% 11 18,6 

Por achar a praia 
agradável/bonita* 

4 12,9% 3 10,7% 7 11,9 

Conhecer* 3 9,6% 8 28,6% 11 18,6 

Ver o por do sol/tirar fotos* 1 3,2% 5 17,9% 6 10,2 

 

 

 

 

10  Tempo de permanência na praia 
   

LOCAL DA PESQUISA Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias  
  tempo média 4,07 horas 4,72 horas 4,37 horas 

   

 

 
 
 
 
 
 

     11  Qual período do dia que frequenta a essa praia?(RM)* 

LOCAL DA PESQUISA Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias 

período Valor absoluto Valor relativo Valor absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

manhã 22 62,9% 15 51,7% 37 58% 

tarde 26 74,3% 23 79,3% 49 77% 

noite 2 5,7% 1 3,4% 3 5% 
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12  Com quantas pessoas você costuma vir a essa praia? 

LOCAL DA PESQUISA Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias 

número de pessoas Valor absoluto Valor relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

sozinho 2 5,7% 1 3,4% 3 5% 

c/1 pessoa 2 5,7% 1 3,4% 3 3% 

c/ 2 ou 3 pessoas 12 34,3% 9 31,0% 21 33% 

c/ 4 a 6 pessoas 15 42,9% 10 34,5% 25 40% 

c/ mais de 7 pessoas 5 14,3% 7 24,1% 12 19% 

 

 

 

 

 

 
15  Avaliação sobre a infraestrutura turística das praias 

  ótimo bom regular ruim NR/NS Total  

Variáveis 
Valor 

absolu
to 

Valor 
relati

vo 

Valor 
absolu

to 

Valor 
relati

vo 

Valor 
absolu

to 

Valor 
relati

vo 

Valor 
absolu

to 

Valor 
relati

vo 

Valor 
absolu

to 

Valor 
relati

vo 

Valor 
absolu

to 

Acesso à 
praia 

17 
26,6
% 

39 
60,9
% 

4 6,3% 4 6,3% 0 0,0% 64 

Estacioname
ntos da praia 

1 1,6% 15 
23,4
% 

10 
15,6
% 

30 
46,9
% 

8 
12,5
% 

64 

Bares, 
restaurantes 
e quiosques 

da praia 

7 
10,9
% 

36 
56,3
% 

7 
10,9
% 

7 
10,9
% 

7 
10,9
% 

64 

Atrativos 
turísticos 

próximos a 
praia 

2 3,1% 7 
10,9
% 

0 0,0% 2 3,1% 53 
82,8
% 

64 

Informações 
turísticas 

para chegada 
à praia 

0 0,0% 4 6,3% 1 1,6% 5 7,8% 54 
84,4
% 

64 

Sinalizações 
turísticas 

para a 
chegada à 

praia 

4 6,3% 32 
50,0
% 

3 4,7% 10 
15,6
% 

15 
23,4
% 

64 

Meios de 
Hospedagem 

(se 
hospedado 

na 
praia/bairro) 

2 3,2% 6 9,5% 2 3,1% 4 6,3% 49 
77,8
% 

63 
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15a  Avaliação sobre a infraestrutura turística da PRAIA DOS ANJOS 

  ótimo bom regular ruim NR/NS Total  

Variáveis 
Valor 

absolu
to 

Valor 
relati

vo 

Valor 
absolu

to 

Valor 
relati

vo 

Valor 
absolu

to 

Valor 
relati

vo 

Valor 
absolu

to 

Valor 
relati

vo 

Valor 
absolu

to 

Valor 
relati

vo 

Valor 
absolu

to 

Acesso à 
praia 

11 
31,4
% 

22 
62,9
% 

0 0,0% 2 5,7% 0 0,0% 35 

Estacioname
ntos da praia 

1 2,9% 10 
28,6
% 

3 8,6% 15 
42,9
% 

6 
17,1
% 

35 

Bares, 
restaurantes 
e quiosques 

da praia 

2 5,7% 18 
51,4
% 

7 
20,0
% 

5 
14,3
% 

3 8,6% 35 

Atrativos 
turísticos 

próximos a 
praia 

1 2,9% 6 
17,1
% 

0 0,0% 2 5,7% 26 
74,3
% 

35 

Informações 
turísticas 

para chegada 
à praia 

0 0,0% 3 8,6% 0 0,0% 5 
14,3
% 

27 
77,1
% 

35 

Sinalizações 
turísticas 

para a 
chegada à 

praia 

1 2,9% 17 
48,6
% 

3 8,6% 7 
20,0
% 

7 
20,0
% 

35 

Meios de 
Hospedagem 

(se 
hospedado 

na 
praia/bairro) 

1 2,9% 4 
11,4
% 

2 5,7% 3 8,6% 25 
71,4
% 

35 
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15b  Avaliação sobre a infraestrutura turística da PRAIA GRANDE 

  ótimo Bom regular ruim NR/NS Total  

Variáveis 
Valor 

absolu
to 

Valor 
relati

vo 

Valor 
absolu

to 

Valor 
relati

vo 

Valor 
absolu

to 

Valor 
relati

vo 

Valor 
absolu

to 

Valor 
relati

vo 

Valor 
absolu

to 

Valor 
relati

vo 

Valor 
absolu

to 

Acesso à 
praia 

6 
20,7
% 

17 
58,6
% 

4 
13,8
% 

2 6,9% 0 0,0% 29 

Estacioname
ntos da praia 

0 0,0% 5 
17,2
% 

7 
24,1
% 

15 
51,7
% 

2 6,9% 29 

Bares, 
restaurantes 
e quiosques 

da praia 

5 
17,2
% 

18 
62,1
% 

0 0,0% 2 6,9% 4 
13,8
% 

29 

Atrativos 
turísticos 

próximos a 
praia 

1 3,4% 1 3,4% 0 0,0% 0 0,0% 27 
93,1
% 

29 

Informações 
turísticas 

para chegada 
à praia 

0 0,0% 1 3,4% 1 3,4% 0 0,0% 27 
93,1
% 

29 

Sinalizações 
turísticas 

para a 
chegada à 

praia 

3 
10,3
% 

15 
51,7
% 

0 0,0% 3 
10,3
% 

8 
27,6
% 

29 

Meios de 
Hospedagem 

(se 
hospedado 

na 
praia/bairro) 

1 3,6 2 7,1 0 0,0% 1 3,6% 24 
85,7
% 

28 

 

 

16  Gênero 

LOCAL DA PESQUISA Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias 

gênero 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor relativo 

feminino 21 60% 21 72,4% 42 66% 

masculino 14 40% 8 27,6% 22 34% 

       

17  Faixa etária 

LOCAL DA PESQUISA Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias 

faixa etária 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor relativo 

14 a 17 anos 0 0% 1 3,4% 1 2% 

18 a 25 anos 5 14% 4 13,8% 9 14% 

26 a 34 anos 5 14% 5 17,2% 10 16% 

35 a 50 anos 14 40% 12 41,4% 26 41% 

51 a 65 anos 8 23% 7 24,1% 15 23% 

acima de 65 anos 3 9% 0 0,0% 3 5% 
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18  Nível de escolaridade 

LOCAL DA PESQUISA Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias 

escolaridade 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

Sem escolaridade 0 0% 0 0,0% 0 0% 

Fundamental 1 3% 1 3,4% 2 3% 

Médio 9 26% 15 51,7% 24 38% 

Formação Técnica 0 0% 0 0,0% 0 0% 

Superior 22 63% 12 41,4% 34 53% 

Pós graduação (MBA / 
Mestrado) 

3 9% 1 3,4% 4 6% 

       19  Renda familiar mensal 

LOCAL DA PESQUISA Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias 

renda por faixas em 
salário mínimo 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Valor 
absoluto 

Valor relativo 

até R$ 788  (1 SM)           
´ 

0 0% 0 0,0% 0 0% 

de  R$ 788 a R$ 1.576 
(1 a 2 SM) 

3 9% 4 13,8% 7 11% 

de  R$ 1.577 a R$  
3.940 (2 a 5 SM) 

9 26% 10 34,5% 19 30% 

de  R$ 3.941 a R$ 
7.880 (5 a 10 SM) 

10 29% 8 27,6% 18 28% 

Acima de R$ 7.881  
(+10 SM) 

13 37% 5 17,2% 18 28% 

Sem renda 0 0% 0 0,0% 0 0% 

Não respondeu 0 0% 2 6,9% 2 3% 

       

       20  Estado civil 

LOCAL DA PESQUISA Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias 

estado civil 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor relativo 

solteiro 11 31% 11 37,9% 22 34% 

casado 22 63% 15 51,7% 37 58% 

divorcidado 0 0% 2 6,9% 2 3% 

viúvo 2 6% 1 3,4% 3 5% 
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Apêndice D –Tabulação dos dados com moradores 

1  Tempo de residência em Arraial do Cabo 

LOCAL DA PESQUISA Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias 

tempo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

Nascido no local 10 34,5% 11 45,8% 21 40% 

Menos de 3 anos 4 13,8% 2 8,3% 6 11% 

Entre 3 e 5 anos 2 6,9% 0 0,0% 2 4% 

Entre 5 e 10 anos 1 3,4% 3 12,5% 4 8% 

Mais de 10 anos 12 41,4% 8 33,3% 20 38% 

       

2  Bairro de Arraial do Cabo onde mora 

LOCAL DA PESQUISA Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias 

bairro 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

Centro 1 3,4% 1 4,2% 2 4% 

Figueira 1 3,4% 0 0,0% 1 2% 

Macedônia/Canaã 11 37,9% 3 12,5% 14 26% 

Monte Alto 1 3,4% 1 4,2% 2 4% 

Praia dos Anjos 4 13,8% 1 4,2% 5 9% 

Praia Grande 2 6,9% 12 50,0% 14 26% 

Prainha 5 17,2% 0 0,0% 5 9% 

Outros* 4 13,8% 6 25,0% 10 19% 

Morro da Boa Vista 0 0,0% 4 16,7% 4 7,5 

Morro da Cabocla 2 6,9% 1 4,2% 3 5,7 

Sítio 1 3,4% 1 4,2% 2 3,8 

Vila Industrial 1 3,4% 1 4,2% 1 1,9 

 

3  Como foi à praia 

LOCAL DA PESQUISA Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias 

modo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

carro 6 20,7% 1 4,2% 7 13% 

a pé 14 48,3% 22 91,7% 36 68% 

bicicleta 7 24,1% 0 0,0% 7 13% 

ônibus 2 6,9% 1 4,2% 3 6% 

       

4  Trabalha na praia 

LOCAL DA PESQUISA Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias 

  
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

sim 21 72,4% 15 62,5% 36 68% 

não 8 27,6% 9 37,5% 17 32% 
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4.1  Quanto tempo trabalha na praia 

LOCAL DA PESQUISA Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias 

tempo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

menos de 1 ano 7 33,3% 2 13,3% 9 25% 

1 a 3 anos 2 9,5% 4 26,7% 6 17% 

4 a 6 anos 3 14,3% 0 0,0% 3 8% 

7 a 10 anos 3 14,3% 2 13,3% 5 14% 

10 a 20 anos 2 9,5% 1 6,7% 3 8% 

mais de 20 anos 3 14,3% 3 20,0% 6 17% 

a vida toda 1 4,8% 3 20,0% 4 11% 

 
 

4.1.1  Quais dias da semana trabalha (RM*) 
        

LOCAL DA PESQUISA Total das praias    

dias 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo    

Segunda 31 86% 
   

Terça 30 83% 
   

Quarta 31 86% 
   

Quinta 32 89% 
   

Sexta 33 92% 
   

Sábado 29 81% 
   

Domingo 27 75% 
   

RM (Resposta múltipla)* 
     

       
4.1.2  Porque você trabalha nessa praia?  

 

LOCAL DA PESQUISA Praia dos Anjos Praia Grande 

   
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

oportunidade 8 31% 2 9% 
 

Prefere/Sempre trabalhou 3 12% 2 9% 
 

proximidade com residência 2 8% 4 18% 
 

segundo emprego 1 4% 0 0% 
 

só alta temporada/final de semana 5 19% 4 18% 
 

trabalha com a família 3 12% 0 0% 
 

trabalha passeio de barco 2 8% 0 0% 
 

trabalha para prefeitura 1 4% 3 14% 
 

pescador 1 4% 1 5% 
 

melhor público para vender 0 0% 4 18% 
 

trabalha na associação dos pescadores 0 0% 2 9% 
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4.1.3  Frequenta essa praia sem ser a trabalho? 

LOCAL DA PESQUISA Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias 

  Valor absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

sim 13 59% 7 46,7% 20 54% 

não 9 41% 8 53,3% 17 46% 

 

4.2  Com que frequência vem a essa praia (sem ser a trabalho)? 

  Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias 

  
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

sempre 5 25,0% 7 35,0% 12 32% 

frequentemente 4 20,0% 3 15,0% 7 19% 

algumas vezes 10 50,0% 5 25,0% 15 41% 

nunca 1 5,0% 2 10,0% 3 8% 

 
 

4.2.1  Porque frequenta essa praia, especificamente? (RM)* 

  Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias 

  
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

aproveitar mar 7,0 35% 5,0 25% 11,0 30% 

descansar 8,0 40% 3,0 15% 12,0 32% 

almoçar 1,0 5% 0,0 0% 1,0 3% 

pegar sol 0,0 0% 1,0 5% 1,0 3% 

praticar esporte físico 1,0 5% 4,0 20% 4,0 11% 

estar com a familia 4,0 20% 3,0 15% 5,0 14% 

estar com amigos 7,0 35% 5,0 25% 9,0 24% 

outros** 10,0 50% 8,0 40% 18,0 49% 

Proximidade com local de 
residência 

5 13,2 4 13,8 9 15 

Costume de frequentar/Identidade 3 7,9 3 10,3 6 10 

Prefere a praia 2 5,3 1 3,4 3 5 

Na abertura da variável “outros” as 
opções ela se repete junto com as 

variáveis fixas ** 
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5  Quais praias de Arraial do Cabo você mais frequenta atualmente, em ordem decrescente de 
frequência? TOTAL PRAIAS** 

  1 º opção 2º opção 3ª opção 

ranking 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

Praia Grande 15 33,3% 9 20,0% 6 13,3% 

Praia dos 
Anjos 

15 33,3% 4 8,9% 6 13,3% 

Prainha 9 20,0% 8 17,8% 4 8,9% 

**Outras praias foram citadas nas respostas, porém se deu preferência de demonstrar as três 
principais. 
 
 
 

  
  

 5a  Quais praias de Arraial do Cabo você mais frequenta atualmente, em ordem decrescente de 
frequência? PRAIA DOS ANJOS** 

  1 º opção 2º opção 3ª opção 

ranking 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

Praia dos 
Anjos 

12 46,2 1 3,8 6 23,1 

Prainha 5 19,2 6 23,1 2 7,7 

Praia Grande 5 19,2 5 19,2 4 15,4 

  
 

 

5b  Quais praias de Arraial do Cabo você mais frequenta atualmente, em ordem decrescente de 

frequência? PRAIA GRANDE** 

  1 º opção 2º opção 3ª opção 

ranking 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

Praia Grande 10 52,6 4 21,1 2 10,5 

Prainha 4 21,1 2 10,5 2 10,5 

Praia dos 
Anjos 

3 15,8 3 15,8 2 10,5 
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8  Concordância com as afirmações/Escala Likert. TODAS AS PRAIAS 

  
1 - discorda 
totalmente 

2 - Discordo 
parcialmente 

3 - Indiferente 
4 - Concordo 
parcialmente 

5 - Concordo 
totalmente 

TOT
AL 

  
v. 

absolu
to 

v. 
relativ

o 

v. 
absolut

o 

v. 
relativ

o 

v. 
absolu

to 

v. 
relativ

o 

v. 
absolut

o 

v. 
relativo 

v. 
absolut

o 

v. 
relativ

o 
  

Não 
possuo 
nenhum 
envolvi
mento 
com o 
turismo 

24 
45,3
% 

3 5,7% 11 
20,8
% 

11 20,8% 4 7,5% 53 

Se 
quantid
ade de 
turistas 
aument

ar a 
praia 
pode 
ser 

prejudic
ada 

19 
36,5
% 

18 34,6% 5 9,6% 5 9,6% 5 9,6% 52 

Não 
gosto 

da praia 
muito 
cheia 

de 
pessoas 

de 
fora/turi

stas 

24 
45,3
% 

6 11,3% 12 
22,6
% 

4 7,5% 7 13,2% 53 
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8a  Concordância com as afirmações/Escala Likert. PRAIA DOS ANJOS 

  
1 - discorda 
totalmente 

2 - Discordo 
parcialmente 

3 - Indiferente 
4 - Concordo 
parcialmente 

5 - Concordo 
totalmente 

TOT
AL 

  
v. 

absolu
to 

v. 
relativ

o 

v. 
absolut

o 

v. 
relativ

o 

v. 
absolu

to 

v. 
relativ

o 

v. 
absolut

o 

v. 
relativo 

v. 
absolut

o 

v. 
relativ

o 
  

Não 
possuo 
nenhum 
envolvi
mento 
com o 
turismo 

14 
48,3
% 

2 6,9% 8 
27,6
% 

4 13,8% 1 3,4% 29 

Se 
quantid
ade de 
turistas 
aument

ar a 
praia 
pode 
ser 

prejudic
ada 

10 
34,5
% 

11 39,3% 2 7,1% 3 10,7% 2 7,1% 28 

Não 
gosto 

da praia 
muito 
cheia 

de 
pessoas 

de 
fora/turi

stas 

13 
44,8
% 

4 13,8% 8 
27,6
% 

1 3,4% 3 10,3% 29 
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8b  Concordância com as afirmações/Escala Likert. PRAIA GRANDE 

  
1 - discorda 
totalmente 

2 - Discordo 
parcialmente 

3 - Indiferente 
4 - Concordo 
parcialmente 

5 - Concordo 
totalmente 

TOT
AL 

  
v. 

absolu
to 

v. 
relativ

o 

v. 
absolut

o 

v. 
relativ

o 

v. 
absolu

to 

v. 
relativ

o 

v. 
absolut

o 

v. 
relativo 

v. 
absolut

o 

v. 
relativ

o 
  

Não 
possuo 
nenhum 
envolvi
mento 
com o 
turismo 

10 
41,7
% 

1 4,2% 3 
12,5
% 

7 29,2% 3 12,5% 24 

Se 
quantid
ade de 
turistas 
aument

ar a 
praia 
pode 
ser 

prejudic
ada 

9 
37,5
% 

7 29,2% 3 
12,5
% 

2 8,3% 3 12,5% 24 

Não 
gosto 

da praia 
muito 
cheia 

de 
pessoas 

de 
fora/turi

stas 

11 
45,8
% 

2 8,3% 4 
16,7
% 

3 12,5% 4 16,7% 24 

 

 

9  Gênero 

  Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias 

gênero 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

Feminino 14 48,3 5 21,7 19,0 37% 

Masculino 15 51,7 18 78,3 33,0 63% 
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10  Faixa etária 

  Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias 

faixa etária 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

14 a 17 anos 1 3,4 3 12,5 4 8% 

18 a 25 anos 3 10,3 1 4,2 4 8% 

26 a 34 anos 6 20,7 3 12,5 9 17% 

35 a 50 anos 7 24,1 7 29,2 14 26% 

51 a 65 anos 8 27,6 7 29,2 15 28% 

acima de 65 anos 4 13,8 3 12,5 7 13% 

       
11  Nível de escolaridade 

  Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias 

escolaridade 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

sem escolaridade 0 0,0 1 4,2 1 2% 

fundamental 9 31,0 14 58,3 23 42% 

médio 10 34,5 5 20,8 15 29% 

técnica 2 6,9 0 0,0 2 4% 

superior 8 27,6 4 16,7 12 23% 

pós graduação 0 0,0 0 0,0 0 0% 

 
 
 
 
 
 

 

      

12  Renda familiar mensal 

  Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias 

faixa renda em salário mínimo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

até R$ 788  (1 SM)           ´ 1 3,4 3 12,5 4 8% 

de  R$ 788 a R$ 1.576 (1 a 2 
SM) 

6 20,7 11 45,8 17 32% 

de  R$ 1.577 a R$  3.940 (2 a 
5 SM) 

14 48,3 4 16,7 18 34% 

de  R$ 3.941 a R$ 7.880 (5 a 
10 SM) 

5 17,2 2 8,3 7 13% 

Acima de R$ 7.881  (+10 SM) 0 0,0 1 4,2 1 2% 

Sem renda 0 0,0 2 8,3 2 4% 

Não respondeu 3 10,3 1 4,2 4 8% 
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13  Estado civil 

  Praia dos Anjos Praia Grande Total das praias 

estado civil 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

solteiro 12 41,4 9 37,5 21 40% 

casado 14 48,3 12 50,0 28 53% 

divorcidado 3 10,3 2 8,3 4 6% 

viúvo 0 0,0 1 4,2 1 2% 

 

 

 


