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RESUMO

Este trabalho visa compreender as políticas públicas de turismo náutico em Penedo Alagoas,

visto que a cidade oferece alguns atrativos que englobam este segmento, além de observar

como se comporta a perspectiva privada na localidade e pretende conhecer se essa atividade

turística pode beneficiar a comunidade local. Outro elemento deste trabalho foi conhecer um

pouco da “Canoa de Tolda”, embarcação diferenciada do rio São Francisco e que

possivelmente pode vislumbrar o turismo náutico. Foram utilizados alguns métodos para

pesquisa, como a pesquisa bibliográfica, documental e de campo, documentos foram

procurados, e busca por informações para se chegar a um denominador sobre o assunto. As

premissas iniciais denotam que o turismo náutico junto com suas politicas direcionadas a suas

práticas é inexistente no município de Penedo, como também a iniciativa privada sente-se

carente dos gestores e os moradores ribeirinhos não consideram muito bem essa prática.
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1. INTRODUÇÃO
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A cidade de Penedo- AL, localizada as margens do rio São Francisco, possui aspectos

significativos para a prática do turismo náutico. A quantidade de embarcações no porto

ribeirinho, um rio com muitos atrativos, dentre outras características que podem ser elencadas,

torna a prática desse segmento, como alternativa de atividade econômica. O turismo náutico,

segundo o Ministério do Turismo (2010), não se configura pela utilização da embarcação

como simples meio de transporte, mas como principal motivador da prática turística, algo

pouco conhecido em Penedo.

O principal segmento turístico da cidade está atrelado ao “turismo cultural”, porém

existem outras formas de introduzir o turismo na cidade, uma delas é: o turismo náutico. Este

trabalho visa compreender as politicas públicas deste segmento no munícipio, como a

comunidade local é beneficiada e assim observar como a canoa de tolda pode ser uma

ferramenta para o turismo náutico.

Atividade náutica justifica-se em Penedo, não só por melhorar o turismo, como

também beneficiar a comunidade ribeirinha local. Existem no município barcos que fazem a

travessia de Alagoas para Sergipe, porém sem o princípio da atividade turística. Neste sentido,

algumas questões são pertinentes nesse processo em Penedo-AL, como: Porque a atividade

náutica não é introduzida no turismo? Porque o poder público não investe no turismo náutico?

E a comunidade local o que pensa do turismo náutico? Estas questões servem como reflexão

dentro do conceito turístico da cidade.

2. UM RECONHECIMENTO SOBRE TURISMO NÁUTICO.

Existem vários segmentos turísticos em todo mundo, entretanto um ainda pouco

trabalhado é o turismo náutico. Esse segmento é diferente por algumas peculiaridades, e assim

o torna não muito visível. Segundo o Ministério do Turismo (2010) o Turismo Náutico está

ligado ao desenvolvimento da náutica, ou seja, existe necessidade de embarcações e meios

locomotores na água.
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Em suas diferenças, o turismo náutico apresenta vários fatores. Estes fatores recorrem

de situações teóricas colocadas no âmbito da atividade turísticas. Assim e possível

compreender que:

O Turismo Náutico se diferencia dos outros segmentos na medida em que o
seu principal elemento caracterizador é um equipamento náutico: a
embarcação, que se constitui no próprio atrativo motivador do deslocamento,
ao mesmo tempo em que é utilizada como meio de transporte turístico.
(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010, p. 14).

A motivação do turismo náutico é a embarcação, ou seja, não somente os locais em

que é executado fazem parte daquilo que é produzido, como também o meio locomotor. O

transporte turístico (barco) precisa está adequado ao meio que é utilizado, como também a

atividade turística.

Fica evidente que o turismo náutico, precisa da embarcação como principal elemento.

Ou seja, a motivação para esse prática é o barco, o que ele oferece o que está adequado entre

outros fatores. Pois, segundo o Ministério do Turismo (2010) o turismo Náutico caracteriza-se

pela utilização de embarcações náuticas com a finalidade da movimentação turística. E assim,

tornam-se necessárias as embarcações, pois são um atrativo para o turismo.

A premissa básica que orienta estas especificidades se situa no fato de que “nenhuma

outra atividade consome, elementarmente, espaço, como faz o turismo. (...) Esse consumo se

dá através do consumo de um conjunto de serviços, que dá suporte ao fazer turístico” (CRUZ,

1999, p. 14). Sendo assim o Turismo Náutico pode ser: turismo fluvial, turismo marítimo,

turismo lacustre e turismo em represas. Essas características são alusivas ao local que vai

ocorrer o turismo, onde estão localizadas as embarcações, como esse diagnóstico será

realizado em Penedo-AL, que ficas as margens do Rio São Francisco, esse turismo será

realizado em práticas fluviais.
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2.1 PENEDO COM O TURISMO NÁUTICO E A CANOA DE TOLDA

A cidade de Penedo Alagoas é rodeada de história e cultura, onde seu principal

atrativo é o turismo cultural, por ser uma cidade histórica uma das principais rotas do

descobrimento do Brasil, sua localização foi um ponto crucial na formação dos aspectos

culturais existentes na cidade, no entanto há uma procura muito grande na cidade por

visitantes que busca principalmente entender a história da cidade e seus monumentos. A

cidade também possui um potencial enorme para o turismo náutico, por possuir vários tipos

de embarcação situada em seu porto. Apesar deste potencial, essa prática é pouco explorada

por vários aspectos que em forma de uma pesquisa exploratória onde foram entrevistados os

principais componentes do turismo náutico na cidade de Penedo Alagoas.

Os componentes elencados foram: a) Poder público municipal; b) Agência Fluvial de

Penedo; c) Empresários do turismo náutico; d) donos de embarcações; e) comunidade local.

Para conhecer essa vertente em Penedo, esses agentes precisavam ser conhecidos e assim

detectar como esse segmento está presente.

Em Penedo existem vários tipos de embarcações, porém entre elas havia uma que pode

servir como motivação, trata-se da “Canoa de Tolda”, barco popular na região do Baixo São

Francisco, e só existem dois exemplares atualmente no rio São Francisco: um exemplar

localizado na cidade de Brejo Grande em Sergipe, e outra em Piranhas, em Alagoas. Outro

exemplar, sem uso para sua função, está em Santa Catarina, em um museu. “O Rio São

Francisco já foi o paraíso das canoas de tolda, embarcações criadas no século XIX com

influências indígenas e europeias. Aos poucos, elas foram se adaptando à região mais baixa

do rio, no Nordeste, [...]” (DESTAQUE NOTÍCIAS, 2015, s/p). É possível afirmar que essa

canoa possui fatores importantes.

3. METODOLOGIA

Este trabalho caracterizou-se por se dividir em três fases. Primeiramente uma

pesquisa bibliográfica, a partir disso foi realizada uma pesquisa documental e por fim uma



IX Encontro de Turismo de Base Comunitária e Economia Solidária - IX ETBCES

IX ETBCES - Redes de Colaboração e Desenvolvimento Local Sustentável - De 14 a 18 de de agosto de 2019.
Anais publicados sob número de ISSN 2447-0600.

pesquisa de campo. “A pesquisa é um procedimento formal, com método de pensamento

reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a

realidade ou para descobrir verdades parciais”. (LAKATOS e MARCONI, 2011, p. 155).

4. CONCLUSÃO

A cidade de Penedo Alagoas possui um potencial turístico enorme, porém é pouco

explorado por falta de conhecimento do Poder Público. Penedo possui características

históricas, entretanto possui vários aspectos que poderiam ser explorados em outros

segmentos do turismo e um desses segmentos é o turismo náutico, pois a localização da

cidade, a navegabilidade do rio, os atrativos são privilegiadas, tudo as margens do Rio São

Francisco.

O turismo náutico é uma alternativa importante para alavancar a economia da cidade,

e consequentemente vai gerar benefícios para os ribeirinhos, que tem sua principal fonte de

renda, o transporte de pessoas de Penedo em Alagoas para a cidade de Neópolis em Sergipe,

com o incentivo do Poder Público e a capacitação do órgão fiscalizador essa prática iria ser de

importância para a sociedade, pois irá ligar o sentimento de pertencimento e gerar economia

para o município.

A canoa de tolda por ser patrimônio do Rio São Francisco, mostrou-se como

alternativa prática para a atividade turística, pois é um atrativo peculiar, que só está localizado

na região do baixo São Francisco. Além disto, sua história e sua importância fazem parte do

cotidiano do ribeirinho.
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