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RESUMO: a vila de Igatu, Andaraí-Bahia, tem se tornado um dos principais destinos turísticos da 

Chapada Diamantina, onde o turismo tem se destacado como alternativa de renda e 

impulsionador do crescimento urbano. Entretanto, considerando a escassez de instrumentos de 

planejamento urbano e do turismo no lugar, esses elementos podem se configurar como possíveis 

ameaças ao patrimônio histórico e ambiental, e também para a qualidade de vida da população. 

Nesse sentido, o trabalho apresenta um breve histórico sobre os diferentes períodos que 

marcaram a história do lugar e a caracterização do processo de urbanização decorrente do 

turismo na vila. Entre os principais resultados, foi identificada a importância do controle da 

especulação imobiliária, bem como a necessidade de ordenamento da ocupação urbana, 

sobretudo nas áreas de expansão e de vulnerabilidade ambiental. 

PALAVRAS-CHAVE: urbanização turística; vilas; Igatu; Chapada Diamantina. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A vila de Igatu localiza-se no município baiano de Andaraí, às margens do Parque Nacional 

da Chapada Diamantina (PNCD) e tem se tornado um dos principais destinos turísticos da 

Chapada Diamantina (figura 1). A vila, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), foi fundada como consequência da atividade garimpeira no século XIX, quando 

se posicionava como ponto de apoio, e as trilhas criadas pelos garimpeiros serviam de 

comunicação entre as cidades de Andaraí e Mucugê. O local já chegou a ter 9.000 habitantes e 

população flutuante de 30.000 pessoas no auge do garimpo entre 1900 e 1920, mas entrou em 

declínio e teve a sua população reduzida para aproximadamente 200 habitantes em 1970 

(ANDRADE, 2005; NOLASCO, 2000 apud CARVALHO e NOLASCO, 2008). Assim, a vila já foi 

um dos principais centros urbanos da região, quando o garimpo de diamantes foi responsável pelo 
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seu desenvolvimento, até que o seu declínio e abandono a partir de 1950, acarretou num período 

de estagnação econômica que perdurou até a década de 1990, quando o turismo surgiu como 

uma alternativa para a reestruturação da economia local (BRITO, 2007). 

 

Figura 1: Mapa de Localização da Vila de Igatu 

  

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Nesse contexto, a vila de Igatu tem passado por um processo de desenvolvimento urbano 

decorrente do turismo, visto que além do patrimônio histórico materializado na arquitetura e trilhas 

do garimpo, o local possui a beleza natural típica da Chapada Diamantina, e sítios arqueológicos 

que contém pinturas rupestres em grutas e cavernas. A intensificação do turismo na região tem 
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atraído turistas e novos moradores que buscam uma alternativa ao ambiente urbano e turismo 

histórico, além de segmentos da atividade como pousadas, restaurantes, e outras atividades que 

indicam um novo ciclo econômico e de desenvolvimento local. 

Por outro lado, embora o desenvolvimento do turismo em Igatu e o processo de 

urbanização turística representam a possibilidade de desenvolvimento local, estes elementos 

também indicam uma maior exposição do patrimônio histórico ambiental e da população nativa 

aos impactos negativos deste novo ciclo econômico como: especulação imobiliária, reordeamento 

sócio-espacial, depredação do patrimônio histórico, contaminação de lençóis freáticos, 

degradação de rios e nascentes, desmatamentos e outros impactos já existentes em localidades 

da região. 

Nesse contexto, o trabalho apresenta uma caracterização do processo de urbanização 

decorrente do turismo na vila de Igatu, buscando identificar e compreender as principais 

transformações no uso e ocupação do solo do lugar, e que estão relacionadas aos impactos do 

turismo, fornecendo subsídios para o enfrentamento dos problemas existentes. As informações 

apresentadas são resultado de revisão bibliográfica, levantamento documental e coleta de dados 

em campo. 

 

2. URBANIZAÇÃO TURÍSTICA 

 

Segundo Mullins (1991) a urbanização turística corresponde ao crescimento e 

transformação do espaço urbano pelo turismo, como a implantação de infraestrutura básica 

(abastecimento de água, pavimentação, esgotamento sanitário, energia elétrica), surgimento de 

comércio e serviços especializados (hotéis, restaurantes, lojas de artesanato), crescimento 

populacional, sobretudo de turistas que adquirem imóveis no lugar, e aquecimento do setor 

imobiliário (FONSECA e COSTA, 2005), além de outras transformações que de maneira geral são 

mais perceptíveis e de maior impacto em pequenas localidades (FLEISCHER, 2007).  

No Brasil, Mascarenhas (2004) identificou algumas características da urbanização turística 

tais como crescimento demográfico e econômico com taxas acima das médias regionais e 

nacional, alto índice de informalidade e baixa remuneração dos envolvidos na atividade turística, 

além da forte atuação das camadas médias (artesãos, donos de pousadas, restaurantes, lojas e 

bares) nas discussões locais. O mesmo autor descreve a ação do mercado imobiliário no 

reordenamento sócio-espacial como uma das formas de produção do espaço urbano em 

localidades turísticas, como o deslocamento da população nativa das áreas centrais para áreas 

periféricas, geralmente na forma de ocupações irregulares, além de outras alterações bruscas no 

uso do solo como a concentração de estabelecimentos voltados para o turismo em detrimento do 

abastecimento local (MASCARENHAS, 2004). 
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Nesse contexto, o turismo de segunda residência é um dos principais fatores de impulso 

da especulação imobiliária em localidades turísticas, e constitui um modelo de ocupação urbana 

de classe média/alta uma vez que a compra e manutenção de um segundo imóvel em relação a 

moradia fixa possui custos elevados, despertando o interesse do setor imobiliário 

(MASCARENHAS, 2004). Como consequência, a subutilização de imóveis é outra característica 

de localidades onde predominam o turismo de segunda residência, gerando impactos negativos 

na mobilização social e dinâmica urbana de localidades como São Tomé das Letras-MG, onde 

Fleischer (2007) constatou que: 

Os turistas que compram propriedade em São Tomé das Letras, seja um espaço 
comercial que funcionará somente durante os finais de semana ou uma residência 
que será usada como casa de veraneio possuem pouco vínculo com os problemas 
eminentes na cidade. Eles pagam impostos sobre propriedades e taxas públicas, 
mas essa obrigação tributária também não significa engajamento cívico ou social 
em causa do patrimônio porque a ausência física desses ‘moradores’ por tempo 
prolongado impede um engajamento. (FLEISCHER, 2007, p.181) 

 

Dessa forma, considerando também a produção de moradias fixas, a produção do espaço 

urbano em localidades turísticas passa a ser orientada por agentes especulativos, e conforme 

Luchiari (1999, p.118) “a urbanização turística coloca as cidades no mercado de paisagens 

naturais e artificiais. Algumas cidades chegam a redefinir toda sua vida econômica em função do 

desenvolvimento turístico, reorganizando-se para produzir paisagens atrativas para o consumo e 

lazer. Além da especulação imobiliária e dos impactos na estrutura sócio-espacial, o processo de 

urbanização turística pode acarretar em instabilidade política; problemas de habitação para a 

população de baixa renda; elevação dos preços e custo de vida desproporcional em relação à 

renda local; depredação do patrimônio histórico; poluição e assoreamento de rios e nascentes; 

devastação de espécies da fauna e flora; além de impactos culturais e sociais como transtornos 

gerados a partir da chegada de novos moradores (FRACASSI e FRANCISCO, 2009; LAGE e 

MILONE, 2000). 

Assim, o planejamento inadequado da urbanização turística, além de gerar possíveis 

danos ao meio ambiente e à população, prejudica também o próprio turismo a partir da 

insatisfação dos visitantes e desvalorização da atividade devido à degradação do patrimônio, 

descaracterização da paisagem e falta do suporte necessário para o desenvolvimento do turismo 

no local (KINKER, 2002). Na escala intraurbana, o planejamento deve orientar o processo de 

ocupação e expansão urbana visando garantir o desenvolvimento e a preservação do lugar 

através do turismo (LINDBERG e HAWKINS, 1995; FRACASSI, 2009). Além do planejamento 

urbano, a gestão turística exerce o papel de potencializar os benefícios e mitigar os impactos 

negativos da atividade em localidades turísticas, contribuindo para o desenvolvimento local 

através do constante planejamento, execução de medidas preventivas, implantação de 

infraestrutura, monitoramento e ações remediadoras (LINDBERG e HAWKINS, 1995). No campo 
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da gestão turística o estudo de capacidade de carga define parâmetros de controle na visitação de 

um lugar, como o número máximo de turistas ou de veículos numa determinada área e período 

(pessoas por dia, semana ou mês numa vila, bairro, trilha, cachoeira e demais atrativos).  

Por outro lado, embora o estudo de capacidade de carga seja um dos instrumentos mais 

utilizados na gestão turística, Deprest (1997 apud LUCHIARI, 1999) questiona a abordagem 

tecnicista do instrumento, enfatizando que: 

a capacidade de carga se inscreve em uma rede conceptual que nega a produção 
do lugar, ignora, minimiza ou submete a natureza, o poder de criação e inovação 
da sociedade. Os lugares possuiriam um limite. Mas como uma ciência social 
pode definir o limite da sociedade: o fim da história? 
 

Assim, Luchiari (1999) reflete sobre a produção do espaço pelo turismo, em que a 

atividade se apropria do lugar e busca "congelar" a paisagem na forma de cenário, onde o estudo 

de capacidade de carga corrobora com a "espetacularização" de localidades turísticas. Entretanto, 

a autora não desconsidera a importância do instrumento na gestão ambiental de pontos turísticos 

como cachoeiras, rios, mirantes, e outros espaços naturais.  

Em suma, "o turismo, compreendido como prática social e também, sobretudo, como 

atividade econômica, é um vetor produtor de espaço" (CRUZ, 2009, p. 92), a partir do qual as 

localidades de potencial turístico passam a sofrer pressões decorrentes da urbanização turística e 

do próprio turismo no lugar. Nesse sentido a bibliografia aponta a necessidade de planejamento 

urbano e de gestão turística em locais como a Vila de Igatu, onde os instrumentos devem ser 

aplicados de forma integrada desde a etapa inicial de diagnóstico até o ordenamento da ocupação 

urbana e definição de parâmetros para a atividade turística. 

 

3. AUGE DIAMANTÍFERO E DECLÍNIO DA VILA DE IGATU 

 

São poucos os estudos que abordam a história da vila de Igatu. A maioria dos trabalhos 

encontrados na bibliografia aborda os impactos ambientais gerados pelo garimpo na região e 

trazem informações generalizadas acerca da sua história. Entretanto, Andrade (2005) resgata os 

principais momentos ocorridos em Igatu através de entrevistas realizadas com alguns moradores 

remanescentes do período diamantífero. No trabalho da autora, a história da vila é contada com a 

riqueza de detalhes que só a população local é capaz de retratar, através da narrativa de suas 

memórias. 

Segundo Andrade (2005), a partir de 1844, a grande quantidade de diamantes encontrada 

na serra passou a atrair garimpeiros que se aventuraram em busca de diamantes, e outras 

pessoas que atuavam no comércio local e nos demais setores da cadeia diamantífera. Dessa 

forma, a vila de Igatu se tornou um dos principais pontos de comércio e serviços da região, o que 
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resultou no seu povoamento por 9.000 habitantes e população flutuante de 30.000 pessoas entre 

1900 e 1920 (ANDRADE, 2005, p.30; CARVALHO e NOLASCO, 2008, p. 9). 

Uma das características peculiares e marca histórica do lugar são as casas construídas 

pelos garimpeiros no período diamantífero, que devido a insuficiência de barro foram erguidas 

com as pedras excedentes da mineração e constituíram a tipologia habitacional da vila na época. 

O bairro de Luís dos Santos atualmente reúne o maior conjunto de ruínas e guarda a história do 

que já foi um dos principais bairros de Igatu, como mencionado por um dos moradores 

entrevistados por Andrade (2005, p.56): " ‘ no Luís dos Santos (...) eu conheci casas ali, casas de 

negócios, casa comercial, vendendo bebida, tecido, carne, toucinho. Tinha carnaval, bloco de 

carnaval (...), tinha muito ourives, trabalhando ouro lá' ". Da mesma forma, os resquícios dos 

tempos de auge da vila podem ser vistos em locais como as ruínas do Bambolim, na Igreja de São 

Sebastião, Cemitério Bizantino, Centro da vila e outros lugares que, junto com a sua história, são 

identificados pela população como principal patrimônio do lugar. 

Por outro lado, embora tais relatos descrevam Xique-Xique de Igatu, antiga denominação 

da vila, como um importante e próspero centro urbano, em meados do século XX a baixa 

produção dos garimpos acarretou num processo de estagnação econômica geral na Chapada 

Diamantina, e um acontecimento político vivenciado pela vila foi decisivo para o declínio de Igatu, 

conforme demonstra Andrade (2005, p.53): 

Agregado a desaceleração da exploração de garimpos já saturados e menos 
produtivos, desgastados pelo trabalho manual e carente de equipamentos 
tecnológicos, a vila mergulhou na decadência com um ato político. O garimpo 
cedeu a política o que seria o capitulo mais decisivo da história de Igatu. Como 
relembra A.L.S, 65 anos, enfatizando a real face do despovoamento da vila:  
A decadência não foi por causa do garimpo e sim da eleição. O garimpo era bom 
nessa época, diamante muito. Uma diamantada doida em 50, na gruta do Brejo. 
Nessa época tava chegando toda semana copo e mais copo de diamantes. 
 

Na disputa entre Juracy Magalhães e Régis Pacheco para governador da Bahia em 1949, 

Juracy Magalhães, que era considerado forasteiro na região, realizou um comício em Igatu e 

ganhou muitos votos no lugar, gerando indisposições com os aliados de Régis Pacheco na vila 

(ANDRADE, 2005). Região marcada pelo coronelismo, a vitória de Regis Pacheco acarretou em 

perseguições políticas e no êxodo de muitas famílias que viviam do garimpo na época 

(ANDRADE, 2005). 

Os que permaneceram faziam parte do lado vencedor, como ainda conta M.S.M, 
morador antigo:  
[...] Quem era do lado de Juracy Magalhães não podia trabalhar na serra. E não 
tinha outro meio de vida. Então por ai eles foram se arribando, se arribando...Zé 
Gomes para Mucugê, Auto pra Mucambo, a família de Agripino Nogueira (...) que 
nunca mais voltou para aqui. Outros foram para São Paulo e foi assim...Poucos 
retornaram, a maioria não retornou. (ANDRADE, 2005, p.54). 
 

Além dos fatores mencionados, a seca também foi um dos motivos da evasão populacional 

na vila, e assim Igatu presenciou o abandono das suas casas e o declínio do lugar que na década 



 

 

 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1501 

de 1950 contava com apenas 150 habitantes, ficando as ruínas que hoje constituem o patrimônio 

histórico local e refletem a prosperidade vivida por Igatu em seus tempos de auge. 

 

Figura 2: Centro de Igatu em 1970 - Casas abandonadas em estágio de desabamento 

 

Fonte: Rino Marconi 

 

Entre as décadas de 1960 e 1970 alguns moradores voltaram com o sentimento de 

recomeço, porém a vila não oferecia mais as expectativas presenciadas em seu tempo de auge, 

entrando num período de estagnação econômica que perdurou até o surgimento do turismo na 

década de 1990. Daí em diante, a história de Igatu, materializada em ruínas (figuras 3 e 4), e a 

beleza natural típica da Chapada Diamantina passaram a ser responsáveis pelo crescimento do 

turismo no local, acompanhado pela chegada de novos moradores, e esperança de um novo ciclo 

econômico. 

 

Figuras 3 e 4: Ruínas das casas abandonadas 

     

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013 
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4. ECOTURIMO E RESSURGIMENTO DA VILA DE IGATU 

 

O desenvolvimento do turismo em Igatu foi reflexo do crescimento da atividade na região, 

principalmente pela sua proximidade com outras localidades onde o turismo já era consolidado 

como Andaraí, Lençóis e Mucugê. O marco para o turismo no local foi a implantação da primeira 

pousada em 1994, instalada na antiga residência do Coronel Aureliano Gondim. Dez anos depois 

Andrade (2005, p. 43) identificou a presença de 04 pousadas, 03 bares, 02 restaurantes, 01 

pizzaria e uma loja de artesanato, e assim caracterizou um crescimento ainda incipiente do 

turismo local. 

Nesse período, passava-se a constatar outros indícios de um novo ciclo de 

desenvolvimento em Igatu, como a volta de antigos moradores que passaram a utilizar suas casas 

como pontos de estadia e outros que instalaram pequenos estabelecimentos comerciais como 

bares e mercearias, quando a população local chegou a 373 habitantes (ANDRADE, 2005, p. 43). 

Alguns dos antigos garimpeiros e demais moradores passaram a atuar como guias turísticos e 

outros passaram trabalhar em pousadas, restaurantes e na construção civil. 

A ocupação urbana de Igatu por novos moradores (não-nativos) passou a ocorrer de forma 

semelhante à Vila de Caeté-Açu (Capão), onde Nogueira (2003) identificou pessoas de classe 

média/alta que deixaram a vida nos grandes centros urbanos para residir em contato com a 

natureza e longe do caos existente nas metrópoles. Além dos novos moradores fixos, a vila de 

Igatu também passou a presenciar o fenômeno do turismo de segunda residência, no qual 

pessoas de médio/alto poder aquisitivo compram um segundo imóvel residencial para fins de lazer 

e descanso, ocupando-os nos finais de semana, feriados, período de férias e de alta estação. 

Por outro lado, Andrade (2005) identificou opiniões divergentes acerca do crescimento do 

turismo e da chegada de novos moradores, refletindo deficiências na gestão turística de Igatu e na 

Chapada Diamantina de modo geral. Na pesquisa realizada pela autora, alguns moradores 

consideraram que o turismo era algo favorável para o local, ainda que não usufruíssem 

diretamente ou não percebessem os benefícios econômicos da atividade. Também foi constatado 

que parte da população se sentia marginalizada no processo, quando uma moradora respondeu 

que “[...] O turismo só é bom pra quem tem pousada, pra a gente não!” (ANDRADE, 2005, p. 141). 

Da mesma forma os novos moradores (não-nativos) também apresentaram descontentamento 

com o crescimento do turismo no lugar, afirmando que o aumento de turistas passou a modificar o 

cotidiano na vila e descaracterizar o ambiente pacato típico de Igatu (ANDRADE, 2005). 

Em suma, a percepção dos antigos moradores sobre o novo ciclo econômico indicou que o 

turismo passou a se constituir como uma possibilidade de desenvolvimento local, mas que 

precisaria ser melhor planejado uma vez que parte da população local não se sentia beneficiada 

pelo turismo e pelas transformações ocorridas na vila. Da mesma forma, novos moradores já 
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sentiam a descaracterização dos elementos que os atraíram para o local. Tais percepções 

demonstram a fragilidade socioambiental da vila perante o turismo e pelo crescimento urbano 

impulsionado pela atividade, explicitando a necessidade de estudos que orientem o 

desenvolvimento local sem prejuízos à população e ao patrimônio histórico natural. 

 

5. METODOLOGIA 

 

A metodologia baseou-se em revisão bibliográfica, coleta de dados por observação em 

campo e coleta de informações por meio de entrevistas abertas. Entre as informações 

documentais analisadas estão: a "Lei de Ordenamento de Parcelamento, Uso e Ocupação do 

Solo Urbano do Município de Andaraí", instituída em 1997; O "Plano Estratégico do Município de 

Andaraí", elaborado em 2004; O documento "Parque Urbano de Preservação Ambiental, Histórica 

e Lazer de Igatu" (2007); O "Plano de Manejo do Parque Nacional da Chapada Diamantina", 

elaborado pelo ICMBio em 2007; e as informações referentes a vila de Igatu, contidas no 

documento "Base de informações do Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor 

censitário”.  

Inicialmente a pesquisa foi apresentada à Secretaria de Cultura, Defesa Civil e Meio 

Ambiente da Prefeitura Municipal de Andaraí (PMA), onde foi realizada uma entrevista e as 

primeiras informações foram coletadas no órgão. Posteriormente, em campo, foram mapeados por 

Sistema de Posicionamento Global (GPS) as edificações, vias, caminhos, postes, córregos, rios, 

presença de lixo ou esgoto a céu aberto, e outros elementos possíveis de serem identificados in 

loco. Algumas informações qualitativas acerca dos elementos mapeados foram identificadas na 

própria observação em campo e entrevistas abertas realizadas com moradores da vila, como a 

diferenciação entre as edificações comerciais e residenciais, classificação do sistema viário em 

vias pavimentadas, vias sem pavimentação e caminhos. Neste aspecto as entrevistas foram 

cruciais para a solidez dos resultados, onde foram obtidas também informações como o ano de 

construção das casas, residência dos moradores nativos e não nativos, e caracterização da 

ocupação em determinadas áreas e períodos. 

Posterior ao trabalho de campo, as informações manuscritas foram sistematizadas, assim 

como os pontos mapeados por GPS foram transferidos para processamento e análise em Sistema 

de Informação Geográfica (SIG), onde iniciou-se a consolidação e a análise dos dados. Para a 

composição dos dados processados em ambiente SIG, foram coletadas imagens de satélite e 

arquivos vetoriais contendo elementos espaciais como o Modelo Digital de Terreno (MDT), 

delimitação do Parque Nacional da Chapada Diamantina, limites do Parque Urbano de Igatu, 

poligonais das áreas tombadas na vila e as informações coletadas via GPS.  
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6. RESULTADOS - URBANIZAÇÃO TURÍSTICA NA VILA DE IGATU 

 

A dinâmica urbana da vila caracteriza um lugar pacato e apropriado pela população nativa, 

demonstrando uma realidade diferente de muitas localidades turísticas onde o espaço urbano é 

predominantemente ocupado por novos moradores e turistas.  Atualmente o turismo e a 

construção civil são considerados as principais atividades econômicas, ao mesmo tempo em que 

o garimpo é sempre mencionado pelos moradores nativos e permanece enraizado no cotidiano e 

na identidade do lugar. Considerando o intervalo de tempo de aproximadamente vinte anos desde 

o início do turismo em Igatu, foi possível observar que o processo de urbanização turística tem 

ocorrido em pequenas proporções e a estrutura sócio-espacial da vila não apresenta, ainda, 

alterações bruscas no uso do solo ou impactos de grande visibilidade. De acordo com os dados 

levantados em campo, os moradores nativos representam aproximadamente 80% da população e 

a maioria reside no núcleo central e seu entorno imediato, sem indícios de deslocamento desta 

população para outras áreas mais afastadas. 

 

Figuras 5 e 6: Ruas do entorno imediato do centro da vila, ocupadas por moradores nativos 

   

Fonte: Pesquisa de campo, 2013 

 

Entretanto, o núcleo central possui particularidades da urbanização turística no uso do solo 

como o predomínio de estabelecimentos voltados para o turismo e que ocupam antigas 

residências, sobretudo nas proximidades da praça. Esta configuração do núcleo central 

agregando a população nativa e concentrando estabelecimentos voltados para o turismo favorece 

a apropriação do espaço pelos moradores locais e reduz os impactos da urbanização turística em 
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relação à segregação sócio-espacial, quando o núcleo central geralmente é o primeiro local a 

sofrer transformações. 

A figura 7 ilustra as áreas de ocupação urbana de Igatu e como pode ser visto, além do 

núcleo central, que concentra o maior número de moradores nativos, o restante da ocupação é 

distribuída entre o Alto das Estrelas, Alto da Barriguda, e no Brejo, que embora possua ocupação 

rarefeita, mantém forte relação no cotidiano da vila devido à existência do Poço do Brejo e do 

campo de futebol. 

 

Figura 7: Distribuição da população e áreas de ocupação urbana de Igatu 

 

 

Fonte: Elaborado pelos Autores 

 

Embora o processo de urbanização turística tenha iniciado na década de 1990, Igatu 

apresenta o estágio inicial deste processo, de modo que o turismo incipiente e o espraiamento das 

novas casas em meio a terrenos vazios dão a impressão de ritmo lento no crescimento. 
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Entretanto, a construção de novas casas e o aquecimento do setor imobiliário na comercialização 

de lotes, associado à especulação imobiliária, constituem características da urbanização turística 

na vila. Entre as informações obtidas com moradores, é mencionada a existência de imóveis à 

venda por aproximadamente R$ 500.000,00 e a supervalorização do metro quadrado em áreas 

como o Alto da Barriguda, que na década de 1990 era comercializado por R$ 30,00/m² e 

atualmente encontra-se na faixa de R$ 200,00/m² a R$ 500,00/m². 

 

Figuras 8 e 9: Terrenos vazios na área central da vila e entorno imediato 

      

Fonte: Pesquisa de campo, 2013 

 

A construção de novas casas por turistas e o turismo de segunda residência também 

caracteriza o processo de urbanização turística em Igatu, onde aproximadamente 60% das 58 

casas construídas por turistas são ocupadas esporadicamente pelos proprietários ou alugadas 

para terceiros, principalmente nos períodos de alta estação e feriados prolongados, além de casas 

à venda. Por sua vez, as áreas de expansão refletem um espaço urbano predominantemente 

apropriado por moradores não nativos, ocupadas por casas de alto padrão, sendo algumas de 

área construída acima de 200m², dotadas de piscinas, lareiras, jardins ornamentais e outros 

elementos que ocasionam em uma distinção entre as casas dos moradores nativos e não nativos. 

A maioria dessas novas casas encontra-se no Alto da Barriguda, Alto das Estrelas e Bambolim, 

sendo consideradas áreas de expansão da vila.  

Desde o tombamento do núcleo central, o IPHAN tem efetuado o controle na construção 

de novas casas, as quais devem atender aos parâmetros definidos pela instituição como a 

construção da fachada com pedras, além de outras recomendações que visam garantir a 

preservação da paisagem histórica de Igatu. Entretanto, alguns moradores que trabalham na 

construção de novas casas para turistas mencionam que as restrições impostas pelo órgão têm 

prejudicado o crescimento da vila e a construção civil, explicitando nesses casos a necessidade 
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de práticas participativas e atuação conjunta entre os moradores e agentes governamentais. 

Considerando o longo período de estagnação do lugar e a possibilidade de geração de renda pelo 

turismo e construção civil atualmente, é natural que a população priorize o crescimento 

econômico, mesmo que em curto prazo, em detrimento da preservação histórica e ambiental do 

lugar. Nesse aspecto é necessário que os órgãos que atuam na preservação do lugar promovam 

debates com os moradores para a conscientização e elaboração de planos e projetos adequados 

à realidade local e que possam atender aos interesses de ambas as partes. 

 

Figuras 10 e 11: Padrão construtivo das novas casas 

    

   Fonte: Pesquisa de campo, 2013 

 

Nesse sentido, a tranquilidade e a paisagem natural de Igatu são os fatores de maior peso 

na valorização dos imóveis e na intensidade de ocupação de áreas como o Alto da Barriguda e 

Alto das Estrelas, os quais, devido a paisagem predominantemente natural e a vista privilegiada 

no alto do morro concentram o maior número de lotes delimitados, novas casas construídas e 

casas em construção. No Alto da Barriguda e Alto das Estrelas é possível constatar o 

descumprimento de parâmetros estabelecidos na lei de uso e ocupação do solo (URPLAN, 1997) 

como a existência de casas com o número de pavimentos acima do estabelecido, afirmando 

assim a necessidade de ação municipal além da elaboração de planos e leis urbanísticas. 

A expansão urbana se configura de duas maneiras: alguns moradores optam por residir 

nas proximidades do núcleo central, dando continuidade ao tecido urbano; e outros buscam 

terrenos maiores e isolados, sobretudo no topo de morros como o padrão de ocupação 

encontrado no Alto da Barriguda. A valorização dessas áreas de forma desproporcional em 

relação à renda da população nativa, e sua ocupação por moradores não nativos, podem ser 

caracterizadas como a origem de um processo de segregação sócio-espacial, embora a baixa 

demanda habitacional não ocasione pressões imobiliárias atualmente. Entretanto esta situação 
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poderá ser agravada futuramente caso não sejam criados mecanismos de controle da 

especulação imobiliária e no uso e ocupação do solo. 

Tendo em vista a incidência de áreas ambientalmente protegidas pelo código florestal e os 

limites do Parque Nacional da Chapada Diamantina, a valorização de áreas naturais como vetores 

de expansão da vila configura-se como uma possível ameaça ao meio ambiente na medida em 

que novas casas sejam construídas nessas áreas. Sobre isso, a figura 12 apresenta a ocupação 

urbana de Igatu em relação aos limites originais do PNCD, Parque Urbano de Igatu e Perímetro 

Urbano, sendo possível observar possíveis conflitos de uso e ocupação do solo, sobretudo a 

expansão da vila na direção de áreas de ocupação restrita e de vulnerabilidade ambiental. 

 

Figura 12: Perímetro urbano e áreas de ocupação restrita 

 
Fonte: elaborado pelos Autores 
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Em relação à sobreposição Perímetro Urbano de Igatu com os limites do Parque Nacional 

da Chapada Diamantina, o Plano de Manejo do PNCD (ICMBIO, 2007) excluiu a área do 

perímetro urbano de Igatu que estava inserida no interior do Parque Nacional. Entretanto, a 

delimitação original do PNCD indica a importância e a fragilidade ambiental dessas áreas, onde a 

ocupação urbana deve ser planejada. O zoneamento definido pelo Plano de Manejo limitou a 

expansão urbana de Igatu ao perímetro estabelecido pela lei municipal nº12 de 2006, visto que a 

vila está posicionada entre a área do parque e sua zona de amortecimento, áreas que uma vez 

definidas não podem ser urbanizadas (ICMBIO, 2007). 

E por fim, também é possível visualizar o Parque Urbano como restrições no interior do 

perímetro urbano, reduzindo a área de ocupação e ampliando a necessidade de planejamento das 

áreas de expansão, de forma que o ordenamento da ocupação urbana deve ser um dos principais 

elementos do planejamento urbano municipal. Neste sentido a vila atualmente carece de 

instrumentos de controle sobre o uso e ocupação do solo, sobretudo acerca da expansão urbana 

em áreas protegidas. 

 

7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É possível verificar que o turismo e a urbanização turística ainda são incipientes na vila de 

Igatu, embora o mercado imobiliário, e informal, esteja atuando de forma intensa na 

supervalorização de imóveis e indique o crescimento urbano predatório em momentos posteriores. 

O ritmo lento das transformações tem contribuído para que a população local perceba o 

ecoturismo como uma alternativa de renda e favorece a construção do turismo de base 

comunitária. O ecoturismo e a construção civil gerada pela urbanização turística são consideradas 

as principais atividades ou potenciais econômicos da vila, ao mesmo tempo em que o garimpo 

permanece forte na identidade dos moradores remanescentes do período diamantífero. Por outro 

lado, o surgimento do ecoturismo como possível promotor do desenvolvimento local e a 

inexistência de alternativas econômicas consolidadas podem vir a tornar a localidade dependente 

da atividade, favorecendo os impactos negativos do turismo, como a valorização do crescimento 

econômico em detrimento do patrimônio histórico e ambiental, além do comprometimento da 

qualidade de vida no local.  

Embora a urbanização turística se encontre em estágio inicial, as áreas denominadas Alto 

da Barriguda e Alto das Estrelas apresentam um ambiente favorável à consolidação de áreas auto 

segregadas, o que poderá ser agravado ao longo do tempo. Da mesma forma, deve-se considerar 

a probabilidade da especulação imobiliária atingir também o núcleo central, na forma de 

gentrificação. Além dos efeitos da especulação imobiliária, o processo de urbanização turística na 

vila tem estruturado vetores de expansão que caminham em direção às áreas de restrição do 
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PNCD e do Parque Urbano de Igatu, gerando a necessidade de planejamento do ordenamento 

territorial da vila, além da criação de mecanismos para o controle da especulação imobiliária e da 

ocupação urbana em áreas protegidas. 

Por fim, a pesquisa demonstrou a vulnerabilidade de Igatu frente ao processo de 

urbanização turística e a importância do pensamento urbanístico em pequenas localidades, onde 

a escassez de recursos e baixa capacidade de gestão dos municípios brasileiros potencializam os 

impactos da urbanização de modo geral. 
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